






 
Schriftelijke vragen   

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie         : Gemeentebelangen BES 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

 
Datum  

15 april 2014 
Onderwerp  

Voortgang Oude Hof 
Eventuele toelichting  

 
 

Vragen Schriftelijke vragen namens de fractie Gemeentebelangen BES 

Onderwerp: uitvoering motie d.d. 23 mei 2013 m.b.t. voortgang 
Oude Hof 

1. Kan het college aangeven, in hoeverre het uitvoering heeft 
gegeven aan de aanbevelingen van de motie, die de 
gemeenteraad op 23 mei 2013 heeft aangenomen met betrekking 
tot de voortgang van de restauratie van het landgoed het Oude 
Hof te Bergen? 

2. Kan het college aangeven, met welke van de betrokkenen c.q. 
belanghebbenden (gebruikers, belangenorganisaties, 
deskundigen) inmiddels overleg is gepleegd over deze voortgang, 
en welke resultaten dit overleg tot dusverre heeft opgeleverd? 

3. Kan het college een verklaring geven voor het uitblijven van de 
door de wethouder toegezegde halfjaarlijkse rapportage over 
deze voortgang? 

4. Kan het college inzicht geven in de termijn, waarop het door de 
wethouder toegezegde ‘werkplan’ mag worden verwacht? 

5. Kan het college aangeven, welke voortgang er is geboekt in het 
oplossen van het (zoals bekend illegaal, maar tot dusverre 
gedoogd) parkeren in het beschermd natuurgebied? 

6. Kan het college ons inlichten over het handhavingstraject met 
betrekking tot het niet-geoorloofde, dan wel met het geldende 
bestemmingsplan strijdige gebruik van de panden op het terrein? 

7. Kan het college ons inlichten over de wettelijk vereiste 

 1 



vakbekwame begeleiding en uitvoering van groot onderhoud c.q. 
restauratie aan een aantal rijksbeschermde objecten, waaronder 
de toegangspoort, de kanonnen/stoeppalen bij de toegangsbrug 
en het bruggetje genaamd ’t Sluisje? 

8. Kan het college de redenen uiteenzetten, waarom de 
Roodeweg in strijd met het in 2007 door de raad aangenomen 
inrichtingsplan van een nieuwe asfaltlaag is voorzien, in plaats van 
een bij het natuur- en cultuurmonument passende verharding? 

9. Kan het college inzicht geven in de beweegredenen, om nog na 
1 maart, en dus in het dit jaar zeer vroeg begonnen broedseizoen, 
een week lang met een hoogwerker in het beschermd 
natuurgebied rigoureus kap- en snoeiwerk te verrichten? 

10. Kan het college een overzicht verstrekken van de besteding 
van het door de raad verstrekte jaarlijkse onderhoudskrediet over 
de jaren 2010-2013? 

 
Naam en ondertekening  

Fractie Gemeentebelangen BES 
 
 
 
 
 
 
 
Frits David Zeiler 
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