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Motie  Landje van Van Riessen en Bispinckpark - vervolg 

Corsanummer:     

Van:  GroenLinks, PvdA 

Aan:  De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp: Motie n.a.v. voornemen verkoop Landje van Van Riessen & Bispinckpark-bouwlocatie 

Bloemendaal  

De raad, in openbare vergadering bijeen op 17 september 2020, 

 

Constaterende dat 

 Het College blijkens brief nr. 2017016277 de besluitvorming over het stedenbouwkundig perspectief 

(c.q. de variant-keuze) heeft uitgesteld tot na de verkiezingen van maart 2018; 

 Onder ‘Wat willen wij bereiken en wat gaat dat kosten?” in de ‘Doelenboom’ onder Programma 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing van de ontwerpbegroting 2020 staat 

dat het plan is om de grond Bispinckpark- locatie (waar nu gebouw vrml. Kinderdagopvang staat) en 

het Landje van Van Riessen (al jaren braakliggend) “begin 2020” (!) te verkopen ten behoeve van 

woningbouw; 

 Op 7-11-2019 door de raad unaniem een motie (2019007598) is aangenomen met het verzoek aan het 

college “om z.s.m. het participatietraject landje van Van Riessen / Bispinckpark af te ronden en 

beargumenteerde keuze te maken uit de diverse varianten en deze ter besluitvorming aan de 

raad voor te leggen, alvorens de gronden (eventueel) ter verkoop aan te bieden”; 
 Het College in de laatste projecten-voortgangsrapportage (juni 2020) meldt dat het project stil ligt, 

maar “in 2020 zal er verder gewerkt worden aan de besluitvorming en participatie van Bispinckpark en 

Landje van Van Riessen”;  

 Nieuwste informatie van vlak voor het zomerreces 2020 is dat het College met de verkoop van de 

gronden “aan de slag” gaat en dat einde zomer de omwonenden hierover worden geïnformeerd; 

 

Overwegende dat: 

 Het inmiddels ‘ende zomer’ is en er dus opnieuw vooruitschuiven dreigt; 

 Niets doen betekent: geen woningen, geen opbrengsten verkoop (en geen opknapbeurt voor het 

Bispinckpark); vooruitschuiven betekent: uitstel woningen en opbrengsten…; 
 Niets doen of verder uitstel in strijd zou zijn met gewekte verwachtingen (zie de constateringen) en  

 Inwoners zich afvragen wat er met het gebied en met hun inbreng gebeurt; 

 De potentiële opbrengsten aanzienlijk zijn {potentie Bispinckpark-locatie is in de Strategische vastgoed-

analyse (documentnummer 2017017834) geschat op > € 1 mln, dat zal in 2020 niet minder zijn};   

 Duidelijkheid over gebruiksmogelijkheden/-begrenzingen een voorwaarde is voor een succesvolle 

verkoop en ontwikkeling van zowel het Landje van Van Riessen als het Bispinckpark; 

 Recent (eind 2019) een aangescherpte Verordening Sociale Woningbouw door de raad is vastgesteld; 

 

Vraagt dringend aan het college 

Om nu echt prioriteit te geven aan het mogelijk maken van woningbouw op de locaties Landje van Van 

Riessen en Bispinckpark, met – naast vigerend beleid - de volgende aanpak en uitgangspunten: 

1. Bepaling ruimtelijke grenzen (bouwvlak, hoogtes) voor de locaties, met als basis 

a. het huidige bestemmingsplan, met  

- (in geval van het Bispinckpark) wijziging van functie ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’, 
- max. 10% toename m2 voor het bouwvlak;  

- bouwhoogtes van de nieuwbouw die aansluiten op de omliggende bebouwing;  

b. de eind 2017 geconsolideerde input van omwonenden en belangstellenden; 

c. een deel van de verkoopopbrengsten komt ten goede aan het groen en de vijver; 

2. Op basis hiervan (punt 1) vervolg en afronding van het participatietraject; 

3. Op basis hiervan (punt 1, 2) een raadsvoorstel voor het zomerreces 2021; 

________________________________ 

Ingediend door:     

GroenLinks,                            PvdA. 


