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Geacht College
Het college heeft volgens haar besluitenlijst een voorbereidingskrediet van € 250.000 ter
beschikking gesteld ten behoeve van ‘vervangende nieuwbouw’ van de Theresiaschool.
Vragen
1. Aan wie is dat bedrag ter beschikking gesteld en onder welke voorwaarden? Kunt
u mij daarvan dan ook de bewijsstukken toesturen? Hoe controleert u dat dat
bedrag uitsluitend en alleen gebruikt wordt voor een eventuele verbouwing van
deze school? Kunt u mij een kopie van de aanvraag toesturen?
2. Wat houdt dat “voorbereidingskrediet “ precies in? Wat wordt er voor dat hoge
bedrag allemaal ‘voorbereid’?
3. Ten laste van welke begrotingspost is dat gebeurd?
4. Is deze post van € 250.000 voorzien in de begroting?
5. Hoe is het verloop van de desbetreffende begrotingspost tot nu toe en de
verwachting in het begrotingsjaar 2020?
6. Wat is de begrote bouwsom van deze ‘vervangende nieuwbouw’?
7. Is het juist dat het dak van de Theresiaschool twee jaar geleden nog geheel is
vernieuwd?
8. De Theresiaschool aan de Dennenweg in Bloemendaal ligt naast / tegenover
Dennenheuvel/Euphrasia en wordt nauw omgeven door Natura 2000 gebied.
De Raad van State heeft vorig jaar het bestemmingsplan Dennenheuvel op de
onderdelen ‘wonen’, ‘verkeer’ en ‘tuin’ vernietigd op grond van -om het maar kort
te zeggen- de mogelijkheid van een te grote stikstofdispositie. Verzet tegen de
uitspraak is verworpen. Aan de overige punten van beroep, zoals ‘verkeer en
veiligheid’ als zodanig is de Raad van State zelfs niet toegekomen.
Het is waarschijnlijk dat een omgevingsvergunning voor de ‘vervangende
nieuwbouw’ van de Theresiaschool aan dezelfde normen zal worden getoetst als
het bestemmingsplan Dennenheuvel.
Waarom heeft het college dan nu het nog volstrek onduidelijk is hoe en of het
bestemmingsplan wel kan worden gerealiseerd, laat staan een
omgevingsvergunning kan worden verleend voor een vervangende nieuwbouw
dan toch een krediet ter beschikking gesteld van € 250.000?

Heeft het College het bestuur van de aanvragende Stichting op dit probleem
voorafgaand aan de toewijzing gewezen? Zo ja hoe en kan ik daar een afschrift /
kopie van ontvangen? Zo neen, waarom niet?
9. Is er al een bouwvergunning aangevraagd?
Het is niet uitgesloten dat ik nadere vragen tav van dit college besluit ga stellen.
Met vriendelijke groet
Leonard Heukels
Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal

