
Jerker Westphal 

per e-mail aan griffie 

Bloemendaal, 6 december 2019 

Aan de leden van de: 

Raadscommissie Samenleving  van de gemeente Bloemendaal 

cc. College van B&W van de gemeente Bloemendaal. 

Geachte commissieleden, 

 

Met deze memo breng ik u op de hoogte van mijn op- aanmerkingen op het raadsvoorstel. 

 Duur 

In het raadsbesluit staat de duur van 5 tot maximaal 15 jaar. Hierdoor is het onduidelijk of gekozen 

gaat worden voor een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan middels de kruimelprocedure. 

Deze procedure is korter dan een bestemmingsplanwijziging of buitenplanse procedure. De 

maximale exploitatietermijn is beperkt tot 10 jaar of een buitenplanse procedure. Daaraan is geen 

maximum gesteld aan de duur van de tijdelijke ontheffing.  

 Planning 

 

Bron: De bouw van tijdelijke woningen 14 mei 2019 In opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

In het raadsvoorstel is een kader opgenomen om in 28 weken (voor de zomer 2020) de tijdelijke 

huisvesting te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat de periode van planontwikkeling voor de 

Kruimelprocedure 53 is en voor Buitenplanse procedure 71 weken. Gezien de in verleden gehaalde 

resultaten in Bloemendal en ervaringen van andere gemeenten in Nederland klinkt het kader ‘voor 

de zomer 2020’ inclusief bouwen !! als onhaalbaar. De belangrijkste vertragende factoren zijn 

weerstand omwonenden en andere belanghebbende en het uitlopen van wettelijke procedures en 

aanleg van nutsvoorzieningen.  

 Contractvorm en toewijzing bewoners 



Uit het raadsvoorstel is het onduidelijk met welke contractvorm de bewoners gaan wonen. De 

contractvorm is belangrijk vanwege de opgave van de provincie (taakstelling), een 

verhuiskostenvergoeding bij eindehuur en leegstand tegen het einde van de exploitatieperiode 

(financiën) . Ook de wijze van toewijzing (woning-verdeelsysteem of 1 op1) van de bewoners is niet 

aangegeven. 

 Financiële middelen 

Het college wenst de huisvesting financieel haalbaar te maken en de begroting in evenwicht te 

houden. Doorgaans is de grond om niet (grondwaarde is 0) ingebracht voor de duur van de 

exploitatieperiode. Inkomsten uit grondverkoop zijn niet te verwachten. In het raadsvoorstel staat 

geen dekking-voorstel voor de ambtelijke organisatie, inrichting openbare ruimte (wel hoge ambitie) 

en bouw- woonrijpmaken. De overweging een beroep te doen op het vereveningsfonds op basis van 

artikel 14 is niet mogelijk vanwege het niet voldoen aan het termijn van ten minste 50 jaar. Vanwege 

lage exploitatietermijn (5-15 jaar) is het niet mogelijk een haalbare businesscase te maken voor het 

bouwen en beheren van de gebouwen. Dit vanwege de geringe restwaarde van de opstallen na 

exploitatieperiode vanwege de afwezigheid van een vervolglocatie en de eis te voldoende aan het 

gehele bouwbesluit (geen bouwkosten voordeel t.o.v. tijdelijke bouw). 

 Slotopmerking 

In het raadsbesluit is als uitgangspunt genomen om taakstelling te voldoen d.m.v. tijdelijke 

huisvesting. Het voordeel van tijdelijke huisvesting is de (op papier) is snelle besluitvorming. In 

praktijk is dat niet haalbaar. Het nadeel van tijdelijke huisvesting is de moeizame financiering 

vanwege de korte exploitatieperiode en vanwege de hoge ambities voor de buitenruimte en 

ontwerp. Tegelijk met dit project geeft het college aan dat zij direct gaan starten met het zoeken 

voor permanente woningbouwlocaties. Het raadsvoorstel geeft niet de mogelijkheid om op 

verschillende locaties direct permanente (sociale) woningbouw te realiseren. Het nadeel is de lange 

procedure (bestemmingsplan wijziging) de voordelen zijn meer tijd voor participatie, meer inspraak 

(bewoners en raad), financieel haalbaar en een beter en duurzamer eindresultaat.  


