Motie RvR Fort Pinsenweg

RM018-0018

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 11 oktober 2018 inzake RVB18-0059 Gewijzigd
vaststellen bestemmingsplan RvR Fort Pinsenweg
overwegende dat:
- Bezwaarmakers van het vorige plan RVB17-0014 d.d. 21 september 2017 niet in voldoende mate zijn
meegenomen bij het nu voorliggende plan;
- De motie behorende bij RVB 17-0014 d.d. 21 september 2017 waarin opgeroepen werd de schanskorf
te verhogen en te beplanten nog niet is uitgevoerd;
- Langs de geluidswal een groenstrook is voorzien en de gemeente met de RVR II CV privaatrechtelijke
afspraken heeft gemaakt over extra groenaanplant en overdracht;
- De Raad van State het besluit van de raad van gemeente Bergen op Zoom van 21 september 2017
heeft vernietigd, wegens het ontbreken van een voldoende motivering;
- De kans bestaat dat bij een nieuwe afwijzing de Raad van State het besluit wederom zal vernietigen;
- We als gemeente het belangrijk vinden om de luchtkwaiiteìt te verbeteren en fìjnstof zoveel mogelijk uit
de lucht proberen te filteren; bomen kunnen hier een belangrijke bijdrage bij leveren. Bomen met een fijn
bladerige structuur en naaldbomen zijn hier goede voorbeelden van.
Spreekt de mening uit dat:
De communicatie naar omwonenden beter kon, zodat er met hun inbreng een breder gedragen plan
naar de raad was toegekomen;
De motie d.d. 21 september 2017 zo spoedig mogelijk moet worden uitgevoerd;
Verdere vertraging van dit plan niet wenselijk is voor zowel omwonenden als initiatiefnemer.

■Staagt het college (JĶ om:
-

O

Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is direct te beginnen met het ophogen van de schanskorf en
deze te beplanten;

-

Het gemeentelijke restperceel van 3 meter breed ten noorden van de schanskorf te beplanten met
bomen van de derde categorie (hoogte 5-12 meter), die een positieve bijdrage leveren aan het
verbeteren van de luchtkwaliteit/fijnstof;

-

De bomen vervolgens te beschermen door juridisch vastte leggen dat RvR II CV, alsmede opvolgende
eigenaren, verplicht zijn zelfzorg te dragen voor beheer, onderhoud en instandhouding, en zo nodig
vervanging daaronder begrepen, van de bomen zoals hiervoor aangegeven.
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