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Geachte leden en duoburgerleden,
In de vergadering van de commissie Burger en Bestuur heeft de CDA-fractie een rondvraag ingediend inzake Orange
Solar Specials. Afgesproken is deze rondvraag schriftelijk aan u te beantwoorden. Naar aanleiding daarvan bericht ik u het
volgende.
Vraag 1: Wat heeft Roosendaal wel c.q. wat heeft Roosendaal extra gedaan om deze ondernemer binnen te halen?
Antwoord: Het is ons niet bekend wat gemeente Roosendaal extra heeft gedaan voor Orange Solar.
Vraag 2: is het mogelijk om ook een snelle procedure in Bergen op Zoom te volgen?
Antwoord: Jawel, dit is zeker mogelijk. Hiervan zijn recente voorbeelden te geven (Ricoh, Forever21, AVN Slijpmaterialen).
Wij hebben binnen de mogelijkheden van onze gemeente in het kader van acquisitie van bedrijven gehandeld. Zoals
gebruikelijk worden dergelijke aanvragen direct in behandeling genomen en is er intensief contact geweest tussen gemeente
en bedrijf. Het bedrijf heeft in deze een andere keuze gemaakt.
Vraag 3: Wat waren nu de onoverkomelijke verzoeken, ter lering, om in het vervolg te kijken hoe Bergen op Zoom
ondernemers binnen te houden c.q. aan te trekken?
Antwoord: In de casus van het bedrijf Orange Solar Specials was vooral gelegen in het feit dat er geen kwalitatief bestaande
(huur)locatie voorhanden was, welke voldeed aan de door hun gestelde eisen.
Vraag 4: Zijn de panelen ook voor duurzaamheid in Bergen op Zoom in te zetten? Zoals bij het zwembad de Melanen en de
Schelp!
Antwoord: De betreffende producten zijn van toepassing voor alle gebouwen, ook in Bergen op Zoom.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 227657.
Hoogachtend,
Dhr. P.A.M. van der Velden
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