
Bennebroek, 15 december 2021 
 
 
Aan alle raadsleden en commissieleden van de gemeente Bloemendaal,  
 
Inleiding 
 
Deze brief is een vervolg op de brief d.d. 8 december jl. die u ontvangen hebt aan de vooravond van de 
commissievergadering Grondgebied (deel II). Dit naar aanleiding van de commissievergadering Beheer     
& Middelen d.d. 2 december jl. Voor de volledigheid voegen wij deze brief hierbij evenals de brief aan 

die wij op diezelfde datum hebben verzonden en waarnaar in de brief van 8 
december jl. verwezen wordt. Al deze correspondentie heeft betrekking op het bouwplan Binnenweg       
27 te Bennebroek.  
 
Oproep aan Wethouder Wijkhuisen om de aan hem gestelde vragen te beantwoorden          
 
In de brief d.d. 8 december jl. spreken wij de hoop uit dat wethouder Wijkhuisen de aan hem op 24  
november jl., door mevrouw Roos, schriftelijk gestelde vragen tijdens de commissievergadering 
Grondgebied (deel II) op 8 december jl. zou gaan beantwoorden Zie voor de vragen de bijlagen.             
Tot onze verbazing weigerde wethouder Wijkhuisen dit omdat volgens hem ‘eerst de zienswijzen van 
omwonenden op het bouwplan moeten worden afgehandeld’ (of woorden van gelijke strekking). Wij 
meenden uit de woorden van de wethouder zelfs op te maken dat deze handelwijze jegens die 
omwonenden ‘netter’ zou zijn.  
 
Welnu mede namens deze omwonenden, die in CC staan, dringen wij er bij wethouder Wijkhuisen op aan    
de bovengenoemde vragen van mevrouw Roos schriftelijk en zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Dit 
staat namelijk geheel los van de afhandeling van de ingediende zienwijzen. Bovendien dienen vragen van 
raadsleden aan het college te allen tijde te worden beantwoord tenzij zeer dringende redenen zich 
hiertegen zouden verzetten. Die dringende redenen zijn er niet.  
 
Wellicht ten overvloede voegen wij hieraan nog toe dat het college van B&W jegens de gemeenteraad een 
informatieplicht heeft. Het college dient dus gevraagd en ongevraagd deze informatie te verschaffen. Met 
andere woorden wij achten deze reactie van wethouder Wijkhuisen ook in bestuursrechtelijke zin volstrekt 
onjuist en zelfs ongepast. 
 
Op grond van het bovenstaande roepen wij alle raadsleden op wethouder Wijkhuisen op zijn informatie- 
verplichting jegens de raad te wijzen zodat hij de bovengenoemde vragen alsnog schriftelijk beantwoordt 
en daarmee niet wacht tot de zienswijzen zijn afgehandeld.            
 
Uitlatingen van wethouder Wijkhuisen naar aanleiding van vragen van andere raadsleden 
 
De heer Brussaard merkt op dat voordat het bouwplan überhaupt gerealiseerd kan worden, er eerst een 
wijziging van het bestemmingsplan zou moeten komen. Hierop komt geen reactie van wethouder 
Wijkhuisen anders dan dat hij zegt dat het college binnen haar bevoegdheid handelt en dat voor dit 
bouwplan géén verklaring van geen bedenkingen behoeft te worden afgegeven. Hij voegt hieraan toe dat 
de raad hierover beslist zou hebben. Wij vragen ons zeer af of dit werkelijk het geval is geweest en op 
welk stuk het college zich beroept? Mocht dat stuk er zijn hoe luidt hiervan dan de precieze tekst en hoe 
moet die tekst vervolgens worden uitgelegd?  Met andere woorden de vraag dient beantwoord te worden 
of het college werkelijk binnen haar bevoegdheid handelt?        
       
De heer Oude Weernink merkt op dat de participatie door omwonenden niet van de grond gekomen is     
(of woorden van gelijke strekking). Wethouder Wijkhuisen geeft dit volmondig toe en zegt daarbij dat hij 
gepoogd heeft om deze participatie op gang te brengen maar dat dit niet is gelukt omdat de omwonenden 
niet met vragen zijn gekomen. Dat is een verdraaiing van feiten. Volgens de wethouder zelf is het stellen 
va vragen niet hetzelfde als de mogelijkheid krijgen daadwerkelijk te participeren c.q. ‘mee te denken’ over 
het bouwplan (conform trede 4 van de participatieladder). Wij verwijzen hiervoor naar bijlage 8 bij onze 
zienswijze, zijnde de brief d.d. 28 juni jl. van omwonenden gericht aan wethouder Wijkhuisen, én de 
vastlegging van zijn belangrijkste uitspraken tijdens het overleg met een aantal omwonenden op 
respectievelijk 11 maart en 8 april jl.  Zie hiervoor de bijlagen 4 en 5 bij onze zienswijze.      
 
 



Hieraan voegt de wethouder nog toe dat het participatietraject geen wettelijke verplichting zou zijn op 
grond van een uitspraak van de Raad van State. Wij waren verbijsterd toen wij dit hoorden want waar   
heeft het overleg (3 x) met hem hierover dan toe gediend? Wat is dan nog de betekenis van artikel 5 van 
de intentieovereenkomst en artikel 10 van de anterieure overeenkomst waarin staat dat de ontwikkelaar 
een participatieverplichtig heeft jegens de omwonenden en hiervan ook verslag moet doen aan de 
gemeente? Wat is de betekenis van de beleidsregels op het gebied van participatie van de gemeente 
Bloemendaal die zij aan zichzelf (en de ontwikkelaar) heeft opgelegd? Is dit dan allemaal voor de bühne?              
Is alles wat hierover op papier staat dan gewoon een ‘dode letter? Als het antwoord op deze laatste vragen 
bevestigend wordt beantwoord dan betekent dit dat wij gedurende ruim drie jaar door het college ‘aan het 
lijntje’ werden gehouden en als omwonenden ook bewust ‘buiten spel’ zijn gezet.           
 
Voor u als gemeenteraadsleden geldt eigenlijk hetzelfde namelijk dat u al drie jaar lang volstrekt in het 
ongewisse bent gebleven over wat hier dreigt te gebeuren en u tot op de dag van vandaag geen antwoord 
krijgt op de door u gestelde vragen. Dit alles onder het mom dat u het college deze vrijheid gegeven zou 
hebben terwijl wethouder Wijkhuisen weet dat het bouwplan een heel grote negatieve impact heeft op 
onze woonomgeving en dat hiervoor onder geen van de omwonenden draagvlak te vinden is.            
 
Oproep aan alle raadsleden en commissieleden 
 
Met het oog op de raadsvergadering op 16 december a.s. roepen wij u op de wethouders Heijink en 
Wijkhuisen te verzoeken alle bovengenoemde vragen naar eer en geweten schriftelijk te beantwoorden. 
 
De heer Brussaard merkte tijdens de commissievergadering op 8 december jl. nog op dat het bouwplan 
helemaal niet passend is in de omgeving (of woorden van gelijke strekking) en roept daarom alle raads-
leden op om de situatie aan de Binnenweg 27 eens in ogenschouw te nemen.    
 
Ten slotte  
 
Als met het bouwplan geen pas op de plaats wordt gemaakt heeft dit onherroepelijk consequenties voor 
het vertrouwen dat omwonenden in het bestuur van de gemeente Bloemendaal hebben.  
 
Het bovenstaande raakt aan het vertrouwen dat burgers in de overheid als geheel hebben en dat tanende 
is mede door toedoen van diezelfde overheid en de bovengenoemde kwestie is alleen maar illustratief 
hiervoor.  
 
Kortom wij hopen maar dat het college van B&W tot inkeer komt en de inwoners van de gemeente 
Bloemendaal serieus gaat nemen in deze kwestie en andere kwesties die hen al dan niet rechtstreeks 
aangaan.  
 
Zo niet, dan hebt u als gemeenteraadsleden natuurlijk altijd het laatste woord!   
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
C.C.       : 
                  
                
 
Bijlagen : - vragen die mevrouw Roos op 24 november jl. schriftelijk heeft gesteld aan het college van B&W       
                - vragen die mevrouw Roos, voorafgaand aan de commissievergadering d.d. 2 december jl.,  
                  schriftelijk heeft gesteld aan wethouder Heijink   
                - brief aan alle raadsleden en commissieleden d.d. 8 december jl.; 
                - brief aan d.d. 8 december jl. 


