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Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Op 20 maart 2017 ontving ik als reactie op mijn brief aan u van 17 februari 2017 een 
e-mail van de griffier waarin mij werd medegedeeld dat u op 9 maart 2017 zou 
hebben besloten mijn brief van 20 (?!) februari 2017 "voor kennisgeving aan te 
nemen". 

Ik betreur het (en cliënte met mij) dat de enkele vraag zoals gesteld in mijn brief 
daarmee onbeantwoord bleef. 

Voor de goede orde: cliënte acht de gang van zaken met betrekking tot de 
besluitvorming en het handelen van de gemeente in dat kader onrechtmatig jegens 
haar en acht zich (met de kans dat u dit ook voor kennisgeving aanneemt) vri j om 
daartegen op een haar passend moment in rechte in het geweer te komen. 

Terugblikkend op de afgelopen periode is cliënte tot de conclusie gekomen dat 
burgerparticipatie in Bergen enkel met de mond beleden wordt, dat "facil i teren" een 
ander woord is voor "met de schijn van een kans van slagen het bos in gestuurd 
worden" en dat toetsings- of beoordelingscriteria alleen knock out criteria zijn indien 
het andere kandidaten dan de kandidaat van de gemeente betreft. Daar waar 
Schrama weg kan komen met een juridisch niet haalbaar plan (grondpositie bleek niet 
veilig gesteld), wordt cliënte afgerekend op het feit dat haar plan niet aan de 
planologische en ruimtelijke uitgangspunten zou voldoen. Dat cliënte op dat punt 
willens en wetens het bos in is gestuurd, blijkt genoegzaam uit de e-mail d.d. 5 jul i 
2016 van de heer E. van Hout. En zo zijn er meer voorbeelden, maar die veronderstelt 
cliënte u bekend (maar zijn in het verleden mogelijk ook voor kennisgeving 
aangenomen). 

Cliënte kiest er in dit stadium voor om zich op het plan, het daartoe te wijzigen 
bestemmingsplan en de daartoe te sluiten overeenkomst tussen de gemeente en 
Schrama te richten. 

In dat kader verneemt cliënte graag: 
1. Hoe de gemeente uitvoering gaat geven aan haar grondprijsbeleid zoals 

vastgelegd in de Nota gronduitgifte en grondprijzen nu er geen sprake is van een 
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biedingsprocedure en het verwijt van staatssteun op de loer ligt indien de 
gemeente een niet-marktconforme grondprijs afspreekt met Schrama. Van 
transparantie zoals genoemd in de betreffende nota is tot op heden geen sprake. 

2. Hoe de gemeente een aanbestedingsplicht met betrekking tot de parkeergarage 
(problematiek van het Müller-arrest) denkt te omzeilen. 

3. Hoe de gemeente gaat waarborgen dat de sociale huurwoningen in het plan 
blijvend voor de doelgroep beschikbaar blijven en niet binnen enkele jaren voor 
de hoofdprijs worden doorverkocht (zoals dat bij exploitatie door anderen dan 
toegelaten instellingen de regel lijkt te zi jn). 

Ik spreek de hoop uit dat deze brief niet voor kennisgeving wordt aangenomen en 
(tenminste) tot een inhoudelijke reactie leidt. 

Met vriendelijke groet, 

Fred Wijma 


