GroenLinks ALGEMENE BESCHOUWINGEN gemeente Bloemendaal 5-11-2020
Vragen aan het College in ‘t blauw

GroenLinks benadrukt dat democratie onderaan begint. Bij mensen die hun straat, hun buurt,
hun gemeente, beter willen maken. De lokale overheid geeft ruimte geeft aan gesprek,
ontmoeting en eigen initiatief. En het betekent dat we niet alleen spreken over inwoners als
‘klanten en consumenten’, maar ook als eigenaar van de gemeente. Dat het vertrouwen in de
politiek bij veel inwoners er maar niet beter op wordt, moeten we ons allemaal aantrekken. Wat
niet helpt is structureel wantrouwen.
We zien dat ons college de begroting 2021 heeft opgesteld op basis van het amendement van
CDA+GrL+D66+PvdA bij de kadernota. Daarbij zit ruimte voor maatwerk-ondersteuning, ook in
Corona-tijd. En… aandacht voor biodiversiteit! Wij willen nieuwe uitgaven en investeringen
altijd toetsen op lange-termijn effecten – ook op biodiversiteit. Het rapport gaat niet zo zeer in
op ruimtelijk beleid van de gemeente en de betekenis daarvan voor biodiversiteit. Vragen als
“hoe om te gaan met aanwijzen van nieuwe woonlocaties, voorwaarden aan de bouw en aanleg
infrastructuur ed.” zullen de komende jaren aan de orde zijn bij het Omgevingsplan.
Natuur heeft niet alleen belevingswaarde, maar ook intrinsieke waarde. En soortenrijkdom is
niet alleen een doel in zichzelf. Het heeft ook positieve effecten op welzijn en welvaart. Onze
rijkdom en onze beschaving zijn in gevaar als we niet naar beste weten handelen om kwalijke
effecten – van b.v. gebruik fossiele brandstoffen, gif, verstening… - op de natuur te voorkomen.
Nieuwe verdeelmaatstaven gemeentefonds, Corona en noodzakelijke uitgaven voor uitvoering
van het klimaatakkoord kunnen de financiële situatie van de gemeente verder verslechteren en
moeten kiezen voor verdere bezuinigingen of OZB-verhoging of desnoods bestuurlijke
schaalvergroting. Dan geldt opnieuw wat in deze raad precies 25 jaar geleden door burgem.
Kamphuis zei: “we zullen met elkaar een maximale inspanning moeten leveren om (…) begrip te
verkrijgen van de bevolking”.
De samenwerking met buurgemeenten – en met Heemstede in het bijzonder – moet leiden tot
betere, effectievere dienstverlening, maar ook tot afgestemd beleid. Hoe ziet het College dat
laatste nu Heemstede en Zandvoort het Bereikbaarheidsplan 2021 e.v. nog niet hebben
goedgekeurd? Gaan we nu als gemeenten los van elkaar lobbyen?
Terwijl de huizenprijzen ook in Bloemendaal blijven stijgen en het steeds moeilijker wordt een
betaalbare / sociale woning te vinden, vlot het niet zo bij de bouwprojecten. Toen collegevorming met GrL in 2018 niet mogelijk bleek, werd over GrL gezegd door de D66 fractie-vz.
[citaat uit HD]: “…op het gebied van woningbouw wil het CDA er net zo hard aan trekken als wij.
Ik heb dat gevoel minder bij GroenLinks”…. Maar… CDA en D66 trekken nu harder? Wij zien
vooral veel planningsoptimisme.. en bij WestelijkeRandweg1 ook nog eens tunnelvisie: er
wordt getrokken aan een dood paard, waarbij de ogen worden gesloten voor sommige kritiek
van omwonenden en… waarbij voorbij gegaan lijkt te worden aan serieuze veiligheidsrisico’s.
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En dan de statushoudershuisvesting. De grootste partij, de raad komt niet tot een meerderheid
voor een locatie, de VVD lijkt aan te sturen op ingrijpen door de Provincie met ‘in-de-plaatsstelling’ en het College stuntelt en lijkt de weg kwijt. Nog even op een rij:
1. Veel te laat is onderkend dat een extra inspanning noodzakelijk is
2. Matige projectmatige uitvoering en het onderzoek naar de plussen en minnen van mogelijke
oplossingen was gebrekkig en ()
3. College was niet eensgezind en krachtig genoeg om plannen te presenteren en door te zetten
4. Communicatie aan inwoners onder de maat; meermaals zeer ongelukkig – wij hebben een
ander beeld dat het College in haar brief aan de raad van gisteren schetst, nl. dat de woningen
en de ideeën m.b.t. sociale begeleiding en integratie positief zijn ontvangen.
5. Groenwerkzaamheden leiden tot ingrijpen van de Omgevingsdienst - hoe is het mogelijk!?
Dat weten we eigenlijk nog steeds niet, ondanks die brief van gisteren.

- Is van te voren contact geweest met de Omgevingsdienst over de snoeiplannen?
- Hoe kan het dat het ecologisch rapport door de Omgevingsdienst als onvoldoende wordt
beoordeeld? Is contact nu met die Dienst over een second opinion die het college wil uitvoeren?
- Het College meldt nu dat de taakstelling 2021 wordt opgehoogd met 40. Gegeven de situatie
op het Blekersveld – op hoeveel locaties wil het college nu hoeveel noodwoningen plaatsen?
- Gaat het college door met Blekersveld? Wanneer denkt het College de noodhuisvesting daar
dan gerealiseerd te hebben? En/of komt er een plan B voor Blekersveld?
- Zijn er geen aanpassingen nodig in de nogal strakke kaders die de raad heeft gesteld aan
locatie-keuze? Welke?
- Welke contacten zijn er met de Provincie? Wanneer informeert het College nu raad en
inwoners over hoe nu verder?
- Wat zijn vervolgstappen, qua communicatie? Waarom is nog niet gereageerd op de
veronderstellingen, stemmingmakerij en de begrijpelijke verontwaardiging? Wanneer wel…?
Terug naar het begin: Ideeën van inwoners moeten altijd serieus genomen moeten worden, dat
is inherent aan verbinden en daardoor ontstaat draagvlak. Onze gemeente moet durven
investeren in het onderhoud van de democratie – waarbij zeker nu digitale overleggen en
peilingen horen – we horen stelling te nemen – ook al wonen we niet in de Divided States of
America – tegen ondermijning en doorgeschoten polarisatie. En zonder ‘communicatie’ - het zo
vaak gehoorde woord, ook in deze raad – lukt het niet. En dan bedoelen we overigens ook
duidelijke communicatie van college aan raad – dat kan echt beter.
Voorzitter! Nog een persoonlijke noot:
Als raadslid heb ik soms wel kromme tenen
Van weer ’n schorsing of gedoe
Ook mis ik vaak de kracht van daad
..Een einde aan lang en boos gepraat
Oh Bloemendaal, waar gaat gij henen?

Maar als je me een beetje kent
In de zaal of digitaal
Blijf ik gaan voor ’t argument
Voor ’n sociaal en groen verhaal
Voor ‘n ieder in ’t mooie Bloemendaal
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