
Beste raadsleden, 

Op 3 augustus werden omwonenden opgeroepen deel te nemen aan een online bijeenkomst 

waarin het stedenbouwkundig plan 1828 voor de Westelijke Randweg 1 zou worden 

toegelicht. De uitnodiging kwam van De Wijde Blik, de begeleider van het participatieproces, 

maar de omwonenden kregen tevens de groeten van Wibaut en de gemeente Bloemendaal. 

Dat laatste was geen vergissing. Wij hebben daarop gevraagd wat er voor nieuws te melden 

was en wat er voor ons op de bij u welbekende geschilpunten te winnen zou zijn. Omdat uit 

de antwoorden bleek dat het niet om participatie zou gaan maar om voorlichting en er zo goed 

als niets veranderd was, hebben wij besloten publicatie op de participatiewebsite af te 

wachten.  

Uit een link naar de bijeenkomst die achteraf beschikbaar kwam, bleek dat de deelname aan 

de bijeenkomst bestond uit X van De Wijde Blik, de projectontwikkelaar, de 

stedenbouwkundige, de architect. En een ambtenaar namens de gemeente Bloemendaal. Diens 

aanwezigheid en optreden als lid van het team van de projectontwikkelaar heeft ons verbaasd. 

Het wekt onmiskenbaar de indruk dat de gemeente al partij heeft gekozen tegen de bezwaren 

die de participanten naar voren hebben gebracht. 

Uit de bijdragen van deze (mede)projectontwikkelaars - er waren geen omwonende 

deelnemers - bleek dat Wibaut, na de mislukte poging het statushoudersprobleem van de 

gemeente op te lossen, bezig is zijn 1828-plan ongewijzigd weer op de rails te zetten. Maar 

zich met actieve ondersteuning van de gemeente bovendien inzet om dat plan gaandeweg naar 

een goedkeuring te rommelen via een gelijkschakeling van de tegenstrijdige conclusies in 

zake de veiligheidsrisico’s op de locatie tussen de rapporten van Peutz en de Omgevingsdienst 
IJmond, via indiening van 1828 bij de Welstandscommissie en via de voorbereiding van een 

coördinatiebesluit. 

Het college van B&W lijkt weinig te hebben opgestoken van de periode tussen oktober 2019 

toen het participatieverslag over WR1 werd gepresenteerd en deze nieuwe poging om plan 

1828 door te zetten. In plaats van een beslissing te nemen over de geschilpunten uit het 

participatieproces hebben de wethouders geprobeerd hun noodoplossing voor het 

statushoudersprobleem voor te stellen als de logische en door de omwonenden gewenste 

uitkomst van een participatieproces dat allang en zonder overeenstemming tussen de partijen 

geëindigd was.  

U heeft, toen het college woningbouw op WR1 als enige oplossing voor het 

statushoudersprobleem voorstond, helder aangegeven waarom dat geen goede oplossing was. 

Maar nu pakken wethouders en Wibaut de draad weer op, alsof u niets gezegd hebt.  

Wij brengen u nog even de bijeenkomsten van de Commissie Samenleving van 13 en 19 mei 

in herinnering. Daarbij werd door bijna alle partijen met uitzondering van VDB benadrukt dat 

het voorliggende plan in strijd is met het vrijwel raadsbreed gedragen amendement van 31 

januari 2019: meer bouwlagen (6) in plaats van minder, meer appartementen (109) in plaats 

van minder, een eenzijdige doelgroep (jongeren van 18 tot 28) in plaats van een gevarieerde 

bewonersgroep. Veel sprekers gaven ook aan dat B&W voorbij waren gegaan aan het 

participatieproces en zo draagvlak in de buurt ondermijnd hadden – en die geschiedenis 

herhaalt zich nu. De heer Brussaard merkte zelfs op dat “wij ons als VVD kunnen voorstellen 
dat de omwonenden zich genaaid voelen.” Meerdere sprekers vonden de veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s op de locatie te groot voor welke bewoning dan ook (Heukels, Faber, 



Brussaard, Faas), constateerden de afwezigheid van risicomanagement (Bruggeman) of 

vonden de inschatting van veiligheidsrisico’s onduidelijk (Bruggeman) dan wel te weinig 

onderbouwd (Koster), terwijl Heukels en Faber de kwaliteit van de verschillende rapporten 

dienaangaande in twijfel trokken. Brussaard noemde het stedenbouwkundig plan een 

onvoldoende basis voor een besluit over het bestemmingsplan, sprak van slechte ruimtelijke 

ordening omdat een verbinding met de structuurvisie ontbrak en er planologisch een 

postzegelbenadering was gevolgd. Ook de berekening van de parkeerplaatsen was niet in 

overeenstemming met de parkeernota. Van Vliet en Heukels tenslotte spraken hun zorgen uit 

over de regeling van de toewijzing van appartementen aan toekomstige bewoners. “Dus terug 
naar de tekentafel” concludeerde Brussaard uit zijn betoog op 19 mei.  

Daar zijn geen veranderingen uit voortgekomen die ook maar bij benadering op uw en onze 

belangrijkste bezwaren ingaan. In tegendeel. Terug naar de tekentafel heeft een herhaling van 

zetten opgeleverd, een verspilling van tijd en energie. Wij menen na bijna een jaar wachten 

recht te hebben op duidelijkheid in zake plan 1828. Wij vragen u dan ook om hierover zo 

spoedig mogelijk een uitspraak te doen. Het wordt tijd om de participatieuitkomsten te toetsen 

aan de kaders gegeven in het amendement en aan het voortschrijdend inzicht in zake 

veiligheidsrisico's, en tot een beoordeling en een besluit te komen. Want daarzonder zien 

wethouders en Wibaut geen reden om hun koers te wijzigen, ook al was u tijdens het debat 

over WR1 in mei duidelijk genoeg.  

Wij zijn altijd bereid met u verder te overleggen, u bent daarvoor als vanouds ook welkom op 

onze tuin. 

Met groet, mede namens de tuinders, 

 


