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Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom
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RMD17-0024, principeverzoek
camping De Bergse Hoeve
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Beste mevrouw, meneer,
In vervolg op de behandeling van bovengenoemd onderwerp in Beeldvorming 1 en vooruitlopend op de behandeling
ervan in de commissie Stad en Ruimte lijkt het me goed om de bedoeling van deze raadsmededeling voor u te
verduidelijken.
Een principeverzoek zoals dat namens de camping bij ons is ingediend, is bedoeld om van de gemeente in een
vroegtijdig stadium een richtinggevende uitspraak te krijgen over de haalbaarheid van het verzoek.
In beginsel beslist het college op dergelijke verzoeken en wordt daarna, bij een positieve beoordeling, het formele traject
in gang gezet. Soms is daar een bestemmingsplan voor nodig, dus een raadsbesluit, soms kan ook met een aan het
college gegeven bevoegdheid medewerking worden verleend.
Aangezien in dit geval eerdere, door het college positief beoordeelde, verzoeken tot uitbreiding door de gemeenteraad
zijn afgewezen, is er in dit geval door het college voor gekozen om de raad ook te betrekken bij de beoordeling van het
principeverzoek.
Het college wil van de raad dus op dit moment weten of die bereid is, gelezen het principeverzoek, in beginsel
medewerking te verlenen. Dat op alle gedetailleerde vragen op dit moment nog geen antwoord gegeven kan worden,
heeft dus verband met het feit dat sprake is van een principeverzoek en nog niet van een volledig uitgewerkt plan.
Als het antwoord daarop ‘nee’ is, kan het nader onderzoek, dat nodig is om aan uitbreiding medewerking te verlenen,
achterwege blijven.
Is het antwoord ‘ja’, dan kan de noodzakelijke bestemmingsplanherziening, en alles wat daarmee samenhangt, opgesteld
gaan worden. ‘Ja’ zeggen tegen het principeverzoek betekent dus geen ‘ja’ tegen het voorgelegde plan, maar tegen het
opstarten van een proces om in gezamenlijkheid (met de ondernemer, omwonenden en andere belanghebbenden en de
raad) tot een gedragen plan te komen.
Ik verzoek u deze toelichting te betrekken bij de behandeling.

Met vriendelijke groet,
Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder.
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