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Onderwerp

Motie Grote en Kleine plannen
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 november dienden
VVD, GroenLinks en GemeenteBelangen BES een motie in over
de regels “Kleine en grote plannen gemeente Bergen 2020”. In die
motie wordt het college gevraagd een overzicht te geven van wat
er is gemandateerd in deze regels. In de Nieuwsbrief van 1
december wordt daarop ingegaan. Maar in plaats van een
overzicht te geven hoe de mandatering nu is geregeld, wordt er
uitleg gegeven. Hoewel interessant om te lezen, was niet wat wij
voor ogen hadden met het gevraagde in de motie.

Toelichting

In de Nieuwsbrief van 1 december is te lezen: De drempel voor
ruimtelijke besluiten die het college mag nemen, lag sinds 12 mei
2011 bij projecten van maximaal 10 woningen. Om langzaam toe
te groeien naar de situatie onder de Omgevingswet, waarbij veel
meer ruimtelijke besluiten door het college zullen worden
genomen, is in de regels Kleine en Grote plannen deze drempel
verhoogd naar maximaal 17 woningen. Voor andere projecten dan
woningbouwprojecten is niets gewijzigd, de regels zijn hier gelijk
aan die uit 2011.
Echter in 2011 was het verschil dat aanvragen waarbij
gemeentelijke financiën en / of gronden betrokken zijn niet
gemandateerd waren. Ook de afspraken over het proces zijn toen
gemaakt, welke ook niet meer worden gevolgd. Te weten: 1
Opstellen voorontwerp bestemmingsplan 2 Inspraak 3. Overleg
artikel 3.1.1. Bro tijdens inspraakperiode 4. Raadplegen
raadscommissie tijdens inspraakperiode 5
Ontwerpbestemmingsplan ter inzage 6. Vaststelling
bestemmingsplan door raad
Vragen

1.Kan in het bijgevoegde een overzicht van alle plannen die in de
Meerjaren Prognose Grondexploitaties zijn genoemd ,
aangegeven worden welke onder Grote (niet gemandateerde )
plannen vallen en welke onder Kleine (wel gemandateerde)
plannen?
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2. Kan er ook kort een stand van zaken op worden genomen?
GroenLinks kan zich voorstellen dat een korte toelichting tijdens
een technische informatieavond of een openbare beeldvormende
avond misschien een beter middel is om de stand van zaken te
vertellen. Dan horen we dat graag om dit zsm te agenderen
3. Hoe verklaart het college de opmerking dat voor andere
projecten dan woningbouw niets is gewijzigd?
4. Waarom wordt het proces niet meer gevolgd waarbij het
voorontwerp bestemmingsplan eerst de inspraak in gaat en
besproken wordt met de raad, waarna pas daarna het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd wordt?
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