
Aan de gemeenteraad van Bloemendaal

Postbus 201

2050 AE Overveen

Bloemendaal, 25 mei 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het doel van onze stichting, zoals u bekend is, is o.a. het behoud van historie, cultuur en natuur in de
gemeente Bloemendaal. ln het kader van de Omgevingswet valt daar ook de kwaliteit van de
buitenruimte onder.

Wij namen kennis van de door burgemeester en wethouders aan u voorgestelde bezuinigingen in het
kader van de Kerntakendiscussie. Enkele van de voorgestelde bezuinigingen verontrusten ons zeer. ln
de toelichting geven B&W aan, dat zij wensen dat Bloemendaal een mooie groene gemeente bl'rjft en
dat zij de kwaliteit van de buitenruimte willen garanderen. D¡t bl¡jkt niet uit de onderstaande
bezuinigingen. Daarom vragen wij uw aandacht daarvoor.

5.71 Vcrwljdrr¡n 120 oudc leenbomGn cn nirt wrvür¡cn C 1t.000

Wij hebben deze bomen door een deskundige (dendroloog) laten beoordelen. Zijn conclusies waren:

Aerdenhout

o Ted. van Berkhoutlaan, 10 oude eiken, goed onderhouden en in goede staat.

o Nic. Beetslaan, 36 oude eiken, waårvan twee in slechte staat en 8 jonge eiken.

e Oosterduinweg,29 oude eiken, waarvan een aantal in de middenberm, 2 in mindere

staat.

o Merellaan,64 oude en 4 jonge eiken, allemaal in redelijk goede staat.

o Zuidlaan, 67 oude en 33 jonge eiken, redelijk onderhouden en in redelijk goede staat.

o Spechtlaan,2l oudeen2jonge eiken, inzeer goede staat.

Overveen

Bloemendaalseweg aan het eind van de winkelstraat,3 oude karakteristieke eiken,

prima onderhouden en in goede staat.

Resumerend: het gaat vooral om lange karakteristieke eikenlanen met hier en daar een linde of beuk
Het overgrote deel bestaat uit oude, goed onderhouden eiken.

Wij begrijpen dat de bomen jaarl'ljks worden gecontroleerd op grond van de risicoaansprakelijkheid
en dat in oude eiken regelmatig dood hout ontstaat. Dat moet uiteraard op tijd verwijderd worden
om schade aan derden te voorkomen.

Dood hout snoeien uit een oude, monumentale boom kost op den duur tussen de €100 en € 200 per
jaar. Het college stelt dat deze kosten zijn te voorkomen door 120 grote e¡ken langs genoemde
wegen weg te halen en niet te vervangen.
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Er is een eenmalige investering nodig van €150.000 om de 120 bomen te venvijderen en te
vervangen, maar daarna wordt per boom per jaar circa €150 bezuinigd (€18.000 in totaal). Dat
betekent dus dat deze bezuiniging pas na ruim acht jaar wordt bereikt.

Het kappen van 120 van deze eiken zou naar onze mening één van de kernwaarden van de gemeente
Bloemendaal aantasten: het groen. Het zijn karakteristieke, monumentale en beeldbepalende bomen
die in het straatbeeld niet gemist kunnen worden. De beoogde bezuiniging gaat bovendien pas over
ruim acht jaar bereikt worden en is dus niet direct effectief.

5.7¡ ltrecrters omvormcn n..r ¡.zol1 ( 6.000

Deze betrekkelijk kleine bezuiniging heeft grote visuele gevolgen. Juist heestervakken vormen een
welkome onderbreking van gazons en dragen bij aan het karakter van de gemeente Bloemendaal.

5.7h Afrouwcn bljdrqc beheer ]lcrtcnk¡mp llocmcnd¡rlc. bo¡ e ¡U.ü10

Hoewel de Stichting Vrienden van het Hertenkamp ongetwijfeld goed in staat is het belang van het
handhaven van deze gemeentelijke bijdrage te bepleiten, willen wij dat ook doen.

Het hertenkamp in zijn huidige staat, met alle beesten die er nu zijn, is een verrijking van het
Bloemendaalse Bos en daarmee van het karakter van de gemeente Bloemendaal. Velen, waaronder
vele kinderen, genieten ervan. Het hertenkamp heeft ook een educatieve waarde. Alle basisscholen
brengen er jaarlijks een bezoek aan. Dankzij de vrijwilligers zijn de exploitatiekosten tot een
minimum teruggebracht. Ondanks de vele donateurs kan het hertenkamp zonder de financiële
bijdrage van de gemeente echter niet blijven bestaan. Zoals het college terecht opmerkt, is de
gemeentelijke bijdrage, vergeleken met omliggende dierenweides en kinderboerderijen, relatief laag.

5.5 Afsch¡ff¡n monum.ntcnsubsidle C 40.flt0 (no¡ nrdcr ult tc workenl

Eén van onze doelstellingen is het behoud van het historisch erfgoed. De gemeente Bloemendaal
heeft vele monumenten en daar moeten we zuinig op zijn. Om de particuliere eigenaren te
ondersteunen bij het onderhoud van hun monument ¡s er tot nu toe een gemeentelijke
subsidieregeling en het college stelt nu voor die af te schaffen. Terecht constateren burgemeester en
wethouders dat als eigenaren het onderhoud van hun monumentale panden daardoor uitstellen (of
zelfs achterwege laten), die panden er mogelijk slechter komen uit te zien. Dit zou zeker geen
verrijking van het straatbeeld betekenen. Wellicht valt te overwegen een inkomenstoets in te
bouwen.

2.1d Fiets- cn voctpedcn 'toru3' n¡ar rationccl we¡bchccr C 50.000

Voor verharding wordt een lager onderhoudsniveau voorgesteld, namelijk "rationeel" (rapportcijfer
3-5). Dit is het laagst mogelijke verzorgingsniveau. Dat niveau betekent dat de tegels of het asfalt
behoorlijk ongelijk mogen liggen, maar dat er geen sprake is van achterstall¡g onderhoud en
kapitaalvernietiging. Met het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2OL4-2OL8. ¡s een structureel
bedrag van € 50.000 beschikbaargesteld om het onderhoud van fiets- en voetpaden op het niveau
"basis" te houden. Het college stelt voor dit terug te draaien.

Wij bepleiten handhaving van het niveau "basis" voor wat betreft fiets- en voetpaden. Het uiterl'rjk
aanzien van de gemeente Bloemendaal (waarvoor wij ons ¡nzetten) zou anders te zeer aangetast
worden. Bovendien zou het rat¡oneel onderhoudsniveau leiden tot valpartijen en andere ongelukken
De gemeente kan daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Rolstoel- en rollatorgebruikers zullen
bovendien hinder ondervinden.

Wij verzoeken u dringend niet akkoord te gaan met de bovengenoemde bezuinigingen

Politieke keuzes en alternatieven.

ln de toelichting wordt in de paragraaf 'Politieke keuzeruimte' geven B&W aan, dat de raad ook
andere voorstellen/takenkaarten kan kiezen uit de bijlage 'takenkaarten' in plaats van de
takenkaarten die door het college geadviseerd worden.
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Ook geven B&W in de paragraaf 'Gedachtengang' aan, dat er alternatieven mogelijk zíjn om
eventuele ongewenste bezuinigingen te voorkomen. Zo schrijven zij o.a. dat een alternatieve visie
zou kunnen zijn: "De gemeente wil meer doen dan strikt noodzakelijk is, dat heeft een prijs en
daarom worden de OZB-belasting, parkeer- en toeristenbelasting extra verhoog". Dit sluit niet aan op
de motíe van de raad van 22 mei 2019 i.v.m. de kadernota 2O2O" . De raad zou deze motie echter
kunnen heroverwegen.

ln de takenkaarten worden nog vele mogelijke bezuinigingen en inkomstenverhogingen genoemd.
Met ander keuzes dan die van het college zou het aanzien en het voorzieningenniveau van onze
mooie gemeente grotendeels behouden blijven.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Ons Bloemendaal,

Wim H.A. Alferink, voorzitter
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