
 

 

Corsanr: 2015053678 
 

openbare extra vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 

10 juli 2015 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen 

 

besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Wehrmeijer (Liberaal 

Bloemendaal), de heer Schnackers (CDA), de heer Burger (CDA), mevrouw Roos (Hart voor 

Bloemendaal), de heer Brussaard (VVD), de heer Harder (VVD), de heer Bolkestein (VVD), de heer 

Boeijink (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), mevrouw Koningsveld (GroenLinks), mevrouw 

Meuleman-Wierda (GroenLinks), de heer Fennema (GroenLinks), de heer Metselaar (D66), de heer 

Westphal (D66), mevrouw van Stralen (D66),  

Afwezige raadsleden: de heer Schell (PvdA), de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal), mevrouw 

Kamps (D66) 

Aanwezige wethouders: de heer Botter, de heer Kruijswijk, de heer Heijink vanaf agendapunt 6. 

Plv. Voorzitter: de heer Burger 

Plv. Griffier: de heer De Graaf 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Burger zal het 

voorzitterschap op zich nemen, omdat burgemeester Emmens afwezig is. 

De reden dat er om een extra raadsvergadering verzocht is, komt bij agendapunt zes aan de orde. 

Bij dit agendapunt zal de VVD het verzoek om een extra raad toelichten. 

 

2. Berichten van verhindering 

Afwezig zijn de heer Schell (PvdA), de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal) en mevrouw Kamps 

(D66), burgemeester Emmens. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Mededelingen  

De voorzitter deelt mede dat hij de burgemeester vervangt, maar dat het mogelijk is dat hij als 

fractievoorzitter van het CDA nog wat wil zeggen. Vanuit de raad is daartegen geen bezwaar. 

 

BESPREEKPUNTEN 

5. Benoeming wethouder Heijink 

De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven, bestaande uit de heer Schnackers (voorzitter), mevrouw 

Koningsveld en de heer Metselaar, heeft geconstateerd dat de heer Heijink voldoet aan de vereisten 

die in de gemeentewet worden gesteld aan het wethouderschap. 

Over de benoeming wordt schriftelijk gestemd: 

Aanwezige raadsleden: 16 

Stembriefjes: 16 

Geldige stembriefjes: 16 

Stemmen voor: 16 

Stemmen tegen: 0 

De heer Heijink is met algemene stemmen benoemd tot wethouder in de gemeente Bloemendaal 

voor de resterende raadsperiode 2015-2018 in fulltime dienstverband. 

Wethouder Heijink legt de belofte af. 
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6.  Elswoutshoek, A Motie en B Initiatiefvoorstel  

De VVD licht de reden van het aanvragen van een extra raadsvergadering toe. 

 

Het initiatiefvoorstel (2015053430) van VVD, D66 en GroenLinks met het volgende besluit wordt 

besproken: 

 

“Trekt de verklaring van geen bedenkingen in, die afgegeven is door de raad op   28 november 2013 

met betrekking tot een inrichtingsplan en een convenant revitaliseringsplan Elswoutshoek.”  
 

Stemming: 

Voor: VVD (5), GrL (3), D66 (2) 

Tegen: LB (2), CDA (2), HvB (1), D66 (1, Metselaar) 

Het initiatiefvoorstel is aangenomen met 10 stemmen voor en 6 tegen. 

 

 

D66 trekt een ingediende motie in. 

 

LB trekt een ingediende motie in. 

 

HvB dient de volgende motie in: 

 
Motie vreemd aan de orde van de dag 

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 10 juli 2015, 

 

Kennis genomen hebbend van: 

- De moties en het initiatiefvoorstel ingediend tijdens de raadsvergadering inzake Elswoutshoek 

 

Overwegende dat: 

- De raad in zijn besluit van 20 december 2012 aan het college opdracht heeft gegeven om met de 

initiatiefnemers een oplossing te vinden voor het in stand houden van het landgoed inclusief 

het bouwen van een gezinswoning, een oplossingsrichting te bespreken en vast te stellen en een 

plan van aanpak voor te leggen aan de gemeenteraad; 

- De raad in zijn besluit van 28 november 2013 een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) heeft 

afgegeven; 

- De vvgb niet kan worden ingetrokken nadat deze is verleend,1 

- Op grond van artikel 2.4 Wabo het college zelf op een aanvraag om een omgevingsvergunning 

moet beslissen; 

- Een aanvraag is ingediend en het college een positief besluit heeft genomen hierop; 

- Het college bovendien heeft geoordeeld dat de aanvraag om een omgevingsvergunning niet kan 

worden geweigerd; 

- Indien uitvoering wordt gegeven aan de moties en/of het initiatiefvoorstel, het risico bestaat dat 

                                                
1
 Kamerstukken II 30844, nr 3, toelichting artikel 2.31 Wabo 
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de gemeente aansprakelijk wordt gesteld met als gevolg een schadeclaim, wat reeds door de 

advocaat van de gemeente is onderkend; 

 

Is van mening dat: 

- Op grond van artikel 2.12, eerste lid aanhef en sub a, 3 Wabo het college de 

omgevingsvergunning slechts kan weigeren indien sprake is van strijd met een goede 

ruimtelijke ordening; 

- Het college niet meer de vrijheid heeft om de omgevingsvergunning te weigeren in verband met 

aspecten waarvoor de vvgb is afgegeven, omdat deze is afgegeven juist voor het aspect van de 

goede ruimtelijke ordening.2 

- Zowel de moties als het initiatiefvoorstel in strijd zijn met de Wabo aangezien intrekking alleen 

kan voor categorieën gevallen waarin intrekking van de vergunning nodig is in het belang 

waarop de betrokken verklaring betrekking heeft. 

- De vvgb in november 2013 is afgegeven op het inrichtingsplan utiliteitszone en niet op het 

convenant.  
 

Constaterende dat: 

 

- Zowel de moties als het initiatiefvoorstel contra legem zijn.  

- Het college geen moties of initiatiefvoorstel kan uitvoeren die contra legem zijn; 

 

Draagt het college op: De moties en het initiatiefvoorstel niet uit te voeren.  

en gaat over tot de orde van de dag 

 

Stemming: 

Voor: HvB (1) 

Tegen: VVD (5), D66 (3), GrL (3), LB (2), CDA (2) 

De motie is verworpen met 1 stem voor en 15 tegen. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.03uur. 

 

 

                                                
2
 Kamerstukken II 30844, nr 8, p 14 


