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Korte inhoud voorstel 
U wordt verzocht kennis te nemen van de conclusies uit de rapportage 
Onderzoekscommissie Elswoutshoek Gemeente Bloemendaal, Resultaten vooronderzoek, de 
aanbevelingen uit de rapportage over te nemen en het college te verzoeken de eerste drie 
aanbevelingen uit te voeren en deze uitvoer aan de raad terug te koppelen in de eerst 
komende raadsvergadering.  

 
1. Aanleiding 
 
 
Op 29 maart 2012 heeft de raad unaniem besloten om een ad hoc onderzoekscommissie in te stellen die de 
besluitvorming en omgang van de gemeente met de eigenaren van Elswoutshoek (vice versa) onderzoekt. 
De Commissie Onderzoek Elswoutshoek heeft op 22 april 2012 een rapportage uitgebracht onder de titel 
Onderzoekscommissie Elswoutshoek Gemeente Bloemendaal, Resultaten vooronderzoek.  
  
 
2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten 
 
De aan de commissie meegegeven initiële onderzoeksvraag was: “Hoe heeft de omgang van de gemeente 
met de eigenaren van Elswoutshoek plaatsgevonden, bij de voorbereiding van de besluitvorming over hun 
verzoek tot bestemmingsplanwijziging Elswoutshoek (vice versa)?” 
 
De commissie heeft de onderzoeksvraag als volgt opgepakt. 
In het eerste overleg is besloten om niet direct een alomvattend onderzoek te doen, maar via een quickcan 
c.q. vooronderzoek zicht te krijgen op meer specifieke vragen en een eerste oriëntatie naar het dossier 
Elswoutshoek te doen.  
Na afloop van de quickscan c.q. vooronderzoek heeft de commissie echter besloten dat nader onderzoek niet 
noodzakelijk is, omdat zij verwacht dat dit geen nieuwe inzichten zal geven. Ook is gebleken dat het voor 
iedereen van belang is om op korte termijn maatregelen te nemen.  
 
Op basis van de conclusies doet de Commissie Onderzoek Elswoutshoek de volgende aanbevelingen: 
 
Aanbeveling 1 
De commissie beveelt aan om per direct een projectmanager in te huren die veel ervaring heeft op het 
gebied van monumenten, landgoederen, boswet, vergunningen, etc. 
Deze projectmanager zou organisatorisch centraal aan de directeur/gemeentesecretaris toegevoegd moeten 
worden. 
De taak van deze projectmanager is de besluitvorming rond Elswoutshoek vlot te trekken en op korte 
termijn weer in goede banen te leiden en af te ronden. 
 
 
Aanbeveling 2 
De commissie beveelt aan om het integrale plan voor Elswoutshoek (revitalisering Elswoutshoek) per direct 
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voor te leggen aan de Adviesraad Ruimtelijke Ontwikkeling van de Provincie Noord Holland en in het 
vervolgtraject ook de adviezen van de Rijksdienst Cultureel erfgoed en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
Bloemendaal te betrekken. 
 
Aanbeveling 3 
De commissie beveelt aan om een extern bureau in te huren dat een onderzoek instelt naar de 
dienstverlening op de Brouwerskolk ten aanzien van vergunningbehandelingen. 
 
Aanbeveling 4 
De commissie beveelt de eigenaren van Elswoutshoek aan om één gezamenlijke vertegenwoordiger in te 
zetten voor contacten met de gemeente, ook al beseft zij dat er sprake is van twee eigenaren. 
 
 
3. Financiële aspecten/risico’s 
 

De financiële aspecten betreffen de inhuur van een extern bureau. De kosten hiervoor zijn op dit 
moment nog niet bekend, maar de raad gaat er van uit dat het college de dekking in de begroting vindt 
en in de voorjaarsnota mee zal nemen. 

 
 
4. Voorstel 
 

U wordt verzocht kennis te nemen van de conclusies uit de rapportage Onderzoekscommissie 
Elswoutshoek Gemeente Bloemendaal, Resultaten vooronderzoek, de aanbevelingen uit de 
rapportage over te nemen en het college te verzoeken de eerste drie aanbevelingen uit te voeren en 
deze uitvoer aan de raad terug te koppelen in de eerst komende raadsvergadering.  

 
 
5. Uitvoering 
 

De uitvoer ligt bij het college. 
 
 
  
Raadsgriffier, 
K.A. van der Pas 
 
 
 
 
 
Advies Commissie 
- 
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De raad der gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van de griffie van 24 april 2012; 
 
 
 
 

b e s l u i t: 
 

1. kennis te nemen van de conclusies uit de rapportage Onderzoekscommissie Elswoutshoek 
Gemeente Bloemendaal, Resultaten vooronderzoek 

2. de aanbevelingen uit de rapportage over te nemen 
3. het college te verzoeken de eerste drie aanbevelingen uit te voeren en deze uitvoer aan de 

raad terug te koppelen in de eerst komende raadsvergadering 
 
Besluit raad: Aangenomen met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 
Voor: CDA, GrL, PvdA, D66, LB 
Tegen: VVD (8) 
Stemverklaringen van CDA, GrL, PvdA en VVD. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 26 april 2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
, voorzitter 

 
 
 
    , griffier 
 
 
 
 
 
 
 


