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Beste heer Van der Kallen,

Wij ontvingen van u twee brieven (kenmerken LVDK20064 en LVDK20066) waarin u enerzijds de zorgen vertolkt van 
bewoners en ondernemers langs de Bergsebaan en anderzijds informeert naarde voortgang van de gebiedsontwikkeling 
van het Poortgebied.

U schrijft:
De BSD - fractie roept uw college op om met de bewoners van o.a. de Bergsebaan en andere gebruikers (landbouwers, 
bewoners van de Torenhaan en zelfs ouders van schoolgaande kinderen uit Heerle) in gesprek te gaan. Erken hun 
belang en probeer het ook voor hen ‘leuker1 te maken. Maak samen met hen een verkeerscirculatieplan. Nu voelen zij 
zich volstrekt ondergeschikt aan de belangen van een ontwikkelaar en één horeca-exploitant en de natuurorganisaties.

De BSD-fractie bereiken verontrustende geluiden omtrent de voortgang van het Plan Poortgebied, stikstofnormen, 
veiligheidsnormen, natuurcompensatie enz. Na de berichten omtrent overeenstemming met de natuurorganisaties lijkt 
het stilgevallen! - Wat is de stand van zaken en hoe is de voortgang?

Onze reactie
Omdat de Ínhoud in eikaars verlengde ligt beantwoorden wij uw brieven met deze antwoordbrief.
De zorgen vanuit de oostzijde van de Bergse Heide, de Bergsebaan, ontstonden na het persbericht wat verscheen over 
het convenant (zie bijlage) wat is ondertekend tussen belanghebbenden en de natuur belangenorganisaties betrokken bij 
de gebiedsontwikkeling Poortgebied.
De ondertekening van het convenant is een belangrijke stap om te komen tot een breed gedragen plan. Zo tracht de 
ontwikkelaar zoveel mogelijk bezwaren weg te nemen voordat een en ander opnieuw het formele traject ingaat.
Naast de ondertekening van het convenant zijn nog vele vervolgstappen gezet. Als voorbeeld noemen wij hier de 
zoektocht naar oplossingen voor het intern dan wel extern salderen van de door de ontwikkeling te verwachten 
stikstofdepositie in het nabij gelegen Natura 2000 gebied de Brabantse Wal.

Omdat wij u graag zo volledig mogelijk willen informeren over de gezette stappen en de voortgang van de 
gebiedsontwikkeling Poortgebied/Bergse Heide zijn wij in overleg met de griffie om een informatiebijeenkomst voor de 
raad in te plannen. Hierbij zullen ook de belangrijkste partijen van de gebiedsontwikkeling aanwezig zijn. Vanwege de 
lockdown maatregelen kan zo'n bijeenkomst in elk geval niet voor 19 januari 2021 ingepland worden.
Tijdens deze bijeenkomst hopen wij u in de volle breedte te informeren en antwoord te geven op alle vragen.
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Suggesties om tot een nog betere afstemming met de omgeving te komen kunnen tijdens deze bijeenkomst wat ons 
betreft eveneens besproken worden. Het is echter aan de initiatiefnemer om in het kader van de gewenste ontwikkeling 
de omgevingsdialoog aan te gaan. De gemeente zal hierin zoveel als mogelijk faciliteren.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. N.H. de Bruin, 
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277881.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
namens het college,

Dhr. P.A.M. van der Velden 
Wethouder


