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Memo burgemeester Roest aan de gemeenteraad betreffende de gemeentevlag 

 

Geachte (duo)raadsleden, 

Tijdens het laatsgehouden presidium is mij verzocht een memo te schrijven met betrekking tot de context van de 
besluitvorming omtrent de gemeentevlag. Het presidium gaf tevens aan het op prijs te stellen de discussie over 
de gemeentevlag te betrekken bij de reeds voorliggende besluitvorming omtrent de vaststelling van een 
gemeentewapen voor Bloemendaal in de commissie Bestuur en Middelen van januari. Bij motie vanuit de fractie 
van VDB is voorts aangegeven dat de gemeenteraad dit onderwerp van dusdanig gewicht acht dat, alvorens 
verdere stappen worden genomen door het college, zij over dit onderwerp wenst te beraadslagen. Ik heb het 
hieronder staande op basis van geraadpleegde bronnen waardevrij en naar beste weten genoteerd. 

 
De voorgeschiedenis 

Bij de totstandkoming in 2008 van de fusiegemeente Bloemendaal (uit de voormalige gemeenten Bennebroek en 
Bloemendaal) is een werkgroep van negen leden uit de beide gemeenten geformeerd die zich heeft gebogen 
over de huisstijl van de nieuwe gemeente. Deze werkgroep -bestaande uit leden van beide gemeenteraden, de 
twee burgemeesters en een ambtelijke vertegenwoordiger- beoogde een 'frisse' start te geven aan de nieuwe 
gemeente met een moderne 'herkenbare', en 'professionele' uitstraling. Men wilde met de fusiegemeente dus 
bewust een nieuwe weg inslaan en daaraan een eigentijds embleem verbinden.  

De werkzaamheden van de werkgroep mondden uit in de huisstijl die op 20 november 2008 aan de 
gemeenteraad van de fusiegemeente werd gepresenteerd. In die huisstijl staat het bloemetje met vijf 
verschillende blaadjes als symbool van de vijf dorpen met hun eigen identiteit. Het zorgvuldig gekozen 
kleurenpalet accentueerde die symboliek. De bloem die uit de vijf blaadjes ontstaat, verbeeldt de eenheid in 
verscheidenheid van de gemeente (zie bijlage op pag 3).  

De raad had er in 2008 vertrouwen in dat met de vele toepassingen die de nieuwe huisstijl biedt de 
fusiegemeente Bloemendaal zich representatief en herkenbaar zou presenteren. Op 20 november 2008 
accordeerde de gemeenteraad de nieuwe huisstijl dan ook met algemene stemmen waarbij werd opgemerkt dat 
het nadrukkelijk de bedoeling was dat, 'gelet op de zorgvuldige voorbereiding, de huisstijl voor langjarig gebruik 
bestemd zou zijn en lang mee zou moeten gaan'. Als uitwerking werd een aantal producten aan de gemeenteraad 
gepresenteerd zoals het drukwerk, de trouwtoga, de bodespelden, de afvalkalender en een geheel vernieuwde 
website op basis van de huisstijl. Kortom: men wilde met vaste richtlijnen de herkenbaarheid van de nieuwe 
gemeente vergroten en de huisstijl verder in gemeente-uitingen doorvoeren conform het raadsbesluit van 
november 2008. 

Dat betekent in het verband ook dat men ten aanzien van de vlag bewust koos voor een vormgeving zonder 
referte aan de vlaggenkundige historie van de vlaggen van Bennebroek en Bloemendaal.    

In het raadsvoorstel werd een uitzondering expliciet vermeld: het gemeentewapen van Bloemendaal zou geen 
deel zou uitmaken van de nieuwe huisstijl. Met dien verstande dat ze alleen op officiele documenten (zoals het 
trouwboekje) zou worden gedrukt. Men koos er daarbij voor het gemeentewapen van de grootste gemeente in de 
fusie te handhaven (zie bijlage op pag. 3). 
 

Tien jaar later 

Na mijn aantreden als burgemeester in het najaar van 2017 werd mij (tot mijn verwondering) duidelijk dat er nooit 
een concretisering had plaatsgevonden van het raadsbesluit van november 2008 omtrent het gemeentewapen en 
het voeren van de gemeentevlag. En zoals dat gaat na langere tijd: dat er ruimte voor interpretatie is ontstaan. Ik 
acht het wel mijn verantwoordelijkheid nu knopen door te hakken en tot besluitvorming te komen waarbij ik in 
deze gevoelige kwestie graag breed draagvlak in de raad nastreef. 
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Ten aanzien van het gemeentewapen lijkt er weinig discussie te bestaan. In lijn met het raadsvoorstel van 20 
november 2008 en de huidige registratie in het wapenregister van de Hoge Raad van Adel is het opportuun om 
het huidige wapen van Bloemendaal bij raadsbesluit formeel te (her)bekrachtigen. Ik heb niet de behoefte daar 
verder woorden aan te wijden. Het raadsvoorstel ter zake lijkt mij voldoende helder. 

Anders ligt dat met het vaststellen van de vlag. In het vlaggenregister van de Hoge Raad van Adel is de 
Bloemendaalse vlag geregistreerd die bij gemeenteraadsbesluit van 21 mei 1981 voor de (toenmalige) gemeente 
gemeente Bloemendaal is vastgesteld na advies van de Hoge raad van Adel van 26 mei 1981, nr. 80/258-8(78). 
De vlag is in het register omschreven als een 'witte broeking met drie zwarte meerbladeren, elk ter hoogte van 1/5 
van de hoogte van de vlag, de vlucht zeven banen groen, wit, etc'. Die vlag is, ook na der herindeling, niet uit het 
register verwijderd omdat er door de gemeenteraad van de fusiegemeente nadien geen nieuwe officiele vlag is 
vastgesteld. Wel is in het register aangetekend dat de 'oude' gemeente Bloemendaal per 1 januari 2009 is 
opgeheven (zie bijlage op pag. 4).  

In lijn met het raadsbesluit van 20 november 2008 zou de logovlag uit de huisstijl officiele bekrachtiging moeten 
krijgen. Het is bestuurlijk consequent om deze vlag als officiele vlag te registreren. Het college voert uit wat de 
gemeenteraad haar destijds heeft opgedragen (zie bijlage pag. 4). 

Dat tot dusverre niet tot officiele vaststelling van de gemeentevlag is overgegaan, komt naar ik inschat voort uit 
twee mogelijke discussiepunten:  

1. De grafische vormgegeven logovlag voldoet niet aan de tijdloze vlaggenkundige criteria die de Hoge Raad van 
de Adel aan vlaggen stelt. Logovlaggen worden door de Hoge Raad enerzijds beoordeeld als trendgevoelig en 
dienen anderzijds -op basis van de vlaggenkundige richtlijnen van de Raad- vanuit hun symboliek te spreken. De 
naamsvermelding van een gemeente, zoals in de logovlag, past niet in de richtlijn. De Hoge Raad van de Adel 
geeft derhalve aan dat als de logovlag wordt vastgesteld de huidige registratie van de gemeentevlag vervalt en 
niet zal worden vervangen door de logovlag.  

2. De huidige geregistreerde Bloemendaalse vlag kent een geschiedkundige basis in de historie van het Huis 
Tetrode. Het duo-raadslid Martin Van der Bunt van de fractie van Vrijzinnig Liberaal Bloemendaal gaf eerder aan 
dat de gemeente de historische grondslag van de Bloemendaalse vlag dient te respecteren. 

Vanuit deze twee argumenten kan het door uw gemeenteraad opportuun worden geacht om de uitvoering van het 
raadsbesluit van 20 november 2008 te heroverwegen en de huidige geregistreerde gemeentevlag, eventueel met 
een ondergeschikte aanpassing door toevoeging van een extra groene baan vanwege de dorpskern Bennebroek, 
te continueren. Alsdan voldoet de vlag naar verwachting wel aan de vlaggenkundige criteria die de Hoge Raad 
van de Adel stelt en kan officiele registratie plaatsvinden. 

Dat betekent dan procedureel wel dat door middel van een nieuw te nemen raadsbesluit door uw gemeenteraad 
dient te worden teruggekomen op het besluit van november 2008 en dat een nieuw (formeel) besluit ten aanzien 
van de officiele vlag moet worden genomen. Mocht uw gemeenteraad dat beogen dan is het voor de hand liggend 
het voorstel daartoe eerst ter advies aan de Hoge Raad van de Adel voor te leggen. 

  

Maar eerst is nu het woord aan u. 

 

Bloemendaal 21 december 2018, 

Met vriendelijke groet, de portefeuillehouder 

E.J. Roest 
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De ordening en betekenis van de bloemblaadjes op een achtergrond van de kleur van duinzand: 

 

 

 

Het bij de Hoge Raad van Adel geregistreerde wapen van Bloemendaal: een wapen van zilver met daarop 

drie meerbladen van sabel: 
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De huidige bij de Hoge Raad van de Adel geregistreerde vlag: 

 

 

 

De afgelopen tien jaar gevoerde logovlag: 

 

 

 

 

 


