SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Registratienummer :
(In te vullen door de raadsgriffie)
Datum: 2 augustus 2021
Aan de voorzitter van de raad.
Steller(s) van de vragen: gemeenteraadsfracties WIJ Lansingerland & GroenLinks
Onderwerp:
Schriftelijke vragen aan het College (art. 37) inzake de toekomstige locatie van het
woonwagencentrum Bergschenhoek
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Wat is de actuele stand van zaken om te komen tot een locatiekeuze voor het
woonwagencentrum (WWC) Bergschenhoek?
2. Wanneer verwacht u de Gemeenteraad te kunnen informeren en/of een voorstel
te kunnen voorleggen voor de locatiekeuze voor het WWC?
3. Op welke gronden zijn een aantal van de voorgestelde alternatieve locaties
reeds afgevallen voor een verder uitwerking?
4. Hoe is waardering van de locaties middels de normering van 1-10 tot stand
gekomen en heeft dat in overleg met de bewoners van het WWC plaats
gevonden?
5. Kunnen wij er vanuit gaan dat de inhoudelijke afweging en argumenten (de
voors en tegens) van de locatiekeuze deel zal uitmaken van de aan de
Gemeenteraad te verstrekken stukken om tot een gewogen besluit te kunnen
komen over de locatiekeuze?
6. Op welke wijze worden de bewoners van het WWC (lopende het proces en ter
voorbereiding op een voorstel aan de Gemeenteraad) betrokken bij het
beoordelen van de verschillende locaties in Bergschenhoek voor de realisatie
van een mogelijk nieuw WWC?
7. Tijdens de inspraak van een vertegenwoordiger van de bewoners van het WWC
jl. kregen wij de indruk dat de gesprekken tussen u en de genoemde bewoners
thans niet optimaal verlopen, wat is uw beeld hiervan?
8. Er is vermoedelijk in 2019 een onderzoek gedaan naar de milieu-impact op het
WWC Bosland, is dit onderzoek inderdaad uitgevoerd en zo ja, wat zijn de
uitkomsten daarvan?
9. Bent u bekend met het door de door de bewoners van het WWC opgestelde
‘programma van eisen en wensen’ d.d. 30 mei 2021?
10. Is dit programma van eisen en wensen onderwerp van gesprek (geweest) tussen
u en de bewoners van het WWC?
a. zo ja, op welke wijze en wat is uw visie op dit document?
b. zo neen, waarom niet en wanneer gaat u hierover in gesprek met de
bewoners van het WWC?
11. Bent u het met ons eens dat de locatiekeuze, de wijze van inrichting en
uitvoering in goed overleg dient te geschieden met de bewoners van het WWC?

12. Welke activiteiten zijn er gepland dan wel toegestaan op het Renewi-terrein na
de verplaatsing van het afvalbrengstation (abs)?
13. Tot wanneer blijven de activiteiten van Renewi op de huidige plaats uitgevoerd
worden?
14. Wat voor impact hebben huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten op het abs
op eventuele bewoning van het WWC?
15. Gelden er aanvullende eisen ten aanzien van geluidsoverlast en (ultra)fijnstof
van het abs of RTHA op bewoning van het WWC?
16. Wat is status van een eventuele vestiging van een garagebedrijf op Bosland of
bij verplaatsing van het woonwagenkamp op of aan een andere locatie?

Ondertekening en naam,
Jan Alsemgeest, Jan Jumelet, Marko Ruytenberg en Menno Duk
Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…)
(art. 37, derde lid Reglement van orde van de raad).

