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Vragen: 

 

Geacht College  

  

Via de krant moesten wij op oudjaar vernemen dat u besloten hebt om toestemming te verlenen om 

een groot luxehotel te laten bouwen op de plek waar thans de overblijfselen van de drie piramides 

zich nog bevinden. 

  

Naar aanleiding van dat bericht heb ik een aantal vragen. 

  

Allereerst verneem ik graag van u waarom u dit al enige maanden bij uw college aanwezige verzoek, 

om de aldaar een hotel te mogen gaan bouwen, niet eerder, zelfs in het geheel niet, gemeld hebt 

vanuit uw actieve informatie plicht die het college nu eenmaal heeft. Waarom moeten wij dat uit de 

krant vernemen? 

  

Voorts verzoek ik u mij te berichten welke omstandigheden nu anders zijn om dit wel te vergunnen 

nu u eerder, een aantal jaren geleden een verzoek voor een kleiner hotel met minder oppervlakte, en 

derhalve minder kolossaal, toen hebt afgewezen. 

  

Voorts verzoek ik u mij een kopie van de bouwaanvraag alsmede een kopie van uw besluit te doen 

toekomen. 

  

Hebt u bij uw beoordeling ook het feit betrokken dat dit mogelijke gebouw in een natura 2000 

gebied ligt althans uiterst dichtbij? 

  

Met inachtneming van het bestemmingsplan aldaar verzoek ik u mij te berichten in welke mate het 

college nu is afgeweken van het bestemmingsplan en of dat binnen de grenzen van de 

afwijkingsmogelijkheden uit het bestemmingsplan ligt? 

  



Deze vraag stel ik omdat bij een eerste lezing van de afwijkingsmogelijkheden, in verband met dat 

bericht in de krant,  ik niet kan zien of lezen in het bestemmingsplan, en dan met name art 16 van dat 

plan, dat de bouw van zo’n groot hotel tot die mogelijkheden behoort. 

  

Als is afgeweken binnen de grenzen en het college dan binnen haar discretionaire bevoegdheden is 

gebleven (het college kan dan zowel ja als nee zeggen), waarom en op welke gronden heeft het dan 

blijkbaar ja gezegd? 

  

  

Kunt u mij berichten waarom u - nu ineens ook zonder bespreking ondanks uw bevoegdheid om   

afwijkt van bepalingen die de Raad nadrukkelijk destijds heeft opgenomen? 

  

Gaarne verneem ik van u 

  

Met vriendelijke groet 

  

Leonard Heukels 

  

Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal 


