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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen

Geachte leden van de GroenLinks fractieGeachte leden van de GroenLinks fractie,

Door  uw  fractie  zijn  schriftelijke  vragen  gesteld  over  het  proces  rond  de 
Bergerweg 125 en het contact met de provincie omtrent het veegplan.

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. 

Wij verzoeken de wethouder, ter uitoefening van de motie en ter herstel  
van de relatie met de provincie en ter bevordering van een heldere en 
transparante besluitvorming:

1) ons een plan van aanpak voor te leggen met planning.

Samen  met  de  provincie  is  een  procesvoorstel  opgesteld  voor  de 
alternatievenstudie.  Dit  procesvoorstel  valt  te  vergelijken  met  een  plan  van 
aanpak waar uw fractie om vraagt. Het procesvoorstel is aan de gemeenteraad 
toegezonden.

2) zorg  te  dragen  voor  een  schriftelijke  verslaglegging  van  de  
gesprekken  met  de  provincie  met  daarin  opgenomen  een 
afsprakenlijst.

Er  zijn  geen  gesprekken  gevoerd  met  de  provincie  waarvan  een  schriftelijk 
verslag  is  gemaakt.  De  contacten,  ook  de  bestuurlijke  contacten,  over  dit 
onderwerp zijn alle informeel van aard geweest en daarom niet genotuleerd. 
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3) Bovenstaande  werkwijze  toe  te  passen  bij  alle 
bestemmingplannen waar een alternatief tot de mogelijkheden 
behoort (zou kunnen behoren)

Bij niet alle bestemmingsplannen is betrokkenheid van de provincie aan de orde.

4) Bij  besluiten  op  het  gebied  van  bestemmingsplannen/  
omgevingswet/visieontwikkeling  RO  aan  te  geven  of  er  
alternatieve onderzocht zijn en waarom wel of waarom niet.

Bij ieder bestemmingsplan wordt dit reeds gedaan als onderdeel van de ‘ladder-
onderbouwing’.

5) Aan te geven welke wegingscriteria worden gehanteerd om te 
komen tot alternatieve locaties.

Deze  criteria  zijn  in  samenspraak  met  de  provincie  gevormd.  Wij  verwijzen 
daarvoor naar de Alternatievenstudie en het procesvoorstel. 

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  21uit01204 
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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