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Geachte raad, geacht college,

Hierbij bericht ik u dat ik benoemd ben tot rechter-plaatsvervanger. Dat betekent dat ik per 1 september 2020 terug 

treed als voorzitter van de Commissie bezwaarschriften van de gemeente Bloemendaal. Op de komende vergadering 

van de Commissie bezwaarschriften van 24 augustus 2020 zullen de leden conform de verordening een nieuwe 

voorzitter en plaatsvervangend-voorzitter aanwijzen. Daarmee is in mijn opvolging voorzien. Middels deze brief wil ik 

u uitdrukkelijk danken voor het vertrouwen dat ik destijds van uw raad heb gekregen om als lid toe te treden tot deze 

prachtige commissie. Ook dank ik de raad en het college voor de betrokkenheid en constructieve samenwerking de 

afgelopen tijd. Door alle hoorzittingen door de jaren heen heb ik een kleurrijk beeld kunnen vergaren over de publieke 

ordening van het samenleven in Bloemendaal. Eén van de mooiste gemeenten van ons land waar uw raad en college 

steeds richting (hebben moeten) bepalen aan het algemeen belang binnen een buitengewoon complex geheel van 

belangen, waaronder ook mogelijk tegenstrijdige deelbelangen. Een spanningsveld is hieraan inherent, hetgeen zich 

vaak heeft geopenbaard in de hoorzittingen. Waardevol en leerzaam zijn voor mij de lessen geweest om in die 

hoorzittingen steeds te zoeken naar een oplossing en zo bij te dragen aan het vertrouwen dat burgers en bedrijven 

stellen in de gemeente. Die oplossing betrof niet altijd een juridisch oordeel, en kon dus ook een heel ander karakter 

kennen. De huidige samenstelling van de Commissie, met daarin leden met verschillende achtergronden, waaronder 

mediators, sluit hier prachtig op aan. De Commissie is, samen met de secretarissen, een ijzersterk team. Wat dat 

betreft vertrouw ik erop dat de Commissie met doortastendheid en kunde uw raad en college zal blijven adviseren.

Nogmaals dank en groet,

mr. B.A.J. Haagen

Voorzitter
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