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Onderwerp : Schriftelijke vragen woningen BSV-locatie

Geachte mijnheer GrondhoutGeachte heer, mevrouwGeachte mijnheer Grondhout,

Op 25 augustus 2020 stelde uw fractie ingevolge artikel 40 Reglement van Orde schriftelijke 
vragen. Hieronder beantwoordt ons college de vragen puntsgewijs.

1. Waarom heeft de portefeuillehouder, in het kader van zijn actieve informatieplicht, de 
raad niet vóór 10 april jl geïnformeerd over het voornemen om 152 ipv 88 woningen te 
realiseren op deze locatie?

Antwoord
In het voorjaar is het StikStof Registratie Systeem (SSRS) vrijgegeven. Het werkt 
volgens principe wie het eerst komt wie het eerst maalt. In april en ook nu wordt ambtelijk  
gewerkt aan een stedenbouwkundig optimaal plan conform de wens van de raad uit 
2018 om meer woningen op het BSV terrein te realiseren. Op dat moment lag er een 
ambtelijk stedenbouwkundig plan dat uitging van circa 152 woningen. Ter voorbereiding 
op toekomstige politieke besluitvorming is ambtelijk, in mandaat, verzocht een ontheffing 
te verlenen in het kader van de Wet natuurbescherming. Overigens betreft het hier een 
groter gebied dan sec het BSV terrein.

2. Hoe kijkt de portefeuillehouder ertegenaan dat de raad via de krant moet vernemen dat 
er 152 woningen gaan komen?

Antwoord
Het staat nog niet vast dat er 152 woningen komen. Het uiteindelijke aantal is mede 
afhankelijk van de participatie. Zo is dat ook met de omgeving gecommuniceerd. Het 
staat de raad vrij een bestemmingsplan vast te stellen en zelf te bepalen welke aantallen 
gerealiseerd worden. Zoals onder 1 aangegeven heeft het aantal enkel betrekking op de 
Wet natuurbescherming.  
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3. Nu deze informatie al voor 10 april bekend was, waarom heeft de portefeuillehouder deze 
informatie niet gedeeld met de inwoners tijdens de participatieperiode in mei jl?

Antwoord
Zie onder 1 en 2.

4. Wat wordt met de 152 woningen de bebouwingsdichtheid op het BSV terrein? Kan de 
wethouder inzage geven hoe de bebouwingsdichtheid van het BSV terrein zich verhoudt 
tot andere gebieden in Bergen en hoe de dichtheid zich verhoudt tot kengetallen mbt 
bebouwingsdichtheid?

Antwoord
Zie onder 1 en 2. Aangezien nog geen enkele besluitvorming over het stedenbouwkundig 
plan heeft plaatsgevonden, sterker nog, het plan nog niet gereed is, kan nog geen 
percentage gegeven worden. 

Tot en met 29 mei lag de concept structuurvisie voor Bergen Oost ter inzage. Na de 
eerste participatieronde gaven inwoners aan dat zij meer tijd en aandacht wilden voor de 
verkeersstructuur in het gebied. Blijkens de vergunning gaat het bij 152 woningen om 786 
extra voertuigbewegingen per etmaal. 

5. Waarom is deze informatie niet gedeeld tijdens de lopende participatie over de 
verkeersstructuur en de beeldkwaliteit?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 4..

6. Welke invloed heeft deze toename in verkeersbewegingen op de verkeersstructuur?

Antwoord
Dit is op dit moment nog niet aan de orde. 

In de vergunning gaat het om 76 sociale huurappartementen (waarvan 80% 3-
kamerappartementen en 20% 2-kamerappartementen) + 44 vrije sector 
huurappartementen + 32 koopwoningen. Er is voor de BSV-locatie echter nog geen 
bestemmingsplan vastgesteld. 

7. Is de milieuvergunning voor dit aantal en type woningen daarom niet erg prematuur?

Antwoord
Zie het antwoord onder 1.

8. Wat zijn de consequenties voor de geldigheid van de afgegeven milieuvergunning indien 
de raad besluit om minder dan 152 woningen te plannen op het BSV terrein?

Antwoord
Geen enkele consequentie, behalve dat er minder woningen komen terwijl uw raad eerder  
(in 2018) juist heeft besloten dat er meer woningen moeten komen. 
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Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Stephan Plezier van het team Plannen en 
Projecten via telefoonnummer 072 888 00 00 . Wilt u bij correspondentie het kenmerk 
20uit02795 vermelden?

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. (Martijn) Schroor dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
secretaris burgemeester
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