
Bennebroek, 8 december 2021 
 
Geachte raadsleden/commissieleden, 
 
Vanavond wordt de vergadering van de commissie Grondgebied door u voortgezet. Het spijt ons dat wij u 
dit bericht nog zo kort voor deze vergadering moeten sturen maar dat heeft te maken met de uitspraken 
van wethouder Heijink tijdens de commissievergadering Beheer & Middelen op 2 december jl. 
 
Maar vóórdat wij hiermee beginnen willen wij eerst aangeven dat wij hopen dat wethouder Wijkhuisen de 
vragen, die aan hem gesteld zijn ten aanzien van het bouwplan Binnenweg 27, tijdens de commissie-
vergadering Grondgebied vanavond duidelijk beantwoordt en zowel procedureel als inhoudelijk duidelijk-
heid verschaft over dit bouwplan. In de zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning, die wij hebben 
ingediend, en waarvan wij de verkorte tekst op 25 november jl. tijdens de beeldvormende avond hebben 
ingesproken, gaat het ons om een groot aantal punten, te weten:   
    

 het ontbreken van iedere vorm van participatie door omwonenden terwijl dat ons dat ons zowel door 
de ontwikkelaar als de gemeente was toegezegd en waartoe de ontwikkelaar ook verplicht is op 
grond van artikel 5 van de intentieovereenkomst en artikel 10 van de anterieure overeenkomst met 
de ontwikkelaar alsmede de beleidsregels voor participatie die de gemeente aan zichzelf heeft 
opgelegd; 

 er geen sprake is van een goede ontsluiting van beide kanten, het ontbreken van voldoende 
parkeerruimte etc. 

 er geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening; het te bouwen huizenblok is te breed voor het 
perceel, te hoog voor het bestemmingsplan én t.o.v. de omliggende huizen, er wordt niet gebouwd op 
het bestaande bouwvlak maar op een deel van een perceel met de bestemming ‘tuin’, etc. 

 de belangen van omwonenden onvoldoende zijn meegewogen;             

 het plan in strijd is met de woonvisie 2018-2022 ; in deze visie ligt de nadruk op bouw van woningen 
in de sociale- en de middeldure sector; de eventueel nieuw te bouwen huizen vallen in de sector dure 
koop;  

 een verklaring van geen bedenkingen voor dit bouwplan en de informatie over de voorgenomen  
verkoop van perceel sectie A 4935 en de daarbij gevolgde c.q. te volgen procedure(s) ontbreekt; 

 het plan onvoldoende rechtszekerheid biedt; zie hiervoor onze zienswijze onderdeel VI; 

 ex artikel 2.20 Wabo de vergunning aan de ontwikkelaar geweigerd dient te worden wegens het 
opzettelijk verstoren (vernielen) van potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen.   

 
Wat ons enorm heeft verbaasd is dat wethouder Heijink in de commissievergadering Bestuur en Middelen 
op 2 december jl. zei dat het perceel sectie A 4935, met als huidige bestemming ‘groen’, door de 
gemeente als ‘snippergroen’ aan de ontwikkelaar verkocht gaat worden. Dat is in strijd met artikel 1 van 
de ‘Beleidsregels verkoop snippergroen 2020’ waarin staat dat er alleen sprake kan zijn van 
‘snippergroen’ als het perceel geen méérwaarde heeft en/of niet groter is dan 100m2. Zoals gesteld in de 
brief, die wij gericht hebben aan mevrouw  en als bijlage bij deze mail is gevoegd, is aan de 
heer en mevrouw  en aan ons een stukje van het bewuste perceel aangeboden. Uit de uitlatingen 
van wethouder Heijink maken wij op dat dit alleen wordt gedaan om de rest van het perceel ook als 
‘snippergroen’ te kunnen verkopen en daardoor het bouwplan doorgang te kunnen laten vinden.  
 
Echter uit onze zienswijze blijkt dat wij, mede namens 57 andere omwonenden, het bouwplan in zijn 
huidige vorm afwijzen op grond van de hierboven genoemde punten. Of wij nu dus wel of geen 
‘snippergroen’ zouden krijgen staat helemaal los van onze bezwaren. Het is dus niet zo dat we denken 
‘college gaat u maar uw gang in dat gebied als wij dat snippergroen maar krijgen’ Daarmee zouden wij 
ook geen recht doen aan de 57 andere omwonenden en bovendien neemt dit onze bezwaren tegen het 
bouwplan niet weg. In dit verband merken wij nog op dat de heer als (mede-)initiatiefnemer ons 
een stukje van het perceel heeft aangeboden en dat ook zichtbaar gemaakt heeft op een bouwtekening 
die hij ons op 7 november 2019 toestuurde. Hieruit blijkt dat hij er al toen al van uitging dat een deel van 
het bewuste perceel aan hem zal worden overgedragen zodat dit onderdeel wordt van het bouwplan. 
Echter wethouder Heijink beweert dat hierover geen enkele toezegging is gedaan noch dat hierover 
afspraken zijn gemaakt. Maar of er zijn geen toezeggingen gedaan en kan de ontwikkelaar ons niet een 
stukje van het perceel aanbieden of die toezeggingen zijn wel gedaan en spreekt wethouder Heijink niet 
de waarheid. Laten wij hopen dat er geen parallel te trekken is met de verkoop van de gymzaal in 
Bennebroek indertijd. 
 
 



Wij wachten het verloop van de commissievergadering vanavond af en hopen snel te vernemen wat u 
van deze handelwijze van het college en van het bouwplan zelf vindt. Voor de volledigheid voegen wij 
onze zienswijze met bijlagen hier nog eens bij. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog 
vragen en/of opmerkingen hebben dan vernemen wij die uiteraard ook graag.  
 
In ieder geval danken wij u alvast voor uw aandacht in deze en wachten het verdere verloop van deze 
onverkwikkelijke zaken af.    
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  - brief aan mevrouw Gerrickens d.d. 8 december 2021 
                - onze zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning met de bijlagen 


