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Geachte mevrouw Grooteman,
Op 31 maart jl. stelt u met verwijzing naar artikel 40 van het Reglement van Orde, en na een
inleidende toelichting, de navolgende vragen. Wij beantwoorden deze vragen graag als volgt:
Vraag 1:
Is er een besluit tot het gebruik van een oranje pmd-zak in de gemeente Bergen NH
genomen? En zo ja door welk bestuursorgaan?
Antwoord op vraag 1:
De Klimaatkrant wordt uitgebracht in de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.
Het betreft een gezamenlijke productie met voor iedere gemeente een eigen editie. De
content wordt toegesneden op de gemeente. Bij het samenstellen/redigeren van de
Klimaatkrant is dit niet goed gegaan. De passage waar u aan refereert, is van toepassing op
de situatie in Uitgeest, Castricum en Heiloo en is per ongeluk in de editie voor Bergen, de
Egmonden en Schoorl terecht gekomen. Er is geen sprake van een besluit.
De vragen 2 t/m 7 sluiten aan op vraag 1. Met antwoord op vraag 1 zijn ook de overige
aanvullende vragen beantwoord.
Vraag 2:
Wanneer heeft u dit besluit genomen? En wat is de reden dat een dergelijk besluit is
genomen voordat het nota afvalbeleid in de commissie cq. de raad is behandeld?
Vraag 3:
Heeft er een participatietraject plaatsgevonden alvorens het besluit te nemen? Zo ja op
welke wijze is hier invulling aangegeven?
Vraag 4:
Is er een besluit tot het gebruik van gebruik van een pmd-container in de loop van 2020
genomen?
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Vraag 5:
Wanneer heeft u dit besluit genomen? En wat is de reden dat een dergelijk besluit is
genomen voordat het nota afvalbeleid in de commissie cq. de raad is behandeld?
Vraag 6:
Heeft er een participatietraject plaatsgevonden alvorens het besluit te nemen? Zo ja op
welke wijze is hier invulling aangegeven? Zijn daarbij ook alternatieven zoals ondergronds
inzamelen aan de orde geweest?
Vraag 7:
Op welke andere wijze dan de Klimaatkrant heeft de gemeentelijke besluitvorming over de
nieuwe inzamelingswijze plaatsgevonden?
Antwoord vragen 2 t/m 7:
Er is geen sprake van een besluit. Zie antwoord vraag 1.
Wij zijn voornemens om bovenstaande op de volgende manier te rectificeren:
- Er komt een rectificatie op de gemeentepagina van het Bergens Nieuwsblad.
- Op de gemeentelijke website wordt er melding gemaakt van de fout.
- Er wordt gekeken of de digitale versie van de krant kan worden aangepast. Er komt
sowieso een melding op de website van de bladerbare versie van de krant.
Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Hanna Lange, programmaleider Klimaat
van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7711. Wilt u bij
correspondentie het kenmerk 20uit01291 vermelden?
Met vriendelijke groet,
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