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Meldkamer

Geachte leden en duoburgerleden,

Ten behoeve van de rondvraag van de Algemene commissievergadering van 22 januari jl. is door de fractie van CDA een
rondvraag aangekondigd inzake de ontwikkelingen rond de meldkamer. Hierna beantwoorden wij uw vragen als volgt.
Vraag:
Het is erg stil rond de ontwikkelingen van de aangekochte rangeerterrein. Er zijn verschillende ideeën geopperd.
Nieuwbouw voor het Operationeel Centrum Zeeland-West-Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en het
basisteambureau Bergen op Zoom en ook de meldkamer voor de veiligheidsregio's Zeeland en Midden- en WestBrabant. Verder parkeerterrein voor de Rabobank en andere parkeermogelijkheden.
Onze vraag is nu wat de stand van de ontwikkelingen van dit aangekochte terrein van ca 3 ha is.
Antwoord:
De gemeente is sinds januari 2014 eigenaar van het terrein van 3 hectare.
November 2014 is de gemeente gestart met het opschonen van het terrein (opruimen struikgewas, puinafval en
restanten tennisvelden Olympia. Kap kleinere/verouderde bomen). T.b.v. toezicht en handhaving veiligheid wordt de
komende periode een nieuwe hek rond het terrein en langs het spoor geplaatst.
De gemeente heeft juli 2014 een intentieovereenkomst gesloten met de Nationale Politie omtrent de beoogde huisvesting
in de Stationsomgeving. De Nationale Politie heeft het college december 2014 verzocht om deze intentieovereenkomst te
verlengen tot augustus 2015. Het college is daarmee akkoord gegaan.
Doel van deze intentieovereenkomst blijft om in 2015 te komen tot een verkoopovereenkomst en bouwrijpe levering van
een bouwrijp perceel (ruim 1 hectare) t.b.v. de huisvesting van de Nationale Politie.
Vanuit de Nationale Politie is dit nadrukkelijk richting het college benadrukt: "De politie verwacht de komende maanden
de door haar te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, voortvarend op te
kunnen pakken en wíj verwachten daarmee in de komende maanden met u tot definitieve koopafspraken te komen."
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Daarnaast zijn eind 2014 vanuit de gemeente gesprekken gestart met de Rabobank over verkoop van een perceel
waarop door de Rabobank voorzien kan worden in de benodigde uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.
Ook hierbij wordt voorzien dat in 2015 gekomen kan worden tot een verkoopovereenkomst en levering van een bouwrijp
perceel. De Rabobank kan daarmee de parkeerplaatsen realiseren binnen de met hun daarvoor overeengekomen termijn
(juni 2016).
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