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Bergen, 3 November 2022
Geachte Gemeenteraad,
Afgelopen 28 Juni 2022 is er een vergunning afgegeven op Nachtegalenlaantje 16 voor het
stallen van paarden aan huis. (er is geen rekening gehouden met mestopslag en
bewegingsruimte voor de paarden)
Binnen de buurt Westdorp is hier grote consternatie over ontstaan vanwege de overlast die
direct omwonenden (het betreffende perceel kent 5 aangrenzende percelen) zullen gaan
ondervinden evenals de partijen die hierdoor indirect last zullen krijgen.
Vanuit de buurt begrijpen we uiteraard dat dit geen zaak is voor de gemeenteraad en hebben
we middels de hiervoor te volgen route bezwaar ingediend. Deze procedure loopt nog en we
gaan als het goed is uitsluitsel krijgen ergens rond midden December. De reden dat we deze
kwestie toch op de agenda willen zetten is gelegen in een drietal zaken:
1. Hoe is het mogelijk dat er zo makkelijk van het bestemmingsplan wordt afgeweken en er
een overduidelijk niet doordachte vergunning zonder enige vorm van overleg wordt
afgegeven? Het betreffende perceel staat daarnaast ook nog eens aangemerkt als Natuur
Landschappelijke waarde waar restricties voor zouden moeten gelden.
2. Deze zaak schept een duidelijk precedent en zal leiden tot tientallen soortgelijke zaken. De
aanvragers zijn bovendien makelaars en willen hier een business model van maken.
3. Hoe past deze vergunning binnen een bredere nationale stikstof discussie?
Met name punt twee en drie zijn de redenen waarom we deze kwestie op de kaart willen
zetten. Het kan toch niet wenselijk zijn om op lokaal niveau zo duidelijk van een nationale
norm af te wijken en daarmee de gemeente hele slechte publiciteit te bezorgen. Als bewoners
van Bergen zien we de gemeente graag in een goed daglicht en als deze zaak navolging krijgt
kunnen we ons goed voorstellen dat de pers hier graag bovenop duikt?
Uiteraard zijn we graag beschikbaar voor vragen indien gewenst.
Met vriendelijke groet,
Bewoners Nachtegalenlaantje 5, 7, 8, 8a, 9, 10, 12, 14, 16, 17
Bewoners Buerweg 10, 12, 14, 16

