
Motie vreemd aan de orde van de dag: 

Registratienummer:

Van: CDA, GroenLinks, D66

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Wethouders' 0PSCh0rtİng UİtVOerİng bestuu™pdracht Reinwaterpark door het college van Burgemeester en

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 13 december 2018

Constaterende dat:
* fíemrntCľad teľ VCrgaderİng Va" 8 maart 2018 besloten heeft het college van Burgemeester en

OntwerUotSed(e hma ĩ "TT V beStUUrSOP^cht te gevfn om het ClŐpįOntwerp Stedenbouwkundigplan Reinwaterpark binnen één jaar door te doen ontwikkelen naar een
Definitief Ontwerp Stedenbouwkundigplan. Het Definitief Ontwerp Stedenbouwkundigplan dient te 
voldoen aan de door de Gemeenteraad in zijn besluit geformuleerde uitgangspunten Deze
be?temmíingseplan0rmen ^t0etsmgskader voor de Gemeenteraad inzake de opmaak van het

SS*1Terfp™«Vc";d‘ 8r0nd Rei"wa,'rpark İS PWN «1» op erond heeft,

* Gobraspen en PWN (hierna ook te noemen: “Partijen”) na het geven van de hierboven genoemde
bestuursopdracht door de Gemeenteraad aan het College een juridisch geschil hebben gekregen over de 
voortzetting van het erfpachtrecht door PWN op voornoemde grond. 8

Overwegende dat:
Door het juridische geschil tussen Partijen inzake de voortzetting van het erfpachtrecht op de grond 
Re.nwaterpark een voor de Gemeenteraad en het College onvoorziene onzekere situatie is ontftaan 
inzake de toekomstige gelding van het beperkt recht van PWN op voomoemde grond-

* D07 dĉZe 0n-™ 0nZekere SİtUatİe het ook onzeker is of-de realisatie van de (ruimtelijke) plannen
zoals verwoord in de hierboven genoemde bestuursopdracht van de Gemeenteraad in de nabije of 
verdere toekomst gerealiseerd kunnen worden. J

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders:
" 20eiï!nhm!ľ ľT besluursoPdracht zoals gegeven door de Gemeenteraad aan het College op 8 maart 

8 '"houdende het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundigplan Reinwaterpark binnen één jaľr door te 
doen ontwikkelen naar een Definitief Ontwerp Stedenbouwkundigplan en dľdaarbij behorende 
nevenactiviteiten, op te schorten en opgeschort te houden tot dat-
a. er een rechtens onaantastbāre uitspraak is gedaan tussen partijen (of rechtsopvolgers onder alsemene 
o bijzondere titel) inzake het wel of niet voortduren van het erfpachtrecht van PWN (of rechtsopvolger 
onder algemene of bijzondere titel) inzake de grond Reinwaterpark; of P 8
h:ľhartlJent(0í,rechtSOpVOulgers onderalŝemene of bijzondere titel) een rechtens onaantastbare schikking 

, 6n,ge ľ0 en lnzake het wel of n,et voortduren van het erfpachtrecht van PWN (of rechtsopvolger 
onder alŝernene of bijzondere titel) inzake de grond Reinwaterpark. 8
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