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Onderwerp : 
Beantwoording schriftelijke vragen van 21 augustus 2020 over project 
Sanduyn 

 
 
  Geachte mevrouw Groen-Bruschke en mevrouw Krijtenburg, 

 
 
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de door u op 21 augustus 2020 ingediende 
schriftelijke vragen inzake het project Sanduyn. 
 
1.  Klopt het dat het plan ook voor een deel op gemeentegrond gaat plaatsvinden? 
 

Antwoord:  

Ja, dat klopt. 
 
1a.  Als dat zo is, heeft de gemeente deze grond te koop aangeboden? 
 

Antwoord: 

Nee, de grond is (nog) niet te koop aangeboden. 
 
1b.  Heeft een grondruil plaatsgevonden? Zo ja, welke grond heeft de gemeente hiervoor  

 teruggekregen?  
 

Antwoord: 

 Er heeft nog geen grondruil plaatsgevonden. Dit is wel een mogelijkheid voor de  
 toekomst. Het is echter nog niet zeker of ruilen van grond daadwerkelijk zal plaatsvinden. 
 
1c.  Kan de gemeente met de ontwikkelaar nadere afspraken maken ten bate van  

kwaliteitsverbetering, met name op het gebied van duurzaamheid, gezien het feit dat     
ook gemeentegrond betrokken is bij de planvorming?  

 
Antwoord: 

Vrijblijvend afspraken maken kan altijd. Hierbij dienen wel de beginselen van  
behoorlijk bestuur in acht te worden genomen. Het achteraf afdwingen van een 
kwaliteitsverbetering als voorwaarde bij grondverkoop of grondruil ten behoeve van een 
project waar eerder door de gemeente vergunning voor is verleend, kan niet als zodanig 
worden aangemerkt en maakt dat sprake is van een onaanvaardbare doorkruising van het 
publiekrecht.  

 
 



 

 

 
 
 

 
2.  Betreft dit grond waarop nu ook al de bestemming recreatie rust.  
 
Antwoord: 

Ja, dat klopt.  
  

3.  Zo nee: kunnen er wel recreatiewoningen op gemeentegrond gebouwd worden 
vanwege toename stikstofdepositie (salderen van 70% bestaande stikstofdepositie) 
 
Antwoord: 

Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag 2. Indien het wel van toepassing was 
geweest dan was het genoemde percentage alleen van toepassing bij extern salderen en 
niet bij intern salderen. 
 

 

Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Patrick Monincx, medewerker 
Vergunningen van het team Vergunningen via telefoonnummer 088 909 7590. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 20uit03049 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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