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Onderwerp : beantwoorden raadsvragen over zoekgebieden RES 
 
 
Geachte heer Bruin, 
 
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de door uw fractie ingediende schriftelijke vragen 
inzake zoekgebieden RES. 
 

1. Kunt u de gemeenteraad Bergen en inwoners in de verfijning van de zoektrajecten en 
keuzen windturbines/zonneweiden territorium gemeente Bergen vooralsnog tot aan de 
goedkeuring door de gemeenteraad RES 1.0 (ook met terugwerkende kracht) meer 
concreet, periodiek en tijdig per zoekgebied daarin meenemen? 

Antwoord: 

Dat vindt op de volgende wijze plaats: 

- De zoekgebieden zijn op 2 februari ter participatie voorgelegd aan de bevolking. In 
februari-maart worden de uitkomsten van de participatie verwerkt tot de definitieve 
RES 1.0. Dit wordt op  20 april ter vaststelling worden voorgelegd aan ons college. 

- Hierna volgt publiciteit. Tevens krijgt iedereen die zich heeft opgegeven voor de 
participatieavond de informatie toegezonden en wordt hij/zij op de hoogte gesteld van 
het moment waarop de discussie in de raad plaatsvindt. 

- In mei volgt een regionale raadsinformatieavond. U wordt hiervoor te zijner tijd 
uitgenodigd. 

- In juni wordt de RES1.0 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.  

 

2. Zou dat mede kunnen uit door het college/wethouder zelf verstuurde of ontvangen 
correspondentie, overleggen met de provincie N.H., regio gemeenten en anderen inzichtelijk 
te maken? 

 Zodat de gemeenteraad daarin een meer leidende (die deze formeel toekomt), eventueel 
corrigerende rol in kan gaan vervullen. 
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Antwoord: 

De RES is in het najaar van 2019 gestart met een raadsbesluit over de Startnotitie. Hierin is 
onder andere het proces geschetst, eindigend met het moment waarop de raad de 
definitieve RES, de RES, ter vaststelling krijgt voorgelegd. Naar verwachting valt dit in juni 
2021. 

De periode tussen het startmoment en het raadsbesluit over de RES 1.0 betreft de 
uitvoeringsfase, waarin ons college de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. 

De raad heeft echter een duidelijk tussentijds signaal kunnen afgeven met zijn ‘wensen en 
bedenkingen’ over de concept RES NHN in september 2020. 

Daarnaast is de raad hier regelmatig van op de hoogte gebracht met de verstrekking van de 
concept RES (mei 2020), de Reactienota RES NHN (december 2020) en het ‘Vrijgeven van 
zoekgebieden voor participatie’ (januari 2021). Daarnaast zijn regelmatig nieuwsbrieven 
verschenen en hebben (regionale) raadsinformatiebijeenkomsten plaatsgevonden. 

 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Melle de Jong, Beleidsmedewerker van het 
team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7929. Wilt u bij correspondentie het 
kenmerk 21uit00644 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

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