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Verzenddatum

Betreft: Vooraankondiging juridische vervolgstappen
bestemmingsplan “Dorp & Duin 2022”

Kenmerk

Geacht college,

Uw kenmerk

1542456/1774031

Op 10 januari hebben wij uw reactie op onze zienswijze en de nota van
zienswijzen ontvangen voor het ontwerpbestemmingsplan Veegplan
Bergen 2020, nu genaamd Dorp & Duin 2022. In onze zienswijze van
10 december 2020 hebben wij u verzocht de
bestemmingsplanprocedure te beëindigen en een nieuw
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen vanwege de vele en
grote onvolkomenheden en het onjuiste proces. De aanzienlijke
wijzigingen en aangevulde onderbouwing (31 bijlagen) ten opzichte van
het ontwerp tonen dat een ieder de kans is ontnomen om inhoudelijk te
reageren op het ontwerpplan. Het bevestigt het beeld dat het plan
destijds puur ter inzage is gelegd om, in uw woorden, de locaties te vrij
te stellen van BPL. Bij vaststelling van het bestemmingsplan Dorp &
Duin 2022 door de gemeenteraad beraden wij ons op juridische
vervolgstappen.
Ten slotte nemen wij het proces rondom dit bestemmingsplan mee in
een evaluatie van de overgangsregeling in de Omgevingsverordening.
Met de huidige overgangsregeling gaan wij uit van het vertrouwen dat
gemeenten zorgvuldige procedures, met inachtneming van de wettelijke
vereisten, voeren, ook wanneer een plan wordt gebaseerd op de
overgangsregeling. Dat vertrouwen is als gevolg van deze procedure
geschaad.
Wij willen graag verzoeken om deze brief te delen met alle raadsleden
van de gemeente Bergen.
Hoogachtend,
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