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Betreft: reactie op raadsvergadering van 10 maart betreffende Planontwikkeling Park 
Vogelenzang in Bennebroek presentatie door de wethouder (Watertoren en energiegebouw)

Aan de leden van de gemeenteraad van Bloemendaal

Geachte leden,

Op 10 maart hebben wij met 32 van de 130 bewoners van onze verenigingen, de 
raadsvergadering bijgewoond en waren getuige van feitelijke onjuistheden en manipulatie van de 
zijde van de wethouder(s) bij de discussie rondom Park Vogelenzang.
De planontwikkelaar maakt de dienst uit en begaat eigenrichting met hulp van 2 wethouders.
De behandeling van de motie van Hart voor Bloemendaal en de juridisch onhoudbare strekking 
van het "pré advies cq motie amendement nr. 2022000661" van 7 maart hebben wij als 
ongeloofwaardig, onprofessioneel en schokkend ervaren.
Als direct betrokkenen en goed geïnformeerde bewoners van deze gemeente vernamen wij met 
stijgende verbazing de uitspraken van wethouder Wijkhuijsen in woord en schrift betreffende de 
stelling dat het stedenbouwkundig plan ( S.P) juridisch niet bindend zou zijn en dat het slechts 
richtingen en opties aangeeft.
Wij hebben als bewoners van de belendende percelen sinds 2014 geparticipeerd in de focusgroep 
bij de totstandkoming van de plannen en herkennen ons niet in het nu gepresenteerde ontwerp.
De ontkenning van juridische relevantie van het S.P. door de wethouders is feiteliik oniuist.
Het S.P geeft een concreet verbod op woningen bij de watertoren en energiegebouw.
Om de wethouder te ondersteunen, verwijzen wij naar de anterieure overeenkomst van 13 mei 
2019, waaruit blijkt dat het S.P. in rangorde boven het bestemmingsplan staat en zelfs de basis 
vormt voor het bestemmingsplan.
Daarmee heeft het S.P. een bepalende juridische relevantie, welke door de wethouder(s) 
genegeerd werd, en onjuist naar u allen gepresenteerd werd op 10 maart.

Wij vragen dringend om uw aandacht, om deze onjuistheid, uitgesproken door de 
wethouderfs) te laten toetsen door de jurist(en) van de gemeente.

Planschaderisico. De inbreng door de wethouder van planschade, bracht de motie van H.v.B. 
onterecht in een direct verband met een zwaar financieel risico voor de gemeente.
Het doel was om de raadsleden te bewegen om de motie van HvB niet te steunen.
In het pré advies/motie suggereert de wethouder dat het bestemmingsplan vernieuwd moet 
worden.
Er wordt slechts gevraagd, om zich te houden aan de uitgangspunten van het S.P.



Het energiegebouw is geen bouwvlek. Er is geen bezwaar tegen wonen in het energiegebouw, 
maar wel tegen 53 zeer kleine appartementen zonder lift en buitenruimte. Dat voldoet niet aan 
hetgeen bepaald is in het S.P. Op 10Zo van de grondoppervlakte van het park 22 X van de 
woningen te bouwen voldoet niet aan de normen en is absurd.
Het voldoet niet aan de kwaliteitseisen, en er is geen exploitant te vinden.
Daarnaast voldoet dit programma ook niet aan de parkeemorm zoals in het bestemmingsplan is 
vastgelegd. De wethouder(s) misleiden de gemeenteraad door het argument van planschade aan 
te halen welke de gemeente op zou lopen indien de planontwikkelaar zijn zin niet krijgt.
De gemeente is geen risicodragende partij naar de planontwikkelaar vlas de anterieure
overeenkomst
Waarom wordt dit niet eerlijk medegedeeld aan de raadsleden ?
Erg teleurstellend was het, dat wij er getuige van waren dat wethouder Heijink van de WD zijn 
fractie aanzette, om na schorsing, de motie van HvB de rug toe te keren op basis van valse 
voorlichting (zie bovenstaand) en een persoonlijk belang.
Inhoudelijkheid en de wil om kennis te nemen van de juiste feiten die wij als participerende burgers 
aandragen, speelt daar blijkbaar geen rol!

Wij vragen uw dringende aandacht, om deze onjuiste uitspraken van de wethouder(s) t.a.v. 
planschade, naar de gemeenteraad op 10 maart, te laten toetsen door de jurist(en) van de 
gemeente.

In de anterieure overeenkomst staat onder punt 3.4 de rangorde van alle documenten aangegeven 
en geldt als uitgangspunt voor de uitvoering van die overeenkomst door de planontwikkelaar. 
Wethouder Wijkhuijsen gaf eveneens aan de wet te houden. Hij is daaraan gehouden door 
toepassing van de juiste wettelijke interpretatie.
De juiste interpretatie van de wet, is dat Wijkhuijsen begrijpt, wat de anterieure overeenkomst 
opdraagt en dat hij deze overeenkomstig uitvoert in de juiste volgorde.
Het S.P. is leidend dus bovengeschikt aan het bestemmingsplan. Op pag 76-77 is bepaald dat er 
geen woningen gebouwd mooen worden bii de watertoren en het energiegebouw.
Verder is er onder artikel 11 opgenomen, dat sociale woningen als zelfstandige woningen dienen 
te worden verhuurd aan een toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de woningwet, dus 
een woningcorporatie.
130 bloemvelders voelen zich misleid door de gemeente Bloemendaal en de uitspraken en 
houding van de wethouder(s).
Het heeft er alle schijn van, dat de wethouder(s) de planontwikkelaar meer ruimte willen bieden om 
een programma te realiseren, dat in strijd is met de eerder overeengekomen uitgangspunten en 
ook in strijd is met het bestemmingsplan.
Zii treden daarbij buiten de juridische kaders .en veroorzaken vertraging in het bouwplan en het
dringend noodzakelijke sociale woninobouwprooramma.
Wethouders Wijkhuijsen en Heijink moeten bijgestuurd worden door de raad of op andere wijze.
Wij verzoeken de gemeenteraad dringend om de wethouders “de wet te laten houden” en te 
sommeren om de ontwikkelaar te dwingen zich te houden aan de afspraken, zoals vastgelegd in 
de anterieure overeenkomst en onderliggende documenten, gemeentelijke verordeningen etc. 
en de rangorde daarvan.
Indien er een ander plan ingediend gaat worden, dan moet hetgeen vastgelegd is in de anterieure 
overeenkomst leidend zijn.



Dit alles om te voorkomen, dat de gemeente straks een onrechtmatige overheidsdaad begaat 
jegens ons, indien de gemeente op basis van een volstrekt verkeerde interpretatie door de 
wethouders, een omgevingsvergunning af zou geven.
Wii willen, dat u de wethouders ter verantwoording roept over de verstrekte verkeerde informatie.
Wij houden u aan de verkiezingsbelofte, maar vooral houden wij u aan de wet!

Wij vernemen graag van u !

Met vriendelijke groet namens 130 Bloemvelders,

imveld 1WE Bloemveld 2

R.J.A.J. de Ķoninţ


