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Beste leden en burgerleden,
In de raadsvergadering van 19 december 2018 inzake RVB18-0069 Gewijzigd vaststellen bestemmingplan Poortgebied
Bergsche Heide en Ontsluitingsweg heeft u een motie (RM018-0044) aangenomen waarin u ons verzoekt om:
in overleg met de ontwikkelaar bij de uitwerking van de verwijzingsmast ervoor te zorgen dat:
a. De verlichting voldoet aan het daarvoor geldende beoordelingskader Objecten langs Auto(snel)wegen van
Rijkswaterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Milieu);
b. De verlichting automatisch dimbaar is, zodat het zich aanpast aan de seizoens- en
weersomstandigheden;
c. De verlichting van de 2 LED-schermen dagelijks om 00:00 uur op zwart gaat;
d. De verlichting in de verwijzing naarde fastfoodrestaurants direct na sluitingstijd van
de fastfoodrestaurants op zwart gaat.
2. De raad te informeren over de uitkomst van het onder 1 bedoelde overleg.
Middels deze brief informeren wij u dat over de door u aangehaalde punten reeds overleg had plaatsgevonden
voorafgaand aan de raadsvergadering en de ontwikkelaar akkoord is met deze punten. De betreffende punten zullen te
zijner tijd als voorwaarden worden opgenomen in de omgevingsvergunning.
Wij gaan er vanuit met deze brief op dit moment voldoende te zijn ingegaan op de punten uit de motie en dat wij de motie
hiermee als afgehandeld mogen beschouwen
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