
Overveen, 3 april  2021 

  

Aan: het college van B&W (en enkele ambtenaren) 

  

Aan: Wob-coördinator  

  

c.c. de gemeenteraad  

  

Betreft: deels intrekken verzoek om informatie dossier Van Wijkgarage/Bijduinhof  

  

Geacht college, 

  

Op 23 maart jl. diende ik per mail en per brief onderstaand  verzoek om informatie in, zo 

nodig met toepassing van de Wob of Woo, over het dossier Van Wijk-garage/Bijduinhof 

(hierna: Bijduinhof) over de volgende 3 perioden: 1. 1 januari 2000 tot 1 januari 2003;  2. 1 

januari 2009 tot 1 januari 2013; 3. 1 januari 2016 tot 1 januari 2019. 

  

Omdat ik het college niet wil opzadelen met onnodig of dubbel werk trek ik –bij nader 

inzien- voorshands de verzoeken over de perioden 1 en 2 bij deze in, ervan uitgaande dat 

intrekking uitsluitend per mail kan. Zo niet, dan hoor ik dat graag, en zal ik het ook per brief 

doen.  

  

Waarom deze gedeeltelijke intrekking van mijn verzoek? 

  

Op 18 februari jl. diende de fractie van GroenLinks  artikel 36 RvO vragen bij het college in, 

die deze fractie vreemd genoeg van het onderwerp “Geheim verklaarde stukken mbt 

Vijverpark en Van Wijkgarage (Bijduinhof)” voorzag. Immers, de belangrijkste vraag is vraag 
1 die niets met dit onderwerp te maken heeft en aldus luidt:  

  

“Kan het college (alsnog) een nadere uitleg geven over waarom integratie van de 

bouwplannen niet is gelukt en waarom het College (de strekking van) art. 25 van het 

bestemmingsplan ‘Zijlweg-West’ (2002) – in 2009 destijds niet heeft overgenomen in het 

bestemmingsplan "Van Wijkgarage 2012"”  
  

De fractie van GroenLinks voegt als bijlage bij haar vragen mijn geanonimiseerde nota 

“Bijduinhof ook een bestuurlijke ramp” toe, die ik bij deze mail ook nog een keer bijvoeg en 
waarin het antwoord op de vraag van de fractie van GroenLinks al valt te lezen (zie de pdf als 

bijlage bij deze mail en in de nota de blzz 11 t/m 23). De fractie van GroenLinks vraagt dus op 

basis van mijn nota naar de bekende weg. Maar het is natuurlijk van groot belang om het 

antwoord op schrift van het college van B&W te krijgen. 

  

Kort samengevat luidt het antwoord op de door GroenLinks gestelde vraag: het college van 

B&W heeft na de vernietiging van het wijzigingsplan  door de Raad van State in 2010 op 

twee concrete punten (het aantal woningen voor Rijnierse en de afstand van Bijduinhof tot 

Rijnierse) bewust niet simpelweg dat wijzigingsplan aangepast, maar een heel nieuw 

bestemmingsplan gemaakt waar de door de Raad van State in haar uitspraak geëiste afstand 

van 20 meter van Bijduinhof tot Rijnierse nu geheel verdwenen was en waarbij de bouw van 



Bijduinhof opeens 3 meter hoger mogelijk was. De facto hadden B&W het uitgangspunt van 

artikel 25 van het moederplan “Zijlweg-West e.o” uit 2002 en van het wijzigingsplan (te 
weten de bouw van Bijduinhof op het niveau Vijverpark en volledige afstemming van 

Bijduinhof op de bestaande bouw en Vijverpark) losgelaten, terwijl ze in de toelichting van 

het ontwerp-bestemmingsplan schreven dat dit uitgangspunt was gehandhaafd. Daarmee de 

gemeenteraad en de omwonenden van Bijduinhof een rad voor ogen draaiend.  

  

Het antwoord luidt niet –zoals stelselmatig door B&W gegeven- dat de integratie er niet 

gekomen is omdat ontwikkelaar Hillgate daar niet aan mee wilde werken. Immers, als het 

uitgangspunt van artikel 25 van het bestemmingsplan “Zijlweg-West e.o.”zoals vast gelegd in 
het wijzigingsplan was gehandhaafd, dan was Hillgate wettelijk verplicht geweest Bijduinhof 

op het niveau van Vijverpark te bouwen en geheel af te stemmen op de bestaande bouw 

langs Zijlweg en Bloemendaalseweg en op de nieuw bouw in Vijverpark. Kortom, het zijn 

B&W geweest die in 2012 (en later nog een keer in 2016) aan Hillgate “toestemming” 
hebben verleend dit stedenbouwkundig gedrocht te realiseren.  

  

Onlangs benaderde ik de oud-ambtenaar van de gemeente Bloemendaal, die de 

voorschriften en de (misleidende) toelichting bij het bestemmingsplan “Van Wijkgarage 
2012” heeft geschreven (en die met trots zijn naam als auteur van deze stukken in het 
ontwerp-bestemmingsplan heeft vermeld) en hij verklaarde mij dat hij zich helemaal niets 

meer kon herinneren van het schrijven van dat bestemmingsplan. Na alle heissa van 

afgelopen week in de Tweede Kamer weten we dat een dergelijke mededeling meestal een 

veeg teken is. Hij schreef de stukken overigens onder de bestuurlijke aanwijzing van VVD-

wethouder Kokke en de ambtelijke leiding van de heer X(die ik mee cc).  

  

Nu B&W binnenkort zullen komen met een antwoord op bovengenoemde vraag 1 van de 

fractie van GroenLinks, wacht ik die beantwoording af. Is die bevredigend, dan is verder 

onderzoek door mij niet meer nodig en kan mijn verzoek om informatie over de perioden 1 

en 2 verder achterwege blijven. Is het antwoord niet bevredigend dan zal ik het verzoek om 

informatie over de perioden 1 en 2 wederom indienen. 

  

Blijft staan mijn verzoek om informatie van 23 maart jl. over periode 3: 1 januari 2016 tot 1 

januari 2019. Idem mijn verzoek d.d. 24 maart jl. om kwijtschelding van de leges dan wel 

subsidie ten bedrage van de leges.  

  

De door mij aan de Wob-coördinator toegezegde instructie kan voor deze periode 

achterwege blijven omdat ik alle documenten inzake Bijduinhof over deze periode wens te 

ontvangen.  

  

Ik herhaal mijn onderstaande twee NB’s: 
  

“NB 1 Onder alle stukken versta ik ook brieven van en aan derden, interne notities, 

correspondentie met de gemeenteadvocaat in- en uitgaand, telefoonnotities, mails, twitter-

berichten, What’s apps, én de uitgeschreven notulen van (besloten) raads- of 

commissievergaderingen en vergaderingen van B&W over dit onderwerp. 

  



NB 2 De Rutte-doctrine is ten einde dus ik accepteer geen volledig zwart gelakte pagina’s; in 
Nederland zijn alle documenten voor “intern beraad” openbaar met uitzondering van 
persoonlijke beleidsopvattingen, die wel openbaar zijn als betrokkene daar geen bezwaar 

tegen heeft en die ook openbaar zijn wat betreft een geanonimiseerde versie daarvan 

bevattende de feiten, de gegevens, de cijfers etc etc (alleen de naam van betrokkene hoeft te 

worden zwart gelakt); alle andere door mij gevraagde stukken zijn sowieso openbaar.” 

  

Werd mij onlangs door de Wob-coördinator van de gemeente Bloemendaal meegedeeld dat 

het voldoen aan mijn verzoek over de 3 perioden wel eens een jaar (sic!) zou kunnen duren, 

wat betreft het resterende verzoek ga ik er vanuit dat hieraan binnen 6 weken kan zijn 

voldaan, zeker als B&W de Wob correct toepassen  en afzien van het tijdrovende zwart 

lakken van hele pagina’s.  
  

Ten slotte nog dit. Als B&W bereid zijn zelf onderzoek te doen naar de gang van zaken in de 

periode 2016 tot 2019 inzake Bijduinhof dan wel dat de gemeenteraad alsnog dit onderzoek 

gaat doen of het college van B&W vraagt dit te doen (zoals GroenLinks bij de andere periode 

heeft gedaan), dan zal ik ook dit verzoek om informatie met plezier intrekken en alleen laten 

herleven bij een onbevredigend resultaat van dat onderzoek. Voor nu zie ik alle documenten 

over deze periode graag z.s.m. tegemoet. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

 


