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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen

Geachte leden van de VVD fractieGeachte leden van de VVD fractie,

Door  uw  fractie  zijn  schriftelijke  vragen  gesteld  over  het  proces  rond  de 
Bergerweg 125.
In deze brief treft u de beantwoording van de vragen aan.

Beantwoording
Uw  vragen  zijn  hieronder  gelijk  aan  de  structuur  uit  de  vragen  puntsgewijs 
beantwoord. 

Is het college met de VVD eens dat de strekking van de motie dd 28.01.2021 gezien  
alle ontwikkelingen uit het verleden en de tekst van de opdracht aan het college niet  
anders kan zijn dan dat de zoektocht naar alternatieve locaties niet op een locatie in  
de kern van Bergen kan uitkomen?

In de motie zoals aangenomen in de gemeenteraad van 28 januari 2021 wordt gevraagd om 
een overzicht van locaties rondom de kern Bergen. De taalkundig en grammaticale uitleg van 
die opdracht laat geen ruimte voor een andere interpretatie dan dat hiermee alle locaties in 
de kern worden uitgesloten. Die uitleg laat zich ook steunen in de opdracht om de Aldi aan 
de Bergerweg 125 en daarmee ook juist buiten de kern te plaatsen. 

Tot slot
Hebt  u  nog  vragen?  Neemt  u  dan  contact  op  met  Tanne  van  Nispen,  senior 
beleidsmedewerker  plannen  &  projecten van  het  team  Plannen  en  Projecten via 
telefoonnummer  072  888  00  00.  Wilt  u  bij  correspondentie  het  kenmerk  21uit01206 
vermelden?
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