Aan de Gemeenteraad.
Raadsvergadering
Nummer
Commissie
Portefeuillehouder
Afdeling
Opsteller
Productiedatum
Vaststellingsdatum
B&W
Fatale datum
Registratienummer
Reg.nrs(s) bijlage(n)

:
:
:
:
:
:
:
:

Onderwerp

:

:
:
:

8 november 2012
Commissie Grondgebied
Fractie Partij van de Arbeid
H.A.L. Schell
5 november 2012
n.v.t.
2012081042
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Brief met verzoek prealabel advies ARO inzake Elswouthoek

Korte inhoud voorstel
De raad wordt verzocht te besluiten tot het vaststellen van de brief, inhoudende het verzoek
aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland om een
prealabel advies inzake het integrale plan voor Elswouthoek. Aan het college van
burgemeester en wethouders wordt bovendien opdracht te geven dit verzoek onverwijld door
te zenden aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland.
1. Aanleiding
Bij schrijven van 11 mei 2012 heeft het college aan gedeputeerde staten van Noord-Holland verzocht
om een prealabel advies inzake “het plan voor een tweede woning” op het landgoed Elswouthoek. Met
dit verzoek én in de aangehaalde formulering meende het college uitvoering te geven aan een van de
aanbevelingen uit het rapport van de “Onderzoekscommissie Elswouthoek Gemeente Bloemendaal” van
20 april 2012 zoals vastgesteld door uw raad bij besluit van 26 april 2012. Gedeputeerde Staten
hebben afwijzend op dit verzoek beschikt (29 juni 2012, kenmerk 61564).

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten
In het rapport van de onderzoekscommissie wordt onder meer de volgende aanbeveling gedaan:
“De commissie beveelt aan het integrale plan voor Elswouthoek (revitalisering Elswouthoek) per direct
voor te leggen aan de Adviescommissie 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 2)
Het college heeft aan deze aanbeveling in zijn schrijven van 11 mei zowel feitelijk als qua intentie geen
uitvoering gegeven. De in het verzoek gebezigde formuleringen - waarbij alleen de bouw van een
tweede woning wordt vermeld zonder verdere toelichting en zonder dit in het juiste perspectief te
plaatsen - hebben als het ware vanzelf tot een afwijzing geleid. Het dossier Elswouthoek bevindt zich
momenteel in een impasse. De vertraging van het rapport Schuttenbeld is hierin eveneens een
belangrijke negatieve factor. Zowel voor de betrokken eigenaren van het landgoed als in
maatschappelijk opzicht is dit een uiterst ongewenste situatie. De PvdA fractie heeft recent oriënterend
overleg gevoerd met zowel de PvdA Statenfractie als met de gedeputeerde, en zij hebben te kennen
gegeven deze conclusie te delen.
Met dit initiatiefvoorstel beoogt de fractie van de Partij van de Arbeid enerzijds uit de impasse te
geraken en anderzijds bestuurlijk recht te doen.
Er dient op korte termijn een nieuw schrijven te worden gericht aan gedeputeerde staten waarin het
integraal plan voor Elswouthoek aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling wordt voorgelegd
voor een prealabel advies. Het advies inzake het integraal plan Elswouthoek van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, kenmerk AWT-2011-139 dient als bijlage te worden meegezonden, evenals het
advies van de Monumentencommissie.

-23. Financiële aspecten/risico’s
Geen

4. Communicatie aspecten
Geen

5. Voorstel
Uw raad wordt gevraagd te besluiten tot het vaststellen van de bij dit voorstel behorende tekst met
verzoek aan de ARO van de provincie Noord-Holland voor een prealabel advies inzake het integraal plan
Elswouthoek en het college opdracht te geven conform deze tekst een brief te zenden aan
gedeputeerde staten van Noord-Holland.

6. Uitvoering
College van Burgemeester en Wethouders, binnen één week na het onderhavige raadsbesluit.

Fractie Partij van de Arbeid
H.A.L. Schell

Advies Commissie
PvdA, GrL en CDA zijn van mening dat het voorstel van de PvdA recht doet aan de aanbeveling van
de onderzoekscommissies Elswoutshoek. D66, LB en VVD zijn die mening niet toegedaan. De
indiener, PvdA, stemt in met het verzoek van de commissie het initiatiefvoorstel te agenderen voor
de decemberronde en in samenhang met de rapportage van de Projectleider Mw Schuttenbeld te
bespreken. In de commissievergadering van december zal dan aan de orde komen: de presentatie
van het revitaliseringsplan EWH, het rapport van mevrouw Schuttenbeld, het initiatiefvoorstel van
de PvdA en het raadsvoorstel van het college bij de rapportage.
TCG 76 Wethouder Kokke zegt toe de rapportage met raadsvoorstel uiterlijk 23 november aan de
raad te doen toekomen.

De raad der gemeente Bloemendaal;
gelezen het initiatiefvoorstel van de PvdA fractie van 5 november 2012;

b e s l u i t:

1. De tekst vast te stellen van de bij dit besluit behorende brief aan gedeputeerde staten van
Noord-Holland houdende verzoek om een prealabel advies van de Adviescommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling inzake het integraal plan Elswouthoek
2. Het college opdracht te geven conform deze tekst het verzoek aan gedeputeerde te zenden,
zulks binnen één week na het nemen van dit besluit.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 8 november 2012.

, voorzitter

, griffier

