Vragen fractie Kieslokaal ingediend door S. Swart
Bewoning recreatiewoningen / Parken.
Er is door de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek om gemeenten beter in staat
te stellen om permanente bewoning toe te staan. Hiervoor is een wijziging van het Besluit
Omgevingsrecht nodig. Is hierover al gecommuniceerd met de gemeente ?
Zo ja, wat ? Zo nee, op welke termijn denkt u dat dit plaats gaat vinden?
Hoe staat het college tegenover bewoning ?
Wat betekent het voor handhaving op die plekken die de gemeente geschikt acht voor permanente
bewoning?

Parkeerterrein Buitenduin

Wat is de hiervan de status

Aldi op terrein van Europese School ? Wat is hiervan waar / status

Bouwprojecten Wat is de status van al deze projecten
(indien mogelijk een korte weergave)

Vragen fractie VVD ingediend door M. de Jongh

De laatste raadsvergadering van 5 maart is de toezegging door het college gedaan dat er in een
Nieuwsbrief zou worden teruggekomen op:
- aanpak/ plan van aanpak essentaksterfte
- Idenslaan handhavingsverzoek tav onder andere opgeworpen hoge aarde wal en de tijdelijke
aanleg van een weg die toch permanent lijkt te worden gebruikt.
Wanneer kunnen we verwachten dat het college op deze onderwerpen terug komt?

Ten aanzien van de corona aanpak:
- er komt een taskforce per kern. Deze taskforce, zo lijkt het persbericht te suggereren, gaat met
name in op het opstellen van protocollen.
Klopt dit beeld? Of worden de taskforces breder ingezet? Zoals het idee wat 05-05-2020 door Zilte
Zoen in het NHD werd geopperd om een dixie bij het Klimduin neer te zetten
Kan de wethouder aangeven of de taskforces ook in kaart gaan brengen waar de gemeente in kan
bijdragen opdat de economie snel kan herstellen?

Kan de wethouder aangeven hoeveel bedrijven er zijn in onze gemeente zijn die gebruik kunnen
maken (of hebben gemaakt) van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19
(TOGS)?
Kan de wethouder hoe dit aantal zich percentueel verhoudt tot het landelijke gemiddelde in
aanvragen?

Vragen ten aanzien van de concept-omgevingsverordening
1. Kan het college aangeven wat de procedure is rondom het schrijven van zienswijzen in het
algemeen? Zit er bijv een verschil in proces rondom het indienen van een zienswijze tav provinciaal
beleid of ten aanzien van een gemeenschappelijke regeling? En kan het college daarbij ingaan op
mandatering en het al dan niet noodzakelijk vaststellen van (concept) zienswijzes door de raad?
2. Ten aanzien van artikel 6.7 staat in de zienswijze geschreven: In de omgevingsverordening is
bepaald dat er maximaal twee burgerwoningen gerealiseerd mogen worden. Eén van deze woningen
is de voormalige bedrijfswoning. Een tweede woning is pas mogelijk als er minimaal 1500m²
aan grondoppervlak aan bedrijfspanden wordt gesloopt. Dit is een aanzienlijke beperking ten
opzichte van de huidige PRV en twee woningen is voor de sanering van grotere bedrijven
onvoldoende. Veel agrarische bedrijven hebben aanzienlijk meer dan 1500m² aan opstallen staan.
Wanneer stoppende agrarische bedrijven geen goed alternatief wordt geboden werkt dit ongewenst
gebruik van de opstallen/verrommeling van het buitengebied in de hand. Dit is ongewenst. Soms is
het ook gewenst minder dan 1500 m2 te slopen. Daar staat nu niets meer tegenover.
Ruimte voor Ruimte kan een bijdrage leveren aan de aanpak van stikstof.
Voorstel tot wijziging: Grote agrarische bedrijven die stoppen moeten na de sloop van al hun
opstallen meer dan twee burgerwoningen kunnen realiseren.
- Kan het college aangeven hoe deze ingediende zienswijze mbt artikel 6.7 overeenkomt met het
formatieakkoord of Focusagenda? En kan het college aangeven waarom er voor deze zienswijze is
gekozen?

Vraag mbt de zaterdagmarkt in Bergen
- Vanwege werkzaamheden werd de zaterdagmarkt verplaatst naar het de parkeerplaatsen
tegenover de HEMA. De markt blijft daar nu even ivm de corona uitbraak, omdat de locatie meer
plek biedt aan afstand houden.
Om de boel van elektra te voorzien staat er nu een diese aggregaat
Er zijn echter ook elektrische aggregaten (dus met batterij) te huur, zoals
https://www.vattenfall.nl/mkb/greenbattery/
Een stuk milieuvriendelijker
Hoe staat de wethouder tegenover het gebruik van aggregaten met batterij ipv dieselaggregaten om
de markt van electra te voorzien?

Vragen ten aanzien van de Eeuwigelaan (deze vragen zijn nog onder voorbehoud).
- Afgelopen 5 mei stond er een artikel in het NHD waarin de fietsersbond een aantal kanttekeningen
plaatst ten aanzien van de kruising Komlaan/ Hoflaan.
Kan de wethouder aangeven hoe hij kijkt tegenover de op- en aanmerkingen van de fietsersbond tav
- een klein stukje 30 km zone bij kruispunt realiseren
- het vergroten van het middeneiland
- het toch voorrang verlenen aan fietsers

Vragen fractie D66 ingediend door Alexandra Otto

Is de portefeuillehouder bekend met het feit dat in Kennemerland de strandhuisjes deze maand wel
op het strand worden geplaatst en kan de portefeuillehouder toelichten waarom ten opzichte van
de situatie in Kennemerland er binnen onze Veiligheidsregio niet voor is gekozen?
Onder welke omstandigheden ziet de portefeuillehouder wel mogelijkheden om hiervoor op korte
termijn te gaan pleiten?
Zou de portefeuillehouder bereid zijn om als gemeente de regie te voeren en verzoeken vanuit de
strandhuisjes verhuurders en -uitbaters te beoordelen op de RIVM voorwaarden en -maatregelen
zoals deze ook voor campinghouders worden voorgeschreven?
Wanneer zou de portefeuillehouder het op basis van een positieve beoordeling van het verzoek,
haalbaar vinden dat de strandhuisjes alsnog geplaatst worden?

Vragen van GemeenteBelangen ingediend door Mariëlla van Kranenburg

Sinds 17 maart is de TOZO regeling van kracht deze beoogd ZZP’ers financieel te ondersteunen. De
uitvoering van deze maatregel ligt bij de gemeente.
Hoeveel geregistreerde aanvragen zijn er binnen Bergen tot nu toe?

Hoeveel fte’s zijn er nodig om deze extra taak te verrichten? Heeft de gemeenteLijke
werkorganisatie extra capaciteit hiervoor moeten inhuren gelet op het feit dat de aanvraag in vier
weken in plaats van de gebruikelijke dertien weken moet zijn behandeld?

Als ZZP’ers op de gemeente website van Bergen kijken op zoek naar de regelingen die er zijn wordt
slechts verwezen naar de Rijksoverheid. Waarom wordt er niet iets over de diverse regelingen kort
vermeld? Is het niet duidelijker om de TOZO regeling in ieder expliciet te benoemen daar de
uitvoering bij de gemeente ligt?

Vragen fractie GroenLinks ingediend door Solita Groen.
Met de indiener van de vragen is de afspraak gemaakt dat deze vragen schriftelijk door het college
worden beantwoord in een volgende nieuwsbrief.
Vragen bestemmingsplan/vergunning Hotel Nassau Bergen aan Zee
Over de plannen van hotel Nassau in Bergen aan Zee, hebben we een aantal vragen, die we normaal
gesproken bij de commissie bestemmingsplannen of ARC of bij het vragen-halfuur zouden stellen.
Daarom nu maar zo:
In een BOT overleg over de GREX-en zijn de aanwezigen ook op de hoogte gebracht van de plannen
bij Hotel Nassau. En in de krant hebben we vernomen dat het college van plan is een
omgevingsvergunning te verlenen.
Onze vragen:
1) Waarom werd er eerst in de krant gesteld dat het bouwplan door de raad nog moest worden
vastgesteld en bij een volgende publicatie dat het een college bevoegdheid is?
a)waarom is er geen bestemmingsplanwijziging nodig?
a) We hebben uit het overleg begrepen dat in het huidige bestemmingsplan dat daar geldt, geen (of
niet de juiste) bouwhoogtes zijn opgenomen. Is het dan niet belangrijk dit alsnog te doen?
b) Het bouwvolume (oppervlakte) is veel groter dan het huidige pand: zou dat ook niet in een
bestemmingsplan aangepast moeten worden?
c)Met betrekking op beide eerdere vragen: als er een fout is gemaakt in het bestemmingsplan, moet
het toch bediscussieerd worden in de raad en op de juiste wijze worden vastgesteld?
d) In het Bot overleg werd gesteld dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig zou zijn omdat de
aanvraag binnen een kruimelaanvraag geldt. Kan het college uitleg geven waarom er sprake is van
een kruimelgevallenregeling en niet van een bestemmingsplanwijziging?
2) Passen deze plannen binnen de structuurvisie van Bergen aan Zee die met inwoners is opgesteld?
3) Zijn er geen probleem met de plannen in verhouding tot het aangrenzende Natura2000 gebied?
Of qua stikstof-uitstoot: tijdens de bouw maar ook daarna?
4) Er werd gesteld dat de Dorpsvereniging Bergen aan Zee enthousiast is over de huidige plannen.
Kunt u ons daarvan een verslag doen toekomen of ter inzage leggen?
5) als er geen bestemmingsplan door de raad vooraf hoeft te worden vastgesteld, hoe zit het met de
exploitatieplan?

Vragen Kies Lokaal, ingediend door Sjaak Swart.
Deze vragen worden niet in de ARC beantwoord maar worden schriftelijk beantwoord.

Is er bekend of in de gemeente Bergen inmiddels al bedrijven failliet zijn door de corona crisis

* Indien ja……hoeveel bedrijven (zover bekend) zijn er failliet
Is hiervoor bij de gemeente Bergen ook een meldpunt?
Heeft de gemeente ook zicht op bedrijven die al hebben aangegeven dit nog maar t/m 1 juni (of
korter) vol te kunnen houden en daarna failliet gaan
Zijn er al uitkeringen aangevraagd (en zo ja hoeveel) door ondernemers die inmiddels failliet zijn
gegaan?
Hoe bereid de gemeente Bergen zich voor op aanvragen uitkeringen, faillissementen, verruiming van
subsidieaanvragen (is er extra ambtelijke capaciteit beschikbaar?)
Een van de redenen om voor nachtverblijf niet naar Bergen te komen wordt veroorzaakt omdat
‘activiteiten’ al ruim vooraf zijn geannuleerd door de ondernemer. Op welke wijze kunnen wij het
‘noodfonds’ inzetten om sneeuwbaleffect tegen te gaan……?
Mogen campings, vakantiehuisjes-parken, hotels, pensions in de gemeente Bergen open en op basis
van welke voorwaarden? Als deze toeristische voorzieningen niet open zijn/mogen kunt u aangeven
of er zicht is op welke termijn deze (deels) weer open mogen/kunnen.
Alle basisscholen mogen weer open en starten met lesgeven aan de kinderen. Maakt elke
basisschool zijn/haar eigen plan? Heeft de gemeente nog een rol/betrokkenheid bij het (her) openen
van de basisscholen? Of is het niet de bedoeling dat de scholen zoveel mogelijk één lijn
trekken…………?

------------Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel
(geen officiële wedstrijden).
Zijn er al verenigingen of andere organisaties waar afspraken mee zijn gemaakt om dit te kunnen
realiseren?
Over de invulling maken gemeenten afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er
kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
Hoe gaat dit nu ? is hierover ook samenwerking met de BUCH?

-----------Kunnen wij op de hoogte gehouden worden van de cijfers WSP-NHN ?

