
Aan het College van B&W 
en de Gemeenteraad van Bloemendaal 
 
Betreft: Concept vaststellingsovereenkomst tussen de Gemeente  Bloemendaal en de Katwijkse Bouw 

Maatschappij (KBM) inzake Potgieterweg 9 en de geheimverklaring hiervan. 
 
 

Bloemendaal, 18 september 2022 
 
Geacht College en leden van de Raad, 
 
Met verbijstering heb ik de berichtgeving gevolgd over de mediation tussen de Gemeente 
Bloemendaal  en de Katwijkse Bouw Maatschappij (KBM).  
 
Op de onderliggende stukken berust - nu nog - geheimhouding, maar kennelijk gaat het om een  
schadeclaim die de KBM heeft ingediend bij de Gemeente Bloemendaal (voor meerkosten?) in 
verband met bouwstops. 
Er schijnt een concept vaststellingsovereenkomst te zijn tussen de Gemeente Bloemendaal en KBM 
dat de gemeente Bloemendaal aan de KBM een bedrag ad € 70.000,00 uitkeert. 
 
De claim van KBM heeft betrekking op het opleggen van een tweetal bouwstops door de Gemeente 
Bloemendaal. Deze bouwstops werden door de Gemeente Bloemendaal opgelegd naar aanleiding 
van ontoelaatbare grondtrillingen, teweeg gebracht door de werkzaamheden van de KBM. 
De KBM brengt o.a. in zijn claim naar voren dat er geen bewijsbare relatie kan worden aangetoond 
met de bouwactiviteiten van de KBM en de schade, scheurvorming, in de muren van omliggende 
woningen. Volgens de woordvoeder van de KBM waren de nu aanwezige scheuren bij de bewoners al 
aanwezig voor de aanvang van zijn werkzaamheden. 
 
Deze stelling is een grove leugen. 
 
Mijn woning heeft wel degelijk schade opgelopen, in de woning was geen trillings-meter aanwezig. 
Deze schade is door de schade expert van de KBM, TOP Expertise,  vastgesteld en door de 
medewerker van de KBM,  schriftelijk bevestigd als veroorzaakt door de 
werkzaamheden van de KBM.  
De becijferde schade door TOP Expertise is door de KBM inmiddels uitgekeerd.  
 
Het is ontoelaatbaar dat de gemeente KBM een bedrag uitkeert en de Geheimverklaring van de 
overeenkomst tussen de Gemeente Bloemendaal en de Katwijkse Bouwmaatschappij mag niet 
plaatsvinden. 
Het zou gebaseerd zijn op valse gronden en onware voorstelling van zaken. 
 
Hoogachtend, 
 

Bloemendaal. 


