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Betreft vragen ex. Art. 41 RvO inzake Bavelse Berg

Geacht College,

Uit een artikel in BN/DeStem van 23 mei maken wij op dat er problemen zijn ontstaan bij de bouw van project De Bavelse Berg. Er is verzuimd 
een melding te doen over ontgronding, waarmee een noodzakelijke vergunning van de provincie ontbrak. We hebben inmiddels begrepen dat het
werk hierdoor tien weken heeft stil gelegen. De fracties D66 en BOB hebben hier de volgende vragen over:

1.  Hebben we goed begrepen dat de vergunning van de provincie noodzakelijk is vanwege het verleggen van de Molenley?

2.  Klopt het dat het Waterschap in februari van dit jaar een zienswijze heeft ingediend op het bestemmingsplan over het verleggen van
de Molenley? Hoe is dit afgelopen?

3.  Hoe kan de aanvraag van de vergunning zijn vergeten, gelet op de voorgaande vragen?

Voor project de Bavelse Berg is een investering overeengekomen door de gemeente over de infrastructuur. De wethouder heeft daar eerder over 
opgemerkt: "We gaan het geld pas daadwerkelijk uitgeven op het moment dat die ontwikkeling ook doorgaat en in 1 keer die aanpak ook 
gerealiseerd kan worden.”

4.  Staat de wethouder nog steeds achter deze uitspraak?

Bovenstaande vragen zijn, in iets andere bewoordingen eerder door D66 aan het college gesteld via de griffie. We hebben de toezegging 
gekregen dat de beantwoording zou worden meegenomen in de eerstkomende Raadsbrief. Dat is niet gelukt, in de Raadsbrief van 27 mei over 
dit onderwerp hebben we geen antwoord op onze vragen gekregen. 

 5.  Wat is er mis gegaan met de beantwoording van de vragen die D66 op 26 mei via de griffie heeft gesteld?

De vragen 1 t/m 4 zijn in dezelfde bewoording gesteld aan het college door D66 tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 juni. De 
wethouder Handhaving en Toezicht gaf aan dat hij op geen van deze vragen antwoord kon geven omdat ze te specifiek zouden zijn. De 
wethouder Economische zaken heeft de aan hem gestelde vraag nr 4 onbeantwoord gelaten..

Over project De Bavelse Berg wordt al vele jaren gesproken in de gemeenteraad van Breda. Het project heeft een lastige en zelfs delicate 
ontstaansgeschiedenis. Ook in de huidige vorm is er een aanzienlijk belang voor de gemeente Breda bij dit project en daarmee ook een risico. 
Het werk heeft 10 weken stil gelegen en de gemeenteraad is daar niet over geïnformeerd. Ondanks veelvuldige vragen van fractievoorzitter Cees 
van der Horst van BOB.

6.  Vindt het college dat ze met betrekking tot De Bavelse Berg haar actieve informatieplicht aan de raad naar behoren heeft ingevuld? 
Kan ze dit toelichten?

In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Frank Toeset (D66)
Cees van der Horst (BOB)
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