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Grondzaken 

Geachte heer Van der Kallen, 

In uw brief van 10 mei 2016 stelt u ons vragen over Green Deal Landschapspark Bergsche Heide. Graag 

beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 

1. Waarom zijn de bewoners/eigenaren in het gebied niet gehoord? 

Antwoord: 

De Green Deal is een overeenkomst tussen het Ministerie van Economische zaken, Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, Gemeente Bergen op Zoom, Waterschap Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant, Stichting Brabants 

Landschap en Holding Bergsche Heide. 

Bewoners zijn in de Green Deal niet betrokken aangezien het hoofdzakelijk gaat over de inspanning van partners in de 

Green Deal om tot een goede samenwerking en aanpak te komen voor de uitbreiding en verbetering van 

natuurgebieden. De gemeente en Stichting Brabants Landschap zijn als grote terrein eigenaren in het gebied 

ondertekenaars van de Green Deal. De Holding Bergsche Heide is regisseur van de Green Deal in het gebied en is 

(toekomstig) eigenaar/gebruiker van twee bestaande recreatieparken en grond ten behoeve van het beoogde 

golfterrein. 

Er wordt door de gemeente, zo mogelijk voor de zomer, een informatieavond georganiseerd om bewoners/eigenaren te 

informeren over de stand van zaken in het gebied Landschapspark Bergsche Heide. 

2. Welke consequenties heeft de Green Deal Landschapspark Bergsche Heide voor bewoners/eigenaren in het 

gebied? 

Antwoord: 

De Green Deal heeft geen consequenties voor de bewoners/eigenaren in het gebied. 
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3. Zijn de bewoners/eigenaren in het gebied op enige wijze afhankelijk geworden voor hun eigen ontwikkeling- of 

bouwplannen van een bedrijf als Holding Bergsche heide of aannemersbedrijf de Kok? 

Antwoord: 

Bewoners /eigenaren worden door de Green Deal niet afhankelijk voor hun eigen ontwikkeling-of bouwplannen van 

Holding Bergsche Heide en/of aannemersbedrijf De Kok. 

De gemeente beslist, zoals gebruikelijk is, samen met de provincie Noord-Brabant over verzoeken voor nieuwe 

initiatieven en de daarvoor benodigde planologische wijzigingen in het gebied, niet de Holding Bergsche Heide/ of 

aannemersbedrijf De Kok. 

De gebruikelijke (voorbereiding van) planologische procedures met bijbehorende inspraak en belangenafwegingen 

worden hierbij gevolgd. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek 

- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders, 

namens het college, 

Dhr. P.A.M. van der Velden 

Wethouder 


