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Deze brief bevat antwoorden op vragen van fractie GL.  
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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 29 april 2020heeft de fractie van GroenLinks met gebruikmaking van artikel 40 van het 
Reglement van Orde gemeenteraad 2010 schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van 
de raad. Hieronder treft u deze vragen en ook de antwoorden daarop aan. 
 
Vraag 1 
“In het nieuws is/was te lezen dat de afgelopen maanden bouwprojecten stil liggen vanwege 
de stikstof en Pfas. Op dit moment in onze gemeente lijken er geen problemen te zijn: zo 
heeft Landall heeft vergunning voor 72 bungalows voor recreanten met buitenhaarden, Hotel 
Nassau wil een vergunning voor een nieuw hotel met appartementencomplex en wellness, er 
wordt een zorghotel gebouwd, een parkeerkelder gegraven aan de Boulevard. Alle huidige 
bouwactiviteiten zijn voor de recreatieve sector. Maar alles is gelegen aan Natura2000 
gebieden. Hoe kan dat?”.  
 
Antwoord 1 

Bij alle ontwikkelingen wordt, naast andere aspecten en afwegingen, ook gekeken naar de 
Wet natuurbescherming. Er zijn mogelijkheden vanuit de wet om intern te salderen.  
 
Voor alle ontwikkelingen waarbij sprake is of kan zijn van stikstofdepositie wordt te allen tijde 
gekeken of intern salderen een oplossing kan bieden. Intern salderen betekent dat de 
voorgenomen activiteit zo wordt aangepast (schone machines en emissiearme technieken), 
dat de stikstofuitstoot per saldo vermindert of gelijk blijft op dezelfde locatie in vergelijking 
met de bestaande, vergunde/bestaande situatie (referentiesituatie). 
 
Bij alle ontwikkelingen is hiervan gebruikgemaakt behalve het zorghotel. Het zorghotel heeft 
gebruik gemaakt van een eerder afgegeven en onherroepelijke 
natuurbeschermingsvergunning. 
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Vraag 2 

“De stikstofmaatregelen om economische ontwikkelingen mogelijk te maken, zodat banen 
behouden blijven, waren bedoeld om woningbouw en infrastructurele projecten mogelijk te 
maken. In onze gemeente wordt gebouwd voor de recreatieve sector. Hoe zit dat? Gaat de 
stikstoftoename tijdens de bouw, maar ook als het eenmaal klaar is (bijvoorbeeld door 
toename verkeer) dan niet ten koste van onze bouwplannen?”. 
 
Antwoord 2 
Zoals reeds hiervoor aangegeven vormen deze plannen geen belemmering en zorgen ze 
ook niet voor een toename van stikstofdepositie. Deze plannen gaan niet ten koste van onze 
stikstofruimte en overige bouwplannen. Daarbij dient wel gemeld te worden dat de gemeente 
geen beleidsvrijheid heeft om intern salderen te verbieden of te verplichten dat stikstofruimte 
anders wordt gebruikt. Ook dient gemeld te worden dat de landelijke maatregelen een 
marginaal effecten hebben qua stikstofdepositieruimte voor de gemeente Bergen, omdat wij 
omringd worden door Natura 2000-gebieden en er geen sprake is van grote infrastructurele 
werken.  
 
Vraag 3 

Wanneer gaan we werk maken van het invoeren van Wet Bibob? 
 
Antwoord 3 

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is al 
jaren van kracht. Het college gaat niet over de invoering van een wet, maar wel over de 
implementatie ervan binnen de gemeentelijke organisatie c.q. processen. Sinds de 
inwerkingtreding van deze wet werkt de gemeente Bergen overeenkomstig de in deze wet 
opgenomen wettelijke bepalingen. In lijn met het voorgaande wordt opgemerkt dat het 
college kortgeleden heeft besloten tot de aanstelling van een speciale ‘BIBOB coördinator’ 
die zich specifiek bezig gaat houden met het BIBOB-beleid rond vastgoed. Daarover volgen 
ook- nieuwe- beleidsregels.   
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Zefran Hussain, beleidsmedewerker Milieu 
van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 06 41 71 92 61. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 20uit01953 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 

 

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