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Geachte leden van de gemeenteraad van Bloemendaal, geacht college, 
 
Stichting RandBelang heeft geconstateerd dat een collegevoorstel m.b.t. 
herbenoeming van leden van de welstandscommissie teruggenomen is door het 
college. Wij hebben begrepen dat dit het gevolg is van het ingrijpen van mevrouw 
Deen-Racsmány die middels een schrijven aan de raad en een inspraak tijdens de 
vergadering van de Commissie Grondgebied duidelijk maakte dat de wet de door het 
college voorgestelde procedure niet toestaat. 
 
De consequentie lijkt nu te zijn dat twee leden van de welstandscommissie niet meer 
benoembaar zijn, maar dat de voormalige voorzitter eventueel wel opnieuw benoemd 
zou kunnen worden, zij het niet met terugwerkende kracht zoals het college graag 
wilde. 
 
Stichting RandBelang heeft echter reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid 
van de hele (de facto voormalige) welstandscommissie en dringt er daarom bij u op 
aan om niet akkoord te gaan met de benoeming van de (de facto voormalige) 
voorzitter. 
 
Dit vereist enige toelichting. Tijdens de behandeling van de bouwplannen van de 
firma Wibaut op het perceel Westelijke Randweg 1 had de welstandscommissie 
aanvankelijk fundamentele bezwaren. Een van die bezwaren is door ons bij herhaling 
genoemd; de commissie vond dat het bouwwerk wel erg groot was voor de 
beschikbare kavel. Men oordeelde: 'te strak op de kavel'. Ten gemeentehuize 
ontstond enige paniek, zo mochten wij constateren uit de ons bekende WOB-
stukken. Ambtenaren begonnen de mogelijkheid te onderzoeken om 'contrair te 
gaan'. Op enig moment verdwenen echter alle principiële bezwaren als sneeuw voor 
de zon en werd er alleen nog maar gesproken over architectonische details! Uit de 
officieel bekend gemaakte vergaderstukken van de commissie blijkt echter nergens 
waarop deze ommezwaai gebaseerd was. Evenmin kon navraag van onze kant 
duidelijkheid verschaffen. Wij houden de hele (voormalige) commissie - en dus zeker 
ook haar (voormalige) voorzitter! - verantwoordelijk voor dit gebrek aan openheid.  Dit 
schimmige optreden heeft zodoende bij ons twijfel doen ontstaan aan de 
onafhankelijkheid van de gehele commissie, met inbegrip van haar voorzitter.. 
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Naar onze mening is de persoon die op dit moment optreedt als voorzitter van de 
welstandscommissie dus gecompromitteerd en doet het college er beter aan om op 
zoek te gaan naar een andere kandidaat voor deze functie. 
 
Hoogachtend, 
… 
… 
 
 

 


