
Bennebroek, 8 december 2021   
 
Geachte mevrouw 
 
Wij komen hierbij terug op onze mail d.d. 8 november jl. met daarin ons voorstel voor verdeling van 
het perceel sectie A 4935 dat eigendom is van de gemeente Bloemendaal. 
 
Voor ons kwam de verlening van de ontwerp-omgevingsvergunning d.d. 7 oktober jl. voor het 
bouwplan Binnenweg 27 als een donderslag bij heldere hemel. Wij hadden er namelijk volledig op 
vertrouwd dat deze vergunning niet zou worden afgegeven omdat de omwonenden op geen enkel 
moment de gelegenheid hebben gehad om te participeren (mee te denken) over dit bouwplan 
(conform trede 4 van de participatieladder). Bovendien hadden wij in de drie gesprekken met 
wethouder Wijkhuisen aangegeven dat er nog tal van andere gebreken aan het bouwplan kleven en 
dat wij op diverse onderdelen hiervan, zoals situering en hoogte, door de ontwikkelaar volstrekt ‘op het 
verkeerde been’ werden gezet. Dit geldt evenzeer voor de gemeente zelf. Toen wij op 18 oktober jl. de 
uitnodiging kregen om een voorstel te doen voor verdeling van het bewuste perceel waren wij hierover 
nog steeds verbouwereerd maar voelden ons hierdoor ook plotseling onder druk gezet. Nu kan het zo 
zijn dat ons voorstel bij u de indruk wekt dat wij akkoord zouden zijn met het bouwplan. Met deze mail 
willen wij duidelijk maken dat wij hiermee absoluut niet akkoord gaan zoals ook blijkt uit onze ziens-
wijze die wij, mede namens 57 omwonenden, hebben ingediend. Een snippertje groen voor ons en 
een wat groter deel voor , die aan wonen, maakt onze (en hun) 
visie op het bouwplan echt niet anders.   
 
Tijdens de beantwoording van vragen door wethouder Heijink bleek dat er bovendien een verband te 
zijn tussen uw uitnodiging en het feit dat de wethouder verklaart dat ‘grond is aangeboden aan 
omwonenden’ en dat perceel sectie A 4935 dat eigendom van de gemeente is, ‘snippergroen’ zou zijn’ 
(of woorden van gelijke strekking). Dit laatste is een volstrekt onjuiste bewering van de wethouder 
want volgens ons gaat het om ‘bouwgrond’. Weliswaar wordt er niet letterlijk op gebouwd maar dit 
bewuste perceel is onmisbaar voor het bouwplan want zonder dit perceel is er vanaf de kant van de 
Van Verschuer Brantslaan geen ontsluiting naar de drie huizen meer mogelijk. Bovendien is het 
grootste deel van perceel A 4935 in het bouwplan bedoeld om als voortuinen van deze huizen te gaan 
dienen. Alleen al dit gegeven doet de prijs van de huizen flink stijgen en is deze grond een onmisbaar 
onderdeel van het bouwplan geworden. Bovendien krijgt dit deel van het perceel hierdoor een 
belangrijke méérwaarde én is het ook veel te groot om als ‘snippergroen’ aangemerkt te kunnen 
worden. Zie hiervoor ook artikel 1 van de ‘Beleidsregels verkoop snippergroen Gemeente 
Bloemendaal 2020’. Dit wordt niet anders als u ons voorhoudt dat de heer en mevrouw en wij 
ook iets van dit bewuste perceel als ‘snippergroen’ toebedeeld zouden krijgen.              
 
Na dit verworven inzicht vatten wij het bovenstaande nog eens in de vier onderstaande punten samen, 
te weten wij: 
 

 wijzen het bouwplan af zoals dat is ingediend en waarvoor een concept-omgevingsvergunning is 
verleend en doen dit mede namens 57 andere omwonenden;      

 hebben absoluut niet de intentie om in te stemmen met het bouwplan omdat u ons een stukje van 
het perceel aanbiedt en dat geldt ook voor

 willen graag een bod uitbrengen op het totale perceel; 

 zeggen geen ‘nee’ tegen het aanbod van een stukje ‘snippergroen’ maar dit doet helemaal niets af 
aan de bovenstaande punten. 

 
Het is onze bedoeling om dit heel zuiver af te wikkelen en in overeenstemming met het arrest van de 
Hoge Raad dat gepubliceerd is op 26 november jl. onder het kenmerk ECLI:NL:HR:2021:1778. Dit 
arrest komt er in het kort op neer dat het college van B&W dit perceel ook moet aanbieden aan 
overige gegadigden of belangstellenden en wij zijn daar één van. Het verzoek aan het college van 
B&W is om het perceel ‘in de markt te zetten’ zodat een ieder die daarvoor belangstelling heeft hierop 
kan bieden. Met andere woorden de voorgenomen verkoop van het perceel moet geheel transparant 
zijn waarbij niet alleen de ontwikkelaar hierop kan bieden maar andere belangstellenden ook. Dit 
bericht sturen wij ook door aan de leden van de commissie Grondgebied en de leden van de 
commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Bloemendaal. 
 



Tenslotte verzoeken wij u om deze mail toe te voegen aan het dossier en aan de griffier van de 
gemeenteraad te vragen dit op ‘de lijst ingekomen stukken’ te plaatsen voor de commissievergadering 
Grondgebied die vanavond (8 december 2021) gehouden zal worden. Wij zullen hierom ook zelf nog 
verzoeken gezien de korte tijdsspanne. 
 
Wij danken u voor uw aandacht in deze en wachten de verdere afhandeling van onze zienswijze 
verder af.    
 
Met vriendelijke groeten, 


