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Onderwerp
Resultaten mediation dossier 'bouwstops Potgieterweg 9'

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2022

besluit:

1. In het kader van het budgetrecht in te stemmen met het bedrag van C 70.000, zoals 
weergegeven in de voorgelegde vaststellingsovereenkomst inzake dossier'bouwstops 
Potgieterweg 9';

2. Het bedrag van C 70.000 ten laste te brengen van de flexibele algemene reserve via 
verwerking in het exploitatieresultaat begroting 2022.
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Voorgesteld besluit

1. In het kader van het budgetrecht in te stemmen met het bedrag van C 70.000, zoals 
weergegeven in de voorgelegde vaststellingsovereenkomst inzake dossier'bouwstops 
Potgieterweg 9';

2. Het bedrag van C 70.000 ten laste te brengen van de flexibele algemene reserve via 
verwerking in het exploitatieresultaat begroting 2022.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Op 29 januari 2021 en 16 februari 2021 heeft het college drie bouwstops opgelegd aan de KBM 
groep BV (KBM) tijdens de bouw van een appartementencomplex aan de Potgieterweg 9 te 
Bloemendaal. Aanleiding voor de bouwstops waren klachten over de trillingen die gepaard gingen 
met de bouwwerkzaamheden. Gevreesd werd voor schade aan de omliggende panden. Ondanks 
dat KBM voorafgaand aan de werkzaamheden trillingsmeters had geplaatst, bleek dat de 
trillingsklachten vooral van de bewoners uit het lagere deel van de omgeving vandaan kwam. Daar 
waren geen trillingsmeters geplaatst. Niet kon worden uitgesloten dat de trillingen tot 
(constructieve) schade zou kunnen leiden aan de woningen in de omgeving. Het gebied is 
aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Daarbij hoort een meer dan normale zorg voor het 
behoud van de woningen uit de periode tussen 1890 en 1920 die de ruggengraat vormen van deze 
gebiedsbescherming. KBM heeft tegen de bouwstops bezwaar gemaakt en vervolgens beroep 
ingesteld bij de rechtbank Noord-Holland. De rechtbank heeft tijdens de rechtszitting op 13 april 
2022 aan partijen gevraagd of zij mogelijkheden zagen vooreen mediationtraject. Beide partijen 
(KBM en college) hebben aangegeven hier positief tegenover te staan. De rechtszaak is hiermee - 
in afwachting van de uitkomst van het mediationtraject - geschorst. De mediation is ingezet om te 
komen tot een einde van de procedure bij de rechtbank in het dossier'bouwstops Potgieterweg 9' 
en daarmee verdere aansprakelijkheidsprocedures door KBM te voorkomen. Het resultaat van de 
mediationgesprekken is verwoord in een conceptvaststellingsovereenkomst - GEHEIM -.

Besloten gedeelte van de vergadering
Om als gemeenteraad van gedachten te kunnen wisselen en te debatteren over de ínhoud van de 
geheime stukken, dient de bespreking plaatst te vinden in een besloten deel van de vergadering.

Beoogd effect
Sluiting van de lopende procedure bij de rechtbank en voorkoming van opvolgende 
aansprakelijkheidsprocedures inzake het dossier'bouwstops Potgieterweg 9'.

Politieke keuzeruimte
De bevoegdheid te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en dus ook de bevoegdheid te 
besluiten tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ligt bij het college. Deze bevoegdheid 
is vastgelegd in artikel 160 lid 1 onder d Gemeentewet.

De raad heeft instrumenten om zijn kaderstellende taak bij het sluiten van overeenkomsten nader 
in te vullen. Past een uitgave niet binnen de begroting, dan moet het college vooraf aan de raad 
een begrotingswijziging vragen. Als het college uitgaven doet buiten de begroting zonder dat het 
de raad vooraf om een begrotingswijziging vraagt, dan heeft dit trouwens geen gevolgen voor de 
rechtsgeldige totstandkoming van de overeenkomst. Wel kan de raad hier politieke consequenties 
aan verbinden. Om een dergelijke situatie te voorkomen wordt de raad - gelet op het budgetrecht 
- gevraagd om het bedrag genoemd in de vaststellingsovereenkomst te accorderen.

Gedachtegang
Argumenten
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Het voorkomen van tijdrovende en kostbare procedures
De lopende beroepsprocedure bij de rechtbank Noord-Holland is geschorst in afwachting van de 
uitkomst van het mediationtraject. Indien de vaststellingsovereenkomst niet wordt getekend, zal 
de beroepsprocedure worden hervat. Na deze bestuursrechtelijke beroepsprocedure zal mogelijk 
een civielrechtelijke procedure volgen. Zowel ambtelijk als extern (advies van de huisadvocaat d.d. 
7 juli 2022 - GEHEIM - ) wordt geadviseerd om het geschil op minnelijke wijze op te lossen. Dit 
kan bereikt worden door middel van het ondertekenen van de conceptvaststellingsovereenkomst. 
Hiertoe wordt alleen overgegaan nadat uw raad heeft ingestemd met het bedrag genoemd in de 
concept vaststellingsovereenkomst (in het kader van het budgetrecht).

Kanttekening
Wanneer de overeenkomst wordt gesloten, kan niet meer in rechte worden vastgesteld of de 
bouwstops terecht zijn opgelegd en kan er geen rechtelijk oordeel gegeven over de gemaakte 
kosten.

Alternatieven
Het budget niet vrij geven, zodat de conceptvaststellingsovereenkomst niet ondertekend kan 
worden en het mediationtraject eindigt. Hierdoor wordt de minnelijke regeling afgebroken en wordt 
er geen finale kwijting met KBM gesloten. Alsdan zal KBM de beroepsprocedure bij de rechtbank 
hervatten en zal het college verweer moeten voeren. Vervolgens zal eveneens verweer gevoerd 
moeten worden in een opvolgende civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure. Er zullen dan 
meer (externe) juridische kosten gemaakt moeten worden.

Overwegingen van het college
Het college kiest voor ondertekening van de vaststellingsovereenkomst ter voorkoming van 
tijdrovende en kostbare procedures.

Middelen
Financiële middelen
Het bedrag van C 70.000 wordt ten laste gebracht van de flexibele algemene reserve via 
verwerking in het exploitatieresultaat begroting 2022 en verantwoord op begrotingspost juridisch 
algemeen 60040610-444800. De flexibele algemene reserve is hiervoor toereikend. Dit is 
onderdeel van besluitvorming.

Personele middelen 
N.v.t.

Organisatorische middelen 
N.v.t.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
Partijen hebben in de vaststellingsovereenkomst afspraken gemaakt op welke wijze over dit besluit 
wordt gecommuniceerd. De Ínhoud van het nog op te stellen verslag van het besloten deel van de 
raadsvergadering van 29 september, de vaststellingsovereenkomst en het advies van de 
huisadvocaat zijn geheim. Mocht er gevraagd worden om openbaarmaking van de 
vaststellingsovereenkomst of het advies van de huisadvocaat, dan dient eerst besloten te worden 
op het impliciete verzoek tot opheffing van de geheimhouding. Er vindt dan een belangenafweging 
plaats op grond van de Wet open overheid.



-4-
Het verslag van de besloten vergadering is niet openbaar tenzij de raad beslist het openbaar te 
maken. Er vindt dan geen belangenafweging plaats zoals in de Wet open overheid.

KBM heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het bekend worden van het 
schikkingsbedrag.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
Bij instemming van de raad neemt het college het besluit om de vaststellingsovereenkomst aan te 
gaan en wordt deze ondertekend door de burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
Conceptvaststellingsovereenkomst (2022003855) - GEHEIM - 
Advies huisadvocaat (2022003856) - GEHEIM -

Achterliggende documenten
Raadsvoorstel 'Bekrachtiging geheimhouding mediation 'bouwstops Potgieterweg 9” (2022003958)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


