
                                                                               

Aan het college van B&W 
Gemeente Bloemendaal 
t.a.v. de heer H. Wijkhuisen 

    Postbus 201 
    2050 AE Overveen 
 
 

Bennebroek, 31 januari 2022 

    
 
 
Betreft: uitvoering van motie Binnenweg 27  
 
 
 
Geachte heer Wijkhuisen, 
 
Naar aanleiding van de (bijgaande) brief van het college d.d. 10 januari jl. en het telefonische contact met 

op donderdag 20 januari jl., dat volgde op de commissievergadering Grondgebied d.d. 18  
januari jl. bestaat er bij ons nog onduidelijkheid. Dat gaat vooral om de cryptische zin ‘het college voert  
de motie uit en zal daardoor niet overgaan tot het intrekken van de vergunning’ in de voornoemde brief. 
Zie hierover ook de tekst die wij, voorafgaande aan de bovengenoemde commissievergadering, hebben 
ingesproken. 
 
Naar aanleiding hiervan riepen zowel de heer Harold Koster als andere commissieleden u op om bij ons 
en de andere omwonenden deze onduidelijkheid weg te nemen. Met het oog op deze oproep sturen wij u 
in deze brief een nader verzoek. 
 
Als wij het goed van begrepen hebben zal in de raadsvergadering van 10 maart a.s. de ‘verklaring 
van geen bedenkingen’ (hierna: vvgb) behandeld worden. Dit strookt ook met wat de commissieleden 
Grondgebied aan u vroegen namelijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen. Maar 
vertelde ons dat voordat dit kan gebeuren eerst nog de zienswijzen beantwoord moeten worden.  
 
Er zijn dan twee alternatieven: 
 

 De zienswijzen kunt u beantwoorden conform de strekking van de motie, namelijk dat de ingediende 
zienswijzen voor het college aanleiding zijn om geen definitieve vergunning te verstrekken. Dit kan  
nog vóór 10 maart a.s. waarmee u precies tegemoet komt aan de strekking van de motie en doet u 
dus wat de raad van u verlangt. 

 

 Of, en dat is dan het tweede alternatief, u beantwoordt de zienswijzen en vraagt tegelijkertijd aan de 
raad om geen vvgb af te geven, waarbij u verwijst naar die zienswijzen en de beantwoording daarvan 
en ook naar de motie. Conform de motie kan de raad dan op 10 maart a.s. besluiten géén vvgb af te 
geven voor het bouwplan. 

 
Beide alternatieven zijn dus vóór 10 maart a.s. mogelijk. om ons, de andere omwonenden en de commis-
sieleden de gewenste duidelijkheid te verschaffen. Wij vernemen graag zo spoedig mogelijk van u of u  
dit doet en welke van de hierboven geschetste twee alternatieven u gaat volgen. Indien u het tweede 
alternatief kiest, dan zal het raadsvoorstel hiervoor tijdens de eerstvolgende commissievergadering 
Grondgebied op 15 februari a.s. behandeld (en dus ook geagendeerd) moeten worden. Wij verzoeken u 
uw keuze zo spoedig mogelijk aan de raad en aan ons kenbaar te maken zodat het duidelijk wordt wat er 
tussen nu en 10 maart a.s. gebeurt zodanig dat u de (strekking van de) motie ook uitvoert. 
 
Mede namens 57 omwonenden, die wij vertegenwoordigen, en de omwonenden die hun eigen ziens-
wijzen hebben ingediend, danken wij u bij voorbaat hiervoor.    
 
Met vriendelijke groeten, 



                                                                               

C.C.  - commissieleden Grondgebied en (overige) raadsleden;   
 - 
 - commissiegriffier 
               
B.C.C.  - omwonenden aan de Binnenweg en de Van Verschuer Brantslaan; 
 
Bijlagen: - motie Binnenweg 27 d.d. 16 december 2021; 
   - brief van het college van B&W d.d. 10 januari jl.; 
               - ingesproken tekst tijdens commissievergadering Grondgebied d.d. 18 januari jl.      


