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DeRaad van de gemeente Bergen opZoom, invergaderingbijeen op26 mei 2011,
beraadslagend over RVB11-0021, 'Ontwikkelscenario doorstart Bergse Haven'
DeRaad,
Kennisgenomen hebbendevan:
Aanvraag krediet endoorstart Bergse Haven (RVB10-0084),'Rapportage Kaderstelling
doorstart Bergse Haven versie 2.2' (RVB11-0002) ende 'Toelichting concept
grondexploitatie versie 1.0\ alsmede hetthans voorliggende ontwikkelscenario doorstart
'Bergse Haven (RVB 11- 0021)
Constaterende:
• dat de gemeente Bergen opZoom sinds 26november 2009haar burgers middels een
referendum demogelijkheid biedt omdirect invloed uitte oefenen ophet gemeentelijk
beleid;
• dat ertot opheden een beperkte inspraak isgeboden aandeburgers van
Bergen opZoom op deplanontwikkeling enbesluitvorming ophet bouwproject
doorstart 'Bergse Haven'.
Overwegende :
• dat eenreferendum vanuit het oogpunt van burgerparticipatie voor de
gemeenteraad een waardevol aanvullend instrument is omde gevoelens
vandeinwoners inhun gemeentete peilen;
• dathet gewenst isom dekiezer uit degemeente Bergen opZoom niet alleen te willen
betrekkenbij deverkiezingen, maar ookbij het nadenken over specifieke
onderwerpen, endeburger daarbij een actieve stemte geven teneinde de
democratische legitimiteit van een besluit nogverder te bevorderen,
• dat maatschappelijk draagvlak noodzakelijk isom als lokale
overheid optimaal te kunnen functioneren;
• dat eronvoldoende inspraakmogelijkheden zijn
geboden op deplanontwikkelingen van de 'Bergse Haven';
• dathetvertrouwen van onze burgers indepolitiek ten gevolge van
het debacle 'Bergse Haven' tot een dieptepunt is gedaald;
• dat deburger betrokken wil worden bij debesluitvorming over dedoorstart van dehet
project de 'Bergse Haven';
• dat alleraadspartijen deburger meer inspraak willen gevenin
beleidsbeslissingen;
• dat eenreferendum bij de besluitvorming over de doorstart van
de 'Bergse Haven' een goede manier isomhetvertrouwen inhet
openbaar bestuur te herstellen;

van meningzijnde:
dathet vantoegevoegde isvoor de organisatie van eenreferendum over dedoorstart vande
'Bergse Haven', alsdeRaad een richtinggevende uitspraak doet over dewenselijkheid van
een voornoemd referendum.
Spreek alsRaadvan Bergen op Zoom de mening uit:
een initiatief vanuit onze burgers omte komen tot een adviserend referendum over de
doorstart van de 'BergseHaven'te ondersteunen ende uitkomst vanhet referendum te
respecteren en als bindend te beschouwen,
engaat overtot deordevan dedag.
Namens de SP- fractie,

Gonny Andreas. ,
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