3 mÍnuten spreektijd op 26 februari vergadering 20.00 uur.
Aangaande Noodopvang / flexwoningen op zomerzorgenlaan.
Spreker:
Dank dat ik even de tijd krijg om een woord

tot

u

te richten aangaande de noodopvang op

het trapveldje van de zomerzorgenlaan.
lkzelf woon
met mijn vrouw, tweeling jongens van 7 en een
bijdehandte ruwharige teckel.
Wij hebben ons huis 2 jaar geleden gekocht met in de verkoopbrochure een foto van de
Elsevier waarin deze plek werd aangeprezen als de mooiste woonomgeving van
Bloemendaal en daarmee zou ik stiekem ook wel van Nederland kunnen stellen. De WOZ
waarde steeg enorm maar voor zo'n mooie plek, neem ik dat graag voor lief.
Een verzoek bij de gemeente voor een opbouw met dakkapel heeft daarna ca. 3 maanden
geduurd omdat het gebruik van duurzaam zwart hardhout op de zijgevel werd afgewezen.
Dat ligt níet in lijn met de stÍjl van de huizen in de buurt was het argument. Okay okay, fair
enough. Het wordt ook anders zo'n ratjetoe als iedereen zomaar wat kan bouwen wat niet
in lijn ligt....

op

Nu begrijp ik dat er een noodsituatíe is ontstaan. Een noodsítuatie die door de gemeente
zelf gecreëerd is. Waarom? Omdat ík tijdens het inloopspreekuur van afgelopen maandag
heb begrepen dat de afdeling flexwonen pas op 12 december ís geinformeerd om onderzoek
te doen naar een locatie voor 68 statushouders. Met een kerstvakantie ertussen is er dus ca.
1 maand onderzoek gedaan waar 50 woningen voor 10 jaar geplaatst kunnen worden. Je kan
mij dan níet vertellen dat de gemeente hier niet eerder op had kunnen ant¡ciperen. Het
onderzoek naar een geschikte locatie is echt veels te kort. En zeker voor zo'n ingrijpende
beslissing voor de komende 10 jaar.

Toen ik vanmorgen aan mijn kinderen probeerde uit te leggen dat er misschíen mensen in de
buurt komen worden die daarmee geholpen worden omdat ze het heel zwaar hebben, werd
daar natuurlijk heel goed op geageerd. Niet alleen door mijn kinderen maar ook door elke
buurtbewoner die hierover spreek. "Natuurlijk moeten we die mensen een plek geven" !
Maar toen ik hun uitlegde dat het op hun voetbalveld gebeurt, werd het een iets minder
leuk gesprek. Dat is toch bij die drukke rotonde waar we altijd voorzichtig moeten doen van

jou?
Ja daar zei ik.
lk probeerde het nog goed te praten met: "maar we hebben ook de speeltuín bij de bos en
duinschool"... ja daaag papa dat is voor kleine kindjes..
Maar toen mijn zoon begon: Maar papa, toen we in Amsterdam woonden waren daar toch
veel meer mensen en daar hadden we veel meer plekken waar we konden spelen.. dacht ik
"ja" als ik het al niet aan mij kinderen kan uitleggen, hoe zal de gemeente dat dan moeten
doen?
Hartelijke dank voor mijn spreektijd.
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ln het geel de zinnen die ik onder druk van de voorzitter de heer Schell niet heb kunnen
uitspreken.
lk spreek hierbij mijn ongenoegen uit over de bruuske en lompe manier waarop -niet
alleen ik, werd afgekapt door de heer Schell
Alle begrip voor het feit dat de voorzitter de tijd in de hand moet houden, maar het
onderwerp is voor de omwonende zeer belangrijk.
De insprekers stoppen tijd en energie in hun betoog en dan zijn 1 of 2 minuten
overschrijding van 3 (!) minuten t¡jd vergeleken bij de uitgesponnen betogen van de heren
en dames politici niets...

buurman

Mijn
kreeg door de voorzitter toegeworpen; "altijd thuis een beetje
oefenen als binnen de gesteld tijd wil blijven..."
Wat een dedain, neerbuigendheid. Mijn buurman is geen politicus die gewend is in het
openbaar te spreken. Hij is een verontruste burger.

lk spreek mede namens de omwonenden uit het Kennemerpark en
de tuinders direct achter het terreín Westelijke Randweg:

Geachte leden van de Raad en aanwez¡gen;
Stop statushouders en andere won¡ngzoekende niet weg op een
gevaarl¡jke ongezonde locatie aan de Westelijke Randweg. Deze
locatie is ongesch¡kt voor bewoning en zeker tijdelijke

noodbehuizin
De locatie westelijke Randweg is een van de twee locaties die de
voorkeur schijnen te hebben van de gemeente volgens het in alle
haast geproduceerd Plan van aanpak.

Wij lezen daarin geen goede argumenten voor de selectie van
Westelijke Randweg.
ln het Plan van Aanpak worden geen argumenten gegeven voor het
achterwege blijven van ser¡eus onderzoek naar andere in het Plan
genoemde locaties.

Ten aanzien van de bouwplannen van de firma Wibaut, het eerder
betitelde plan L828, op het terrein aan de Westelijke Randweg,
hebben wij als omwonenden en tuínders ons tegen het plan
uitgesproken. Dit om redenen van veiligheid en gezondheid van
beoogde bewoners en omwonenden. Denk aanzaken als fijnstof,
aanwezigheid van een transformatorstation zeer dicht op het te
bouwen plan en nog een groot aantal andere serieuze
gezondheidsbezwaren.
Niet voor niets is er op dit moment geen bestemming'wonen'op
deze locatie.
Ondanks onze principíële bezwaren hebben wij ons, ten aanzien van
het plan van Wibaut en de gemeente, coöperatief opgesteld en
medewerking gegeven aan het participatieproces.
ln het participatieproces menen wij de gemeente argumenten te
hebben gegeven waarom deze locatie ongeschikt is voor bebouwing.
Een traject van ruím een jaar... Uitkomsten daarvan zijn te lezen op
de bij u bekende participatiewebsite.
Maar zijn de conclusies van het participatieproces überhaupt
meegenomen in het Plan van Aanpak? Wij weten dat het niet zo is,
anders stond de locatie Westelijke Randweg niet boven aan het
lijstje.
Onze verbazing was groot toen wij een paar weken geleden

vernamen dat onze gemeente als sinds 20L6'vergeten' is
statushouders te huisvesten. Wat een blooper. Zeker voor ons als
'participanten', want in het kader van het genoemde
partícipatieproces hebben wij als omwonenden en belanghebbenden
de suggestie van de tuinders, om statushouders toe te voegen aan
een mogelijke bewonersgroep, ondersteund. Het idee was om zo
meer sociale diversiteít, integratie en toezicht te creëren mocht de
gemeente, ondanks onze legitieme bezwaren, echt toestemming
geven voor bebouwing. De hazen kunnen immers vreemd lopen...

lk wil hiermee zeggen dat wij niets tegen statushouders hebben,
maar wel tegen bewoning van dat stukje grond. Permanent of

tijdelijk.
Naar aanleiding van het geopperde ídee was de reactie van de
gemeente (in aanwezigheid van wethouder Wijkhuizen): 'wij hebben
geen statushouders die gehuisvest moeten worden'. Dit was juni
2019. En nu, een half jaar later hebben we dwangbevelen van de
provincie aan onze broek.

Nogmaals: het terrein aan de Westelijke Randweg is naar onze
diepste overtuiging ongeschikt voor bewoning en al helemaal niet
voor tiideliike bewoning.
De bouwkundige zwaktes van de tijdelijke flexwoningen/containers
én het idee dat daarín ook jonge kinderen gaan wonen versterken
onze grote bezwaren.
Ons advies:

Vergroot de kansen op succesvolle integratie door in te zetten op
huisvesting op andere, beter geschikte locaties. Zoek locaties op
eigen grond van de gemeente en in onze gemeenschap.
Verdeel de statushouders en woningzoekenden eerlijk over
meerdere locatíes en stop met het tegen elkaar uitspelen van
buurten en bewonersgroepen.
Grondbezitters zoals Wibaut, eigenaar van de grond aan de
Westelijke Randweg, weten dat de gemeente in de problemen zit, zij
zien eurotekens. De gemeente heeft door de grote tijdsdruk een
u iterst zwa kke onderha ndelingspositie.
De gemeente mag geen gezondheidsrisico's

inwoners, ook al zijn het wel kome statushouders...

met haar (nieuwe)
blijkbaar voor veel Bloemendalers- niet erg

Mocht u écht kiezen voor realisering van het -in het plan van aanpakgenoemde volume tijdelijke flexwoningen op Westelijke Randweg,
dan heeft u niet alleen voor de weg van de minste weerstand
gekozen, maar dan heeft u ook het vertrouwen en bereidheid tot
deelname aan participatieprocessen in onze gemeente actief
ondermijnd.
En er zullen -door de verschillende partijen- ongetwijfeld juridische
stappen genomen gaan worden.
Wat zonde van alle energie en financiële middelen...
Dank voor uw aandacht.

Geachte commissie en raadsleden,
lk citeer uit het Coalitieakkoord 2018 -2022:
"Een goed samenspel met de lokale samenleving, waarbij we vroegtijdig communiceren en op grond van

duidelijke afspraken samenwerken,

is

voor ons de basis van de open en heldere bestuursstijl die wij hierbij

voorstaan."

"Het behoud van de aantrekkel'rjke en groene woonomgeving

is een

speerpunt bij beleidsontwikkeling."

"Wij willen een verdere verbetering van de samenwerking van de gemeente met bewoners en betrokkenen
bü ru¡mtel¡jke projecten. Wij hechten aan actieve en vroegtijdige communicatie door de gemeente over
projecten. Wij staan hierbij voor het toepassen van heldere part¡c¡pat¡evormen, ...."
lk zie hier helemaal niets van terug in het absurde plan om tijdelijke flexwoningen te realiseren op de

Zomerzorgerlaan.
Van vroegtijdig communiceren, open en helder bestuur, toepassen van participatievormen en behoud van een
groene woonomgevingen is absoluut geen sprake. Sterker nog, het tegenovergestelde is het geval. Er is juist
sprake van:
- late communicatie aan een selectief aantal inwoners. Nota bene een hele groep bewoners aan de
Zomerzorgerlaan zelf, de Hockey Club Bloemendaal en Bos & Duin School waren niet geïnformeerd;
- geen open communicatie en beperkte mogelijkheid voor participatie door de burger, bij de voor spek en

bonen inloopspreekuren werd de burger verwezen dat we vooral bij de raadsleden moesten zijn;
- het voorstel is beredeneerd naar de conclusie toe, zijnde de Zomerzorgerlaan. De
geschiktheid/ongeschiktheid van andere alternatieven worden niet onderbouwd, de plusjes en minnetjes
analyse vertoont een hoge mate van willekeur;
- onbetrouwbaarheid wegens schending van eerdere toezeggingen aan de directe bewoners dat er niet meer

zou worden gebouwd; en
- er vindt onttrekking van een zeer bepalend stukje groen in Bloemendaal. Het veldje ligt op de grens (nog
geen 3 meter!) van het Bloemendaalse Bos wat onderdeel is van het Bloemendaalse Park / Duin en Daal, een

beschermd dorpsgezicht.
Dit is het enige plekje waar kinderen kunnen voetballen, midden in het mooiste stukje natuur van
Bloemendaal, het kruispunt van het dorp om van de ene kant van Bloemendaal naar de andere kant te gaan in
verband met school, hockey, cricket, voetbal, Caprera, scouting, Hertenkamp of Park Bredero. Ju¡st op dit
centrale plekje wil de wethouder containerwoningen plaatsen? Nederland lacht ons straks uit.
Nog geen jaar geleden presenteerde de gemeente haar Omgevingsvisie (april 2019). Daarin staat "dat de
gemeente voor het behoud is van het natuurlijke karakter en het versterken van de groene beleving in de
gemeente, wat betreft de recreatie, educatie en de beleving van natuur en landschap." Dit plan gaat daar nu al
lijnrecht tegen in.

Het plan en locatie deugen niet. Het is gehaast, er is geen onderbouwing, heeft lak aan bestemmingsplannen,
heeft geen draagvlak en biedt ook nog eens geen structurele oplossing aan.
Geachte raadsleden, u bent door de inwoners van uw gemeente gekozen en vertegenwoordigt hun belangen.
ln korte tijd hebben zich hiertegen meer dan 250 families aangemeld. lk vraag u dit plan af te wijzen. Zorgvoor

betrouwbaar bestuur en niet voor een verdere vergroting van de kloof tussen burger en politiek.
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Geachte comm issieleden,

a

"Bloemendoalse gemeenteraad paktvoetbølveldJe af von lokale Jeugd"

of
a

"Wethouder breekt gedone beloftes aan bewoners, en kíest voor contøinenponíngen ín plaots
van beschermd groen"

Kunt u zich de krantenkoppen al voorstellen? De rest van Nederland rolt zich om van het lachen als ze
hierover lezen.

'Het is een voorrecht om hier te wonen, moar dot schept wel de verplichting om goed voor de omgeving
te zorgen". "Het is een voarrecht om híer te wonen, møor dat schept wel de verpllchtíng om goed voor
de omgevîng te zorgentt.

Dit zijn niet mijn woorden. Dit zijn de woorden van onze burgemeester. ln een interview met Ons
Bloemendaal zegt burgemeester Roest dat"er goed noør de bevolkíng geluisterd moet worden. De
bevolking ¡s trots op deze omgeving, en het is juist deze trots die de verbindíng in de gemeente vormt"
Mooie woorden van de burgemeester (zie Ons Bloemendaal, winter 2018).
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Weet u waar dat veldje oorspronkelijk voor bedoeld is? Om de lokale jeugd te laten sporten. Met name
die kinderen die niet lid kunnen worden van de hockey- of voetbalclub, omdat hun ouders dat niet
kunnen betalen, dan wel omdat ze daar vanwege de lange wachtlijsten geen lid kúnnen worden. En het
zal u dan ook heugen dat wij een aanvraag ingediend bij Johan Cruyff foundatíon om het trapveldje aan
deTomerzorgerlaan aan te melden als een officiële Cruyff Court.

is

Mijn naam
en ik heb twee weken geleden ingesproken, Alle argumenten uit mijn
brief van 12 februari staan nog steeds. De enige aanpassing die ik wil maken is dat ik nu niet 25 gezinnen
vertegenwoordig, maar 150. Dat zijn circa 300 volwassenen. Plus kinderen.
Hoe ís het mogelijk dat de gemeente dit probleem nu over de schutting gooit naar de bewoners van de
Brederodelaan. Een klein wijkje van nog geen 50 bewoners wordt belast met de komst van meer dan
100 nieuwe inwoners, op een totaal ongeschikte locatie. De nieuwe inwoners worden door de
gemeente weggepropt in containers van 3 bouwlagen hoog. Dit gaat alleen maar tot problemen leiden...

Maar eerlijk, dit kunnen wij in Bloemendaal toch béter?

Wij, de bewoners van Bloemendaal, roepen het college op om partij-politieke verschillen te
overbruggen, en met z'n allen - private en publieke partijen - de schouders eronder te zetten. Als dit
echt een noodsituatie is, dan moeten álle vijf de dorpskernen Bennebroek, Vogelenzang, Aerdenhout,
Overveen én Bloemendaal dit probleem gezamenliy' oplossen. Het Plan van Aanpak is een stuk
haastwerk, waarbij 7 van de 9 aangewezen locaties niet eens onderzocht zijn. Ten onrechte.
ln uw evaluatie vergeet u bijvoorbeeld de meest dichtbij gelegen locatie: het parkeerterrein van het
gemeentehuis. Onze ambtenaren vinden het vast geen probleem om hun auto ergens anders te
parkeren. Of neem voortaan de fiets. lk heb het voor u op Google Maps opgezocht: het is 4 minuten
fietsen naar station Overveen.
U heeft als raadsleden de sleutel in handen. Mijn verzoek aan u is: zet de technocratische overwegingen
uit het Plan van Aanpak opzij, en maak plaats voor gezond verstand. Dit voorstel kán niet goedgekeurd

worden.
En voor de burgemeester heb ik nog een ansichtkaart van hoe mooi de Zomerzorgerlaan ooit was. Voor
zijn kaartenverzameling (zie foto hieronder).

lk dank u voor uw aandacht.
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Goedenavond dames en heren,

Mijn naam is
ik ben een bewoner van het Kennemerpark. ln mijn betoog zal ik vanavond
in 3 minuten proberen duidelijk te maken dat het perceel Westelijke Randweg 1 ongeschikt is voor
welk type menselijke bewoning dan ook. Mijn oordeel is niet gebaseerd op emoties, maar op feiten
en ik beloof u nu alvast: het wordt steeds erger!
Als ik kijk naar het schema met beoordelingscriteria in het Plan van Aanpak, dan valt mij op dat de

bereikbaarheid van het dorpscentrum voor Westelijke randweg 1 als positief beoordeeld wordt. Aan
welke afstand daarbij gedacht wordt, is niet duidelijk. lk weet wel dat het vanaf Westelijjke Randweg
1 naar de dichtstbijzijnde winkels 20 minuten stevig doorstappen is.

bereikbaar

Het zelfde geldt voor het criterium 'eoede
. ln de meeste gevallen moet er
75 á 20 minuten flink doorgelopen worden om de eerste bushalte of het station van Overveen te
bereiken. Controleert u dit gerust zelf met een openbaar-vervoersapp. Op dit moment moet men de

eerste honderden meters over de openbare weg, dus niet over een voetpad of trottoir, afleggen.
Naar mijn mening is er dus geen sprake van een goede ontsluiting. Miin conclusie is: De bewoners in
soe weten zich wessestoot oo een sei'soleerd plekie aan een 'rafelrandie'van de qemeente
Misschien was dat ook wel de bedoelinel Statushouders, welkom in het gastvriie Bloemendaal!
We kunnen niet alles benoemen, dus daarom nu maar over naar de z.g. 'milieubelemmerl . Het
Plan van Aanpak erkent dat hier een probleem is, namelijk het geluid van de Randweg. Dat klopt,
maar de randweg is niet de enige bron van geluidshinder! Er is ook nog de monotone brom van het
hoossoann ingsstation die met name's nacht goed hoorbaar is. En aan de oostkant komen regelmatig
treínen voorbij, 's nachts de lange en zeer luidruchtige goederentreinen.
Maar hoe ers is dat lawaaivan de Randwes nu? Ers! Bij een geluidsbelasting op de gevel van 48
decibel of minder, kan er gebouwd worden. ls de geluidsdruk op de gevel hoger, dan moet er
gemotiveerd worden waarom de gemeente tot ontheffing over mag gaan. Er kan bijvoorbeeld
betoogd worden dat door extra isolatie het geluid in de woonkamers terug te brengen is tot minder
dan 35 dB. Bü een geluidsbelasting van 63 dB houdt het op, er mag geen ontheffing gegeven worden.
Een gerenommeerd bureau, Peutz, heeft 59 dB gemeten. Dat zit dus heel dicht bij de grenswaarde,
de maximale ontheffingswaarde. Wat het dol makende eentonige geluid van het
hoogspanningsstation betreft, is vastgesteld dat dit de maximale grenswaarde met 8 dB overschrijdt!
Welkom in het Ba stvriie Bloemendaall
Leest u voor de tamelijk schokkende feiten met betrekking tot de luchtkwaliteit vooral het enige

rapport dat door een neutrale instantie, d.w.z. niet betaald door de projectontwikkelaar, is
ie Bloemend aa
uitgebracht, namelijk het rapport van de GG D. Welkom in het sa
lk heb u beloofd dat het steeds erger zou worden. Daarom ga ik het nu over tot het gevaar van het
hoogspanningsstation. Als u op dit moment op uw mobieltje als zoektermen intikt 'brand
transformatorstation Hummelo', dan zult u veel informatie vinden over de ontploffing en de daarop
volgende brand die daar twee maanden geleden heeft plaatsgevonden. Dit is zeker niet het enige
voorbeeld dat ik u kan geven. Projectontwikkelaar Wibaut heeft ter geruststelling een rapport
opgemaakt dat aantoont dat een brand niet zal overslaan binnen de tijdsspanne van 1 uur. Van de
mogelijkheid van ontploffingen en branden die veel langer voortwoeden dan 1 uur wordt niet gerept.
Het is van een aan misdadigheid grenzende onachtzaamheid dat de hier geldende r¡chtafstanden van
de Verenigins van Nederlandse Gemeenten ook nooit genoemd zijn, noch door de ontwikkelaar,
noch door de gemeentelijke overheid die gea cht wordt ons te beschermen. De richtafstand voor
gevaar die hier geldt is 50 meter. het perceel is 40 meter breed. Dat zegt senoes. ...Welkom...?

Raadsvergadering z6 februari zozo
Geachte raadsleden,

Andere insprelcers zullen vanavond aandacht vragen voor onder meer alternatieve locaties,
de wijze waarop de l<euze voor de Zomerzarglaan tot stand is gekomen en toezeggingen
die door de gemeente zijn gedaan om het sportveld te behouden. lk wil vanavond aandacht
vragen voor een juridisch argument dat nog onvoldoende is belicht.
S te de I ij k o

ntw i kke
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Het betreffende veldje heeft de bestemming "sport". Om in afwijking van het
bestemmingsplan daar containerwoningen te plaatsen, zal de gemeente een beroep doen
op de Kruimelregeling van artikel z:-zlid r. onder a sub z van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. Uit het Plan van Aanpak blijkt ook dat de gemeente dat voor ogen heeft,
aangezien daarin wordt gesproken over "een regulier vergunningstraject van B weken". En
daarin maal<t de gemeente een fout. Activiteiten l<unnen namelijk niet via de

Kruimelregeling worden vergund wanneer tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in
onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. ln onderde el ùr;t.z
van de brllage wordt de milieurelevante activiteit "stedelijk ontwikkelingsproject"
genoemd. Wat nu precies als stedelijl< ontwíl<l<elingsproject moet worden gekwalificeerd is
in de jurisprudentie nog niet uitgekristalliseerd. ln twee uitspraken uit zotT'en zor8' heeft
de Raad van State overwogen dat moet worden gelceken naar de concrete omstandigheden
van het geval, waarbíj onder meer de aard en omvang van de voorziene wijziging van de
stedelíjl<e ontwikkeling een rol speelt. ln deze twee zal<en oordeelde de Raad van State dat
vän een stedelijk ontwikkelingsproject geen spral<e was, maðr daarín ging het echter om
uitbreíding van bestaande bouw in een omgeving waar al bedrijven waren gevestigd.
De situatie die nu voorligt is diametraal anders, omdat dit project wél als stedelijl<

ontwilcl<elingsproject moet worden aangemerkt. De bouw van 5o tot 7o containerwoningen
in een bosrijke omgevíng, in de dorpskern en zo vlak bij een Natura zooo gebied, op een
terrein dat nu niet is bebouwd en een geheel andere functie heeft dan dat het in de nieuwe
plannen van de gemeente zal lcrijgen, valt zeker als een stedelijk ontwíl<kelingsproject te
kwalificeren. Dat heeft tot gevolg dat de bouw van deze containerwoningen niet onder de

Kruimelregeling valt.
Niet gemaximeerde duur

Daar l<omt nog bij dat de l(ruimelregeling ool< alleen geldt voor tijdelrjke activiteiten die
maximaal ro jaar zullen plaatsvinden. Uit het plan van de gemeente blijl<t niet dat de

woningen ool< daadwerkelrjk na ro jaar zullen worden verwijderd, zodat de vergunning voor
de bouw ool< om deze reden niet op grond van de l(ruimelregeling kan worden gebaseerd.
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Dat heeft tot gevolg dat een veel langer traject moet worden gevolgd voor de
vergunningverlening. Bouw van de woningen voor eind zozois dan ool< niet aan de orde,
Gelet op de actiebereidheid onder de bewoners, denl< il< dat - als de gemeente dit plan
doorzet- deze casus tot aan de Raad van State zal worden uitgeprocedeerd.
Schadeplichtigheid
Dan nog een ander punt. Mijn partner en ik hebben afgelopen november de
lcoopovereenkomst getelcend voor de aankoop van de woning aan de Zomerzorgerlaan 5.
Belangrijl<e overweging bij de lceuze van deze woning was de nabijheid van het speelveld,
waar onze jonge kinderen zouden l<unnen voetballen, Volgende week lcrijgen we de sleutel.

Het is duidelijl< dat de l<omst vân 50 containerwoníngen op zo korte afstand en het
verdwijnen van zo'n speelplel< niet alleen een grote teleurstellíng is, maar dat dat ook een
waardedrulclcend effect op onze nieuwe woning heeft. We hebben de gemeente dan ook
aanspralcelijk gesteld voor deze waardevermínderíng en zullen die claim ook voortzetten
indien de containers worden geplaatst. lk gok dat we niet de enigen zijn die een dergelijke
claim zullen indienen. Door uit l<osten overwegíngen de voorkeurte geven aan realísatie van
het plan op eigen grond, miskent de gemeente dit (aanzienlijke) aanspralcelijkheidsrisico.
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Betreft : voo rge nomen p laatsi n g conta inerwon i ngen Zomerzorgerlaan
Geachte heer, mevrouw,
ln aanvulling op mijn pleidooi tijdens de raadsvergadering van 26 februari jl. wijs ik nog op
bijgevoegde uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4
september 2019 (ECLI:NL:RVS:20L9:3055). Deze uitspraak ziet op de bouw van
containerwoningen aan het Delftplein in Haarlem. Volgens de Afdeling is sprake van een
stedel¡jk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit Milieueffectrapportage. Het project
zal immers leiden tot een algehele functiewijziging van het perceel. Dat heeft tot gevolg dat
niet de reguliere maar de uitgebreide voorbereidingsprocedure (die zeker zes maanden in
beslag neemt) dient te worden gevolgd.
De nootschrijver merkt op dat er twee aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat geen
sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject:
(1) als er geen (of nauwelijks) nieuwe bebouwing is die afwijkt van het bestemmingsplan, of
(2) als niet (of nauwelijks) wordt afgeweken van hetgeen op grond van het bestemmingsplan
is toegestaan.
Het is evident dat beide aanknopingspunten niet opgaan voor het veldje aan de
Zomerzorgerlaan.
Met vriendelijke groet,

Tt}R202016
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van
Slate 4-9-2O19, No. 207807540/t/At, ECLI:NL;RVS.2079:3O55 (Stedelijk ontwíl<kelingsproject
Haarlem Noord)
Mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, mr. R.W.L. Koopmans en mr. C.C.W. Lange

Wabo : art.2.t2lid

!, ; Bor : art. 4, aanhef

en onder

I!

{bijlage

l1),

Omgevi ngsvergu nníng. Stedel ijk ontwíkkel ngsproject:
í

Met gastnoot K.L. Markerinl<1 , Red,
Overwegingen

lnleiding
L. Het realíseren van 1ó0 woningen is volgens het college noodzakelijk om te voorzien in voldoende
sociale volkshuisvesting. Alle woningen zijn direci na opleveríng verhuurd en bewoond en volgens het
college ligt een groot maatschappelíjl< belang ten gronclslag aan de verlening van de

omgevíngsvergunning.
Het bouwplan is in strijd met de ter plaatse vigerende beheersverordening'Delftpleini Op het perceel
rusten de bestemmingen'Plantsoenl 'Weg','Water'en'Sportterreini Het college heeft met toepassíng
van artikel 2.I2, eerste lid, aanhef en onder a, onder 20,van de Wet algemene bepalingerr
omgevingsrecht (híerna: de Wabo) gelezen in samenhang met artil<el 4, aanhef en onder tI, van
bijlaee ll van het Besluit omgevingsrecht (hierna; het Bor) omgevingsvergunning verleend voor de

duurvan tOjaar.
Wederpartij en anderen maken zich zorgen over de gevolgen voor hun woon- en leefklimaat en
vinden dat bij de vergunningverlening onvoldoende gewícht is toegekend aan hun belangen.
Stede I ij ke o ntwi k ke I i ng
2. Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het project, gelet op de
aard en omvang daarvan, is aan te merken als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het

Besluit mílieueffectrapportage (hierna: het Besluit mer). Het college voert hiertoe aan dat de
rechtbanl< een verkeerde toetsingsmaatstaf heeft gehanteerd door het besluit van 18 januari 2Ot7 te
beoordelen naar aanleiding van de stand van het recht zoals die op dit moment geldt. Volgens het
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college heeft het zich, gelet op de Nota van toelichting en een uitspraak van de rechtbank van NoordNederland van26 april2O1"6, ECLI:NL:RBNNE:2OI6:2041 ,op het standpunt mogen stellen dat in dit
geval geen sprake is van een stedelijk ontwíl<kelingsproject als bedoeld in onderdeel D, categorie
t!.2.Het college wijst daarbij op de stedelijke omgeving waarin de locatie is gelegen en de beperkte
milieugevolgen voor de omgeving. Daarnaast is de ontwikl<eline tijdelijk en kan deze zonder
onomkeerbare gevolgen worden beeindigd.
2.1. Artikel 4, aanhef en onder !L,van Bijlage ll van het Bor luidt:

'Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artil<el 2.1, eerste líd,
onder c, van de wet waarb¡j met toepassing van artikel 2.I2, eerste lid, onder a, onder 2o,van de wet
van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerl<ing ander
gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termíjn
van ten hoogste tien jaarl
Artikel 5, zesde lid, luídt:
Artikel 4, onderdelen 9 en t!, is niet van toepassing op een actíviteit als bedoeld in onderdeel C of D
van de bijlage bij het Besluit milíeueffectrapportage.'
Categorie !L2van onderdeel D, behorend bij het Besluit mer luidt:
'Activiteit; De aanleg, wijzigingof uitbreiding van een stedelijk ontwíkkelingsproject met inbegrip van
de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen,'

2.2.lnhaaruitspraakvanlBjuli20lB(ECLI;NL:RVS:2018;2414 lheeftdeAfdelingoverwogendat
het antwoord op de vraag of sprake ls van een (wijzíging van een) stedelijk ontwikkelingsproject in de
zínvan het Besluít mer, afhangt van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer
aspecten als de aard en de omvang van de voorzienewiizigingvan de stedelíjke ontwikkeling een rol
spelen. Uít deze uítspraak volgt eveneens dat het antwoord op de vraag of een activiteit kan worden
aangemerkt als een activiteít als bedoeld in onderdeel D kolom l categorie 77.2van de bijlage bíj het
Besluít mer, níet afhankelíjk is van het antwoord op de vraag of per saldo aanzienlijke negatieve
gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan.
De rechtbank heeft terecht overwogen dat het project gelet op de aard en omvang d aarvan
aangemerkt kan worden als een stedelíjk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit mer. Daarbij
heeft de rechtbank terecht van belang geacht dat het project zalleíden tot een gehele
functiewijziging van het perceel. Volgens paragraaf 1,4van de Ruimtelijke onderbouwing'Delftplein
te Haarlem'van25 augustus 2Ot6was het perceelgroengebied en vormde het een onbebouwde
geisoleerde ruimte tussen de bebouwing van Haarlem -Noord aan de W.F. Hermansstraat, Delftplein
en Westelijke Randweg en de daarbij behorende op- en afritten. Dit groengebied zal na de bouw van
de tijdelíjke woningen verdwijnen en !.940 m2 aan bebouwing zal worden gebouwd. De enkele
omstandigheid dat de rechtbanl< voor de beantwoording van de vraag of het project kan worden
aangemerkt als een stedelíjk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit mer heeft verwezen naar
een uitspraak van de Afdeling van na het beslult van26 augustus 20T6betekent nog níet dat het
oordeel van de rechtbank onjuist is. Verder ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat de
uitzondering opgenomen in artikel 5, zesde lid, van Bijlage ll van het Bor niet van toepassing is op
tijdelíjke ontwikkelingen, nu in dit artikeljuist artikel 4, onderdeel Tt,waarbi) tijdelijke
ontwikkelingen voor de duur van lO jaar kunnen worden mogelijl< gemaakt, specifiek wordt genoemd.

Het betoog faalt,
Passeren gebrek
3. Het college en de stichtíng betogen dat de rechtbanl< het geconstateerde gebrek ten onrechte níet
met toepassíng van artil<el 6:22van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) heeft
gepasseerd. Volgens het college en de stichtingzijn belanghebbenden door de schending van artíkel 5,
zesde lid, van bijlage ll van het Bor niet benadeeld. ln ditverband voert het college aan dat aan het
besluit een ruimtelijke onderbouwing ten grondslag ligt en dat omwonenden de mogelijkheíd hebben
gehad tot inspraak en daarvan ook gebruik is gemaakt. Het college verwijst daarbij naar verslagen van
de openbare vergadering van de commissie ontwikkeling van t9 november 2015. Na deze
vergadering is een l<lankbordgroep gevormd met omwonenden en de wijkraad en tijdens het gehele
traject is deze l<lankbordgroep meerder malen bij elkaar gel(omen. Verder wijst het college er op dat

het maatschappelijk belang groot is omdat urgente problemen bestaan bij de sociale huisvesting. De
stichting verwijst in dit verband naar een uitspraak van de Afdeling van 25 oktaber 2AI7,
ECLI;NL;RVS 20L7:2783 endeuitspraakvandeAfdelingvarr12juli20lT,ECL|:NL:RVS:201.7:1889
Het college betoogt clat de rechtbank ten onrechte tot het oordeel is gekomen dat de gemeenteraad
buiten de besluitvorming is gehouden. De betrokkenheid van de gemeenteraad blijkt volgens het
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college uit de verl<oop van de grond waarbij de gemeenteraad is betrokken en uit de omstandigheid
dat de raadscommissie ontwil<l<eling de gemeenteraad op de hoogte heeft gehouden van de
ruimtelijke ontwil<l<elingen van het perceel. Volgens het college heeft de gemeenteraad bovendien
ingestemd met het volgen van de reguliere voorbereidingsprocedure.
Ten slotte betogen het college en de stichting dat de rechtbanl< ten onrechte geen aanleiding heeft
gezien de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit van 18 januari 2A77 in stand te laten.
3.1. De rechtbanl< heeft overwogen dat zíjgeen aanleiding zíet het geconstateerde gebrek met
toepassing van artikel 6:22van de Awb te passeren omdat niet aannemelijk is dat belanghebbenden

daardoor niet worden benadeeld. Volgens de rechtbank l<an voor het project slechts met toepassing
van artil<el 2.I2, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30, van de Wabo omgevingsvergunning worden
verleend, Dit betekent volgens de rechtbank dat niet alleen de gemeenteraad ten onrechte buiten de
besluitvorming is gehouden, maar ook dat [wederpartij] en anderen niet de mogelijkheid hebben
gehad in dat l<ader in te sprel<en en hun zienswijze over het project kenbaar te mal<en aan de
gemeenteraad. Volgens de rechtbank betrof de betrokkenheid van de gemeenteraad slechts de
financiën en niet de ruímtelíjke ordening.
3.2. Artikel 6:22luidt: 'Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld, kan, ondanks
schendíng van een geschreven of ongeschreven rechtsregel of algemeen rechtsbeginsel, door het
argaan dat op het bezwaar of beroep beslist in stand worden gelaten índien aannemelijl< is dat de
belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeldl
Toepassing van artikel 6:22van de Awb is mogelijk índien aannemelijk is dat de belanghebbende door
het gebrek ín het bestreden besluit niet is benadeeld. Een gebrel< dat herstel behoeft, leent zich in
beginsel niet voor toepassing van deze bepaling, ln gevallen waarin van het bestuursorgaan een

bepaalde actie is vereist om het gebrek weg te nemen, kan er ímmers niet zonder meer van worden
uitgegaan dat belanghebbenden door het gebrek nielzijn benadeeld. Alleen índien evident is dat
belanghebbenden door het gebrek níet zijn benadeeld, kan bij het bestaan van een dergelijk gebrek
toepassingworden gegeven aan artikel 6:22van de Awb.
3.3. Het project is gelet op hetgeen hiervoor is overwogen onder 2.2in strijd met artikel 5, zesde lid,
van bijlage ll van het Bor vastgesteld, omdat het project is aan te merken als een stedelíjk
ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie I!.2van onderdeel D van het Besluit mer, De
rechtbank is gelet hierop terecht tot de conclusie gekomen dat het college de omgevingsvergunning
alleen kan verlenen met toepassing artikel 2.72,eerste lid, aanhef en onder 3o, van de Wabo. Dit
betekent dat de procedure als bedoeld in artikel 3.10 van de Wabo van toepassing is ín plaats van de
reguliere voorbereidingsprocedure, Bíj deze uítgebreide voorbereidingsprocedure ís afdeling 3.4van
de Awb van toepassíng en is tevens een verklaríng van geen bedenl<íngen van de gemeenteraad
vereist op grond van artikel 6.5 van het Bor. Deze verklaríng van geen bedenkingen is niet vereist
índien de gemeenteraad categorieën van gevallen heeft aangewezenwaarvoor geen verklaring van
geen bedenkíngen is vereist.

Weliswaar heeft de gemeenteraad een lijst van categorieën van gevallen aangewezen waarvoor geen
verklaring van geen bedenkingen is vereist, maar zoals de rechtbanl< terecht heeft overwogen is in
deze líjst verwezen naar artikel 5,18 van het Bor zoals dat luidde op 13 ol<tober 2O!t en voorzag dit
artikel slechts in de mogelijkheid om voor de duur van ten hoogste vijf jaar af te wíjken. ln dit geval
wordt afgewel<en voor de duur van tien jaar waardoor geen sprake ís van een geval aangewezen in de
líjst van categorieën van gevallen, Dit brengt met zich dat het college een verl<laring van geen
bedenklngen aan de gemeenteraad dient te vragen zodat de gemeenteraad kennis kan nemen van
eventuele zienswijzen gericht tegen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Dat de
gemeenteraad is betrol<l<en bij de verl<oop van de grond en de locatiekeuze betekent níet dat daaruit
reeds l<an worden afgeleid dat aannemelijk is dat de gemeenteraad geen bezwaren zou hebben tegen
het aan de orde zijnde bouwplan. De door de stichting aangehaalde uitspraak van 72 juli 2OI7 vall
niet te vergelijken met het onderhavige geval. ln het geval dat aan de orde was in die uitspraal< was de
uitgebreíde voorbereidingsprocedure toegepast, maar ontbrak de verklaring van geen bedenl<ingen.
Uit de wijze waarop de gemeenteraad in die zaak heeft geprobeerd de bestemmingsplannen voor het
perceel te wijzigen heeft de Afdeling afgeleid dat de gemeenteraad geen bezwaren zou hebben tegen
de verlening van de vergunning. ln het hier aan de orde zijnde geval is niet de juiste
voorbereidingsprocedure gevolgd en is derhalve niet alleen artilcel ó.5 van het Bor geschonden.
Bovendien kan in het hier aan de orde zijnde geval niet worden uitgesloten dat derden een zienswijze
zouden hebben ingediend gericht tegen een ontwerpbesluit en of ontwerpverl<laring van geen
bedenkingen.
De rechtbanl< heeft naar hct oordcel van de Afdeling terecht overwogen dat het geconstateerde
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worden gepasseerd.

Het betoog faalt.
3.4. Ten slotte dient de vraag te worden bearrtwoord of de rechtbanl< terecht geen grond heeft gezien
voor het in stand laten van de rechtsgevolgen. Voor het in stand laten van de rechtsgevolgen is niet
vereist dat nog slechts één beslíssing mogelijk is. ln dit geval is het besluit vernietigd omdat de
verkeerde voorbereidingsprocedure is gevolgd en een verklaring van geen bedenkingen van een
ander bestuursorgaan is vereist" Naar het oordeel van de Afdelíng heeft de rechtbanl< terecht geen
aanleiding gezien om de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand te laten. Daarbíj is van
belang dat ten tijde van de aangevallen uitspraal< niet is gebleken van feiten en omstandigheden ten
tijde van de uitspraal< die ertoe leiden dat het gebrel< is geheeld dan wel duidelijk is dat de

gemeenteraad geen bezwaren zou hebben tegen het project. Bovendien kan níet worden uitgesloten
dat derden in hun belan gen zijn geschaad.
Het betoog faalt.
Slot en conclusie
4. De hoger beroepen zijn ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd. Met het
oog op een efficíënte afdoening van het geschil ziet de Afdeling tevens aanleiding om met toepassing
van artikel 8:lt3,tweede líd, van de Awb te bepalen dat tegen het nieuwe besluit slechts bij haar
beroep kan worden ingesteld (Enz. enz. Red.)

Noot
lnleidíng
1. ln deze overzichtsnoot bespreel< ik de jurisprudentie over het onderwerp 'stedelíjk
ontwikkelingsproj'ect'aan de hand van: (1)een toelichtíng op de'nieuwe lijn'van de Afdeling sinds 15
maart2O77; (2) devraagwanneer en hoe vaak spral<e is van een stedelijk ontwikl<elingsproject; {3) de
'nieuwe líjn'in perspectief van de MER-richtlíjn; (4) de interpretatie van stedelijk
ontwikkelingsproject in Vlaanderen; (5) een overzícht van alle uitspraken over dit onderwerp sinds 1"5
maartZO77.
L

Nieuwe lijn sinds t5 maarl2017

2. De hier gepubliceerde uitspraak inzake de gemeente Haarlem is één van de'nieuwe líjn' uitspraken
sinds 15 maart 2Ot7 (Hornbach Duiven2 ), waarin de Afdeling kwalificeert of een ontwikkeling kan
worden aangemerkt als een stedelijk ontwíkkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van de
bijlage bij het Besluit MER. ll< spreek van'nieuwe lijn'omdat met de uitspraak van 15 maart2Ol7 de
Afdeling voor het eerst een (standaard) beoordelingsl<ader voor de kwalificatie van deze projecten
heeft bepaald. Tot die tijd werd veelal de discussie niet gevoerd over de vraagóf sprake was van een
stedelijk ontwikkellngsproject, maar enl<el óf het project aan een mer(beoordeling) moest worden

onderworpen.3
3. Sinds 15 maart 2OI7 is dat veranderd: de gewíjzigde regelgeving inzal<e het Besluit MER4 en de
zogenaamde kruimelgevallenregeling5 zorgt ervoor dat de vraag of wel een geen spral<e is van een
stedelijk ontwikkelingsproject procedurele consequenties heeft. Om die reden stellen procespartijen
veel vaker dan voorheen ter discussie of wel of geen spral<e is van een dergelijk project. De Afdeling
beoordeelt in die gevallen of wel of geen spral<e is van een stedelijk ontwikl<elingsproject.

ll. Wanneer en hoe vaak is sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject?

2l Afdelings-uitspraken gewezen over dit onderwerp. ln zeven van deze
uitspraken was de l<walificatie'stedelijk ontwikkelingsproject'niet ter discussie gesteld en nam de
Afdeling voetstoots aan dat van een dergelijl< project spral<e was,ó ln de overige veertien uitspraken
stond de l<walificatie wel ter discussie,T ln die uitspraken is het standaard beoordelingsl<ader
opgenomen, ln hoofdzaal< komt dat kader op het volgende neer: de concrete omstandigheden
bepalen of sprake is van een'stedelijk ontwikkelingsprojectlwaarbij (1) onder meer aspecten als de
aard en omvang van een project een rol spelen, en (2) het niet relevant is of per saldo negatieve
effecten voor het milieu l<unnen ontstaan.
4. Sinds 15 maart 2Ot7 zijn

Alhoewel de jurisprudentie zeer casuïstisch is, bevat deze in íeder geval twee aanl<nopingspunten
die erop duiden dat geen spral<e is van een stedelijk ontwikkelingsproject: (1) de ontwil<keling gaat
niet of in beperkte mate gepaard met nieuwe bebouwing, anders dan toegestaan op grond van het
bestemmingsplan, of (2) de beoogde functie wijl<t qua invloed op de omgeving niet of in beperl<te
mate af van hetgeen op grond van het bestemmingsplan is toegestaan.
5.
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ó. Deze aanknopingspunten vloeien voort uit de wijze waarop de criteria'aard en omvang'tot op
heden veelal door de Afdeling zijn ingevuld, namelijk aan de hand van een combinatie van twee of
meer van de volgende afwegingen: (1)wel of geen extra bebouwíng, (2) omvang ruimtebeslag
besiaande bebouwing, nieuwe bebouwing of nieuw gebruil<, (3) mate waarin nieuw gebruik afwijkt
van hetgeen planologisch is toegestaan, (4) hoeveelheid en locatie nieuwe parl(eerplaatsen (5)
omgeving/situering van het project. ln een enkel geval kwamen tevens de volgende twee afwegingen
- ín combinatie met één of meerdere van de hiervoor benoemde overwegingen - voorbij: de omvang
van cle ontwikkeling is beperl<t indien afgezet tegen de drempels uit kolom 2 van categorie D11.2 van
de bijlage bij het Besluit MERB , en het project ís níet vergelijkbaar aan één van de voorbeelden in de

Nota van Toelichting,9

7.Van alle veertíen uitspraken waarin de kwalíficatíe van een stedelijk ontwil<kelingsproject ter
discussie stond, is door de Afdeling slechts tweemaal geconcludeerd dat spral<e was van een dergelijl<
project namelijk in de hier gepubliceerde Haarlem-uitspraal< en in de uitspraak van 15 maart2017.ln
tlzaken werden de projecten - in navolging van de beoordelíng van het bevoegde gezag - niet als
zodaniggekwalificeerd.l0 ln één zaal< laat de Afdeling het aan het bevoegd gezag over om - in een
nieuw te nemen besluit - te bepalen of sprake is van een stedelijk ontwil<l<elingsproject.l-1
B. Alhoewel de Afdeling in 11 van de 14 uítspraken het oordeel van het bevoegd gezag volgt, is de
Afdelingstoets dusdanig indringend dat m.i. (nog) niet kan worden gezegd dat het oordeelvan het
bevoegd gezagín belangrijke mate leidend is. Toel<omstige jurisprudentíe zal dat moeten uitwijzen.
Om die reden is het raadzaam tot die tijd in alle gevallen waarin mogelijl< spral<e is van een stedelijk
ontwikkelíngsproject de l<euze om het project wel of niet als zodanig aan te merken uítgebreid te
motiveren en daarbij de onder punt ó. benoemde afwegíngen in ogenschouw te nemen.

uit het standaardbeoorclelíngskader volgt dat negatieve effecten voor het milieu niet
relevant zijn,zijn die effecten - in de gevallen waarin dit door een procespartijwas aangedragen 9. Ondanks dat

toch door de Afdeling bij de kwalifrcatie betrokken. Het ging om de volgende afwegingen: (nadelige)
mílieugevolgen van de verkeersaantrekkende werking níet aannemelijk3"2 , en milieugevolgen
beperkt tot visuele hinder en landschappelíjl<e aantasting.l-3 Gelet op voorgâande doen bevoegde
gezagen er eveneens verstandig aan om - naast de beoordeling van de aard en omvang - tevens de
potentíële milíeugevolgen inzichteli.!k te mal<en en die bíjde kwaliÉcatie te betrekken.

lll. Discussie: jurisprudentielijn in overeenstemming met (doel) MER-richtlijn?
10. De vraag is al eens opgeworpen of dewijze waarop de Afdeling omgaat met de kwalificatie van
(stedelijk ontwíkkelings-)projecten in overeenstemming is met de mer-systematiek, de MER-richtlíjn

(híerna:richtlijnL4 )endejurisprudentievanhetHofvanJustitie.L5

lkdeeldietwíjfelenvoeggraag

onderstaande afwegingen aan de discussíe toe.
11. De Nederlandse term stedelijk ontwikkelingsproject is een uítvloeisel van de categorie
'stadsontwil<l<elingsproject'als bedoeld in Annex ll punt 10 onder b van de richtlíjn. De richtlijn geeft anders dan twee voorbeelden (' met inbegríp van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen)
geen aanwijzingen voor de ínterpretatie van deze categorie. Jurisprudentíe van het Hof van Justitie
waaruít volgt vanaf welke'omvang' of 'aard'een project onder deze categorie kan worden geschaard
is evenmin voorhanden,ló Echter, uit jurísprudentíe over andere categorieën kan welworden
opgemaakt dat de rlchtlijn een zeer breed doelL7 heeftwaardoor de discretionaire bevoegclheid die
lídstaten in deze toel<omt relatief beperkt lijkl (1) projecten die niet onder één van de in de richtlijn
benoemde categorieën van projecten lijken te vallen, moeten daar toch zoveel mogelijk onder worden
geschaard;18 (2) de drempel van pro.jecten mag niet zo hoog worden gesteld dat daardoor projecten
met aanzienlijke milieueffecten niet hoeven te worden beoordeeld.l9

72.Verder volgt uit de preambule van de richtlijn dat de term milieueffecten ruim wordt
geïnterpreteerd. Het omvat alle effecten op en voor mens, dier en aarde (klirnaat, ruimtebeslag, zicht,
landschap, grondafdel<l<ing, bevollcingsdíchtheid, (veranderingen in het aanzicht van of het zicht op)
aangelegde of natuurlijke landschappen en stedelijl<e gebieden, etc,).20 Bovendien valt niet alleen de
gebruiksfase van een project onder de richtlijn, maar ool< de bouw- en sloopfase.21"
13. Gelet op het doel en de reikwijdte van de richtlijn en de jurísprudentíe van het Hof van Justitie,
vraag il< mij af of de Afdeling verschillende projecten (zoals de forse uitbreiding van een hotel22 , de
aanleg van 13.000 m2 parl<eerterrein23 en een zonneveld van 22.5OAO zonnepanelen24 ) terecht

buiten de reil<wijdte van de categorie'stedelijk orrtwikkelingsproject' heeft gelaten. De uitleg die de
Europese Commissie aan deze categorie geeft, bíeclt hier evenmin aanknopingspunten voor,25
14. Voorts kan de werl<wijze van de Afdeling

5vanI

- waarbij in ell<e afzonderlíjl<ezaal< wordt bepaald of
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spral(e is van een stedelijk ontwikkelingsproject - mijns inziens worden gel<walificeercl als een
'onderzoel< per geval' als bedoeld in artil<el 4líd 2van de richtlijn. Artil<el 4 lid 3 van de richtlijn schrijft

voordatbijeendergelijl<onderzoelctevensdeselectiecriteriauitbijlagelllvanderichtlijn26 inacht
worden genomen, Die criteria vormen evenwel geen vast onderdeel van het beoordelingskader van
de Afdeling, zodat op dit punt niet (volledíg) aan de richtlijn wordt voldaan.
1-5. Zolang op dit punt geen prejudiciële vragen worden gesteld of de Europese Commissie niet
eigenhandig optreedt, heeft deze werl<wijze geen juridische consequenties. Bevoegde gezagen die
evenwel op dit punt geen enkel rísico willen lopen, doen er verstandig aan niet alleen rekening te
houden met de jurísprudentie van de Afdef ing, maar ool< met de selectiecritería uit bijlage lll van de
richtlíjn.
lV. De ínterpretatie van een stedelijk ontwikkelingsproject in Vlaanderen
1ó. ln Vlaanderen is men voor de interpretatie van de categorie stadsontwikkelingsproject niet
aangewezen op de uitleg door de bestuursrechter, maar is door de overheid zelf een uítgebreide
toelíchting opgesleld.2T Híeruít volgt dat projecten vanaf een zekere omvang als zodanig
l<walificeren, waaronder ten minste 2 parkeerplekl<en;woningbouw met een oppervlak van 1,000 m2
of meer en meer dan een kleine handelszaal< met lokaal verzorgingsgebied,
17. ln Vlaanderen worden projecten zodoende veel sneller geacht te kwalificeren als stedelijk
ontwikkelingsproject en daarmee onderworpen aan een milieubeoordeling Gelet op de jurisprudentíe
van het Hof van Justitie is het m.i. niet uitgesloten dai Vlaanderen met deze drempels de toets der
kritiek kan doorstaan, terwijl Nederland (in ieder geval in bepaalde zaken) de plank mísslaat.
V, Overzicht

jurisprudentie'stedelijk ontwikkelingsproject'sinds L5 maart2OtT

informatie - en tot slot - volg hieronder een korte omschríjving van alle uitspraken sinds 15
maart 2At7 bchui nged ru kf betreffen (nog) níet-geappel leerde rechtbank uitspraken).
18. Ter

L9. N iet aangemerkt als stedelijl< ontwikl<el ingsproject:

?t. Brancheverruiming op de Huis- en tuinboulevard in Sittard-Geleen door het toestaan van
sportartikelen gedurende maxÌmaal 5 jaar (Rb. Limburg 11juli 2017, ECI:NL:RBLIM:2017:óóóó)
2. Functiewijzigíng voormalig kantoorpand in woonwijk in Schagen t.b.u, ó4 arbeidsmígranten (Rb.
Noord-Holland 5 oktober 2017, ECLI: NL: RBNHO: 9L84)
3. Tijdelíjk AZC voor 250 bewoners in bestaand pand in Maastricht, voor maxímaal 5 jaar (Rb. OostBrabant ó november 2017, ECLI: NL: RBOBR: 2017:5778)
4. Functiewijzíging t.b.u (onbeperkte hoeveelheíd) evenementen tot 800 bezoekers en Bx per jaar
voor 7.000 bezoekers in bestaand pand op bedrijventerrein Kerkhoven in Oisterwijk (Vz Rb. ZeelandWest-Brabant 22 december 2017, ECLI: NL: RBZWV: 2017:84óó)
5. Brancheverruiming Villa Arena: 25.000 m2van de7 6.0OO m2van bestaande bebouwing wordt
omgezet van detailhandel met'wonen' naar detailhandel met'leven'; en uitbreiding horeca en leisure
(ABRvS 31 januarl 2018, ECLI:NL:RV5:2018:348

)

6. Bouw tijdelijk woongebouw met 748 wooneenheden voor statushouders en studenten op lJburg,
maximaal 10 jaar (Rb. Amsterdam ó februari 2018, ECLI: NL: RBAMS: 2018: ó48)
7. Brancheverruiming Retailparl< Roermond: Decathlon wordt toegestaan in bestaand gebouw {circa
3.800 van in totaal 11.000 m2 gebouw) waar het bestemmingsplan uitsluitend kampeer- en

tentenwínl<elenoutdoorkledingtoestaat(ABRvSlBapril20lB,ECLl:NL:RVS;2018:7297

)

B. Functíewijzígingt.b.v. een indoor speelparadijs in bestaande bebouwing aan de rand van een

gemengclindustrieterrein te Ede (ABRvS18 juli2018, ECLI:NL:RVS:2OIB:2414 |
9. Bouw van 5A iljdelijke woningen voor 300 arbeidsmigranten, 277 parkeerplaatsen en een
sportveld op een agrarisch perceel in gemeente Horst aan de Maas, maximaal 10 jaar (Rb. Limburg 22
maart 2079, ECLI: NL: RBLIM: 2019: 2ó84)
10. Uitbreiding van een hotel van 45 naar 100 l<amers én sauna en fitness, en aan de overzijde van de
weg een nieuw parkeerterrein, aan de rand van Breda (ABRvS 22 april2019, ËCLl:NL:RVS:20L9:1-óóB
)

11. Functiewijziging: van bibliotheel< naar verswinkel in een bestaand pand in het l<ernwínkelgebied
van Workum (ABRvS 2 mei 2OI9,ECLl:NL:RVS:201,9:1432 )
12. Bouw van 2 woningen met bijbehorende voorzieningen op een grasland aan de rand van

Maasdriel (ABRvS 72 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:t879 )
13. Tijdelijk parkeerterrein Eindhoven Airport (13,000 m2 en 460 parl<eerplaatsen) op het
beclrijventerrein nablj de airport, alleen tijdens heropbouw ingestorte parkeergarage (ABRvS 10 juli
2019, ECLI:N L:RVS:2019: 2355 )
14. Functiewijzigíng t,bv. 3.400 m2 indoor speellral in een bestaand pand op een bedrijventerrein in

6van8
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gemengd bedrijviggebied in Roermond (ABRvS 311u|i20L9, ECLI:NL:RVS:2019:2651 )
15. Tijdelijk zonneveld van 22.5AO zonnepanelen incl. aantal transformatoren op agrarisch perceel in
buitengebied van Staphorst (ABRvS 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2770 )
1ó. Functiewijzigingt.bv. permanent logiesgebouw voor de tijdelijke huisvesting (gedurende
maximaal ó maanden) van 40 arbeidsmigranten in een bestaand gebouw op het bedrijventerrein in

Wieringerwerf (ABRvS 4 september 2019, ECLI:NL;RVS:20J.9:1253

)

17. Uitbreiding van een strandpaviljoen op Terschelling, van 250 m2 naar 465 m2 bebouwing en 450
m2naar 800 m2 terras (ABRvS 13 november 2O19, ECLI:NL:RVS:2AL9:3839 )

Wel aangemerl<t als stedel

ijl<

ontwi kkel ingsproject:

L. Herontwikkeling van een perceel op een bedrijventerrein in Duiven door nieuwbouw van een
Hornbach van circa 20.000 m2 (ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RV5:2O17:694 |
2. Bauw van een tijdelijk AZC voar circa 400 personen in Balk Friesland, ó jaar (Rb Noord-Nederland

2B december 20 7 7, EC L: N L: R B N N E : 20 L7 : 50 1 5)
3. Brede school (basísschool, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal,gymzaal) met ontsluiting in

stedelijkgroen,omringd doorstedelijkwoongebied in Rozendaal(ABRvS
ECLI:NL:RVS:2018:328

3O

januari2OIB,

)

4.lntegraal kindcentrum met bijbehorende ínfrastructuur op voormalige RWZI locatie en
woningbouw op 2 vrijl<omende schoollocaties van in totaal 40, resp, 25 (zorg\woningen (ABRvS 21
november 2018, ECLI:NL:RVS:201B:3813 )
5. Functiewíjzising t.b.v. de nieuwbouw van een grootschalig {círca ó.000 m2) Aziatisch restaurant in
gemengd bedrijvig gebied (ABRvS 2Tnovember 2OtB, ECLl:NL:RVS:2018379I )
ó. Herontwikkeling winkelcentrum (72OO n2) met ondergrondse garage en 20 bovenwoningen in
centrum Bergen NH (ABRvS 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1105 )
7, Ontwil<keling Hembrugterrein Zaanstad (ABRvS 30 april 2019, ECLI;NL:RVS:2019:1398 )
8. Herontwikl<eling woonwijk van 545 naar ó75 woningen (ABRvS 9 iuli 2O79,
EC Ll N L: RVS :20 19

9. Nieuwe

:229 B\

woonwijk met 8ó woningen en nieuwe ínfrastructuur net buíten bestaand stedelijk gebied

van Joure (ABRvS 2ó september 2019, ECLI:NL:RVS.2O18:31"31 )
10. Tijdelíjk woongebouw met 1ó0 units voor statushouders en 4 maatschappelijke units op
geïsoleerd groen onbebouwd terrein aan de rand van Haarlem, maximaal 70 jaar (ABRvS 4 september

2019, ECLI:NL;RVS;2019:3055

)

Aan bevoegd gezagom te bepalen of sprake is van een stedelijk ontwikkelíngsproject:
1, Bouw van een nieuw woonwijk(je): boerderij net buiten stedelijk gebied van gemeente Asten wordt
omgevormd tot 2 woningen en op het agrarisch perceel erachter komen 20 woningen (ABRvS 7
augustus 2019, ËCLl :N L:RVS:2019 :27 O4 l.
K.L. Markerink

t
2
3

4

Karin Marl<erinl<

ís

advocaat bij Hemwood.

ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:20!7:694 .
lk heb slechts twee oudere uitspraken aangetroffen waarin de Afdeling oordeelde dat geen
sprake was van een'stadsproject' (ABRvS 13 januari 2010, ECLI:NL:RVS:20L0:Bl(901ó , r.o.
2.2.2 (de ontwil<lceling van bedrijventerreinen bij Schiphol heeft geen of onvoldoende
samenhang met andere ontwikl<elirrgen in de omgeving, waardoor geen spral<e is van een
combinatie van de ontwil<l<e ling van onder meer bedrijventerrein, woningbouw en/of
winl<elcentrum, hetgeen voor de kwalificatie van stadsproject nodig is);ABRvS 1ol<tober 2003,
ECLI:NL:RVS;2003:AL32B 4,r.o.2.3.4, (vernieuwing van de Bijlmer - voor zover dit betrekking
heeft op vervanging van de bestaande woningen - is niet aan te merken als stadsproject).
Per 7 juli 2017 is het Besluit M ER gewijzigd waardoor voor projecten die kwalificeren als een
stedelijl< ontwil<l<elingsproject altijd een (vormvrij) mer-beoordelingsbesluit moet worden
genomen, voordat het ontwerpbesluit ter inzage mag worden gelegd. Zie ool< K.L. Marl<erink,

'Wijziging Besluit mer:vormvrije mer-beoordeling vervangen door mer-beoordelingsplichtiTBR

5

7vanI

20rB/71

.

Per 1 november 2O74is de kruimelgevallenregeling gewijzigd waardoor die regeling niet meer
van toepassing is indien spral<e is van een steclelijk ontwil<kelingsproject. Projecten die
kwalificeren als een stedelijl< ontwil<l<elirrgsproject volgen daardoor niet meer de reguliere,maar
de uitgebreide procedure (artil<el 4 lid 9 en 1jo artil<el 5 lid ó van Bijlage ll bij het Besluit
omgevingsrecht). Zie onder meer A. Franken van Bloemendaal en H. Koolen,'De
kruimelvergunning: gesneden koek?'TBR2O1"B/2 en J.C, van Oosten en H, Doornhol'Kroniek
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B R 2079 / 44.
Zie nummers 20-26 van het overzicht in aantel<ening 20 van deze noot,
Zie nummers 5,7 ,8, tO-17,27 -28 van het overzicht in aantel<eningen 79-21van deze noot).
ABRvS 22april2019, ECLI:NL:RVS:2019:t668 .
ABRvS 14augustus 2019, ECLI:NL:RVS:20L9:277A .
L0 Zie nummers 5,7,8, t0-17 van het overzicht in aantel<eníngt9 van deze noot.
1"1 Zie nummer 28van het overzicht in aantekening2tvandeze noot.
1"2 ABRvS 18 juli 208, ECLI:NL:RVS:20t8:24t4 , ABRvS 4 september 2019,

6
7
B
9

omgevi ngsre cht',

ECLI:NL:RVS:2019:1253

.

13 ABRvS 14augustus 2019, ECLI:NL:RVS:20L9:2770
14 Richtlijn 20ttl92/EU, gewíjzigd door Richtlijn 2AM/52/EU.
75 O.a. JM2OI9/1.43 (J. Haakmeester); JM2OL9/727 (Wagenmakers); JM20L3/42
.

76

(Krot); en al

eerder in JM2AI3/Lt9 (YanVelsen).
ln de zaak ç332/04 (Commissie versus Spanje)wordt Spanje veroorcleeld omdat in de Spaande
wetgeving ten onrechte stadsprojecten buiten de'stad'van de categorie
'stadsontwikkelingsprojecten'waren uitgesloten. De aard en omvang wordt daarbij niet
besproken. ln C-508/03 (Commíssie versus Engeland)verzoekt de Commissíe Engeland te
veroordelen vanwege een onjuiste interpretatie van de categoríe'stadsontwiklcelíngsproject'
door een beroep te doen op een niet in de richtlijn benoemd criterium om een
milíeueffectbeoordeling achterwege te laten (namelijk de omstandigheid dat de betrol<ken
grond reeds voordien was ontwikkeld). Het Hof van Justitie acht deze klacht (helaas)
onvoldoende onderbouwd, waardoor deze stelling van de Commissie niet door het Hof wordt
behandeld.

77 C-72/95, Kraaijeveld e.a.; Ç227 /O1 Commissíe versus Spanje.
18 ç275/O9, Brussels Airport Company; C-244/72, Salzburger Flughaven.
3,9 O.a.G72/95, Kraaíjeveld e.a.
RichtlijnzA14/52/lU, Preambule nr. 9, 13, 16.
Richtlijn 2014/52/EU. Preambule nr.22.
22 ABRvS 22 apríl2019, ECL|;NL:RVS:20L9: 1668
23 ABRvS IOiufi2A79, ECLI:NL:RVS:2O19:2355 .
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ABRvS 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2770 , zie ook de kritísche noot van
Wagenmake r s in J M 21tq / I27 .
Uit het document van de Europesee Commissie, lnterpretation of defrnitions of project
categories of annex I and ll of the EIA Directíve, 201"5, p.50 en 51, volgt de volgende
interpretatie van 'stadsontwil<kelingsproject': 'To this end, the interpretation of this project
category could take account of, inter alia, the following: (ù Projects with similar characteristics to
car parl<s and shopping centres could be considered to fall under Annex ll (10Xb). This could be
the case, for example, of bus garages or train depots, which are not explícítly mentioned in the
EIA Directive, but have similar characteristics to car parks. (ii) Construction projects such as
housing developments, hospitals, universitíes, sports stadiums, cínemas, theatres, concert halls
and other cultural centres could also be assumed to fall within this category. The underlying
principle is that all these project categories are of an urban nature and that they may cause
similar types of environmentalimpact.(iii) Projects to which the terms'Llrban'and
'infrastructure'can relate, such as the construction of sewerage and water supply networks,
could also be included in tltis category.'
Deze selectiecriteriaziln onderverdeeld in drie categorieë)n; 1. kenmerk van het project (o.a,
omvâng, hinder, risico voor gezondheid), 2. plaats van het project (o.a. bestaand grondgebruil<,
herstelvermogen van hulpbronnen) en 3, kenmerken van de potentiële effecten van het project
(o.a. ruimtelijk bereik, aard, intensiteít, cumulatie, oml<eerbaarheid).
Nota Handleiding stadsontwikkelingsprojecten, rubríek ll, 10b en lll, 10b", 27 jun\ 2OtB
(actualisatie), Departement omgeving, GOP Dienst Mer.?
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Punten inspraakavond gemeente 26/2/20
Tuesday, 25 tebruary

2020

16:10

omwonende
lk begrijp de urgentie waarvoor de gemeente b¡j d¡t onderwerp zich gesteld ziet.
Mede daarom is door uw wethouder en ondersteunende ambtenaren onder grote
tijdsdruk het plan van aanpak tot stand gebracht. Helaas is door de tijdsdruk het
plan op minimaal drie belangrijke aspecten onvolledig en daarmee is het te
prematuur voor u als gemeenteraad om op 12 maart tot een besluit te komen op
basis van het nu aan u gepresenteerde plan van aanpak. De drie aspecten zijn:
Onvolledigeheid vanwege alternatieve locaties die naast degene die
genoemd zijn in het plan niet zijn meegenomen; ik kom hier zo op terug;
Onvolledigheid bij toepassing van de criteria; ook hier kom ik op terug.
Uitgangspunt van 50-70 woningen op L locatie beperkt de
keuzemogelijkheden.

L

2.
3.

Alternatieve Locaties
Net als de meeste omwonenden wil ik graag meedenken in een oplossing voor de
ontstane situatie. Daarom heb ik bijna 2 weken geleden tijdens de inloopochtend
op t3/2 verschillende alternatieve locaties aangedragen die nog niet in het plan in
overwegingzijn genomen. Deze heb ik nogmaals via de mail aan de project
manager (mevr. Van der Zeijden) doorgegeven, waarop door haar naar mij is
bevestigd dat deze alternatieve locaties ook serieus in overweging worden
genomen. Tot nu toe heb ik daarna geen terugkoppeling meer gehad dat deze
locaties niet geschikt zouden zijn, dus ga ik er van uit dat deze nog steeds
beoordeeld worden. Daarnaast weet ik van andere omwonenden dat er, naast de
door mij aangedragen locaties, ook nog andere alternatieven zijn aangedragen.
Kortom: indien de gemeenteraad een besluit gaat nemen op basis van dit plan dan
neemt zij een besluit obv een onvolledige, en dus onzorgvuldige, afweging van
locaties.

Gehanteerde criteria
Bij de afweging van de verschillende locaties zijn verschillende criteria buiten
beschouwing gelaten, die m.i. wel van belang zijn om te komen tot een goed
besluit. Voorbeelden hiervan zijn:

.

Mogelijkheid tot parkeren; ook voor tijdelijke woningen zal uitgegaan moeten
worden van wettelijke normen mbt parkeren, zowelvoor toekomstige
bewoners van deze woningen als voor bezoekers.
. Passendheid binnen huidige bestemmingsplan.
. lmpact op omwonenden.
. En zo zijn er nog wel een paar criteria te noemen.
Daarnaast heb ik verzocht om een onderbouwing van de + en - in het plan en de
toegepaste weging, maar na herhaaldelijk verzoek heb ik nog geen antwoord
gekregen. Het lijkt mij dat de raad dit inzicht ook nodig heeft alvorens tot een
besluit te komen en dat de raad ook liever uitgaat van een afweging tegen een
meer volledige lijst van criteria.

Uitgangspunt van L locatie
Om voor mij onduidelijke redenen is de voorkeur voor het plaatsen van de
flexwoningen op 1 locatie. Hiermee wordt de keuze voor locaties direct enorm
ingeperkt. Daarnaast lijkt me dat integratie van statushouders beter zal gaan als ze
als kleinere groep integreren met bestaande bewoners, verspreid over de

dorpskernen.

Samenvattend is het onderzoek naar mogelijke locaties en daaruit resulterende
plan van aanpak, waarschijnlijk door de tijdsdruk, onvolledig en zou het
onzorgvuldig zijn als u als raad op basis hiervan tot een besluit gaat komen. lk
beveel u daarom aan om dit plan te behandelen als niet meer dan een
tussenrapportage en de wethouder en ondersteunende ambtenaren de tijd te
gunnen om tot een volledige plan van aanpak te komen.

MEMO CONTAINERWONINGEN

informatieavond woens dag 26 februa ri 2020, gemeenteh u is 20u

-Hoe heeft het kunnen gebeuren dat in deze tijden van economische welstand de rijke Gemeente
Bloemendaal haar'woningnood' moet lenigen met de bouw van prefab-containerwoningen?

-De Gemeente bestuurt met de 'trial & error' methode, door een onbebouwd gemeentelijk terrein
aan te wijzen als tijdelijke huisvesting lokatie, zonder zich op enigerlei wijze af te vragen of hier

maatschappelijk draagvlak voor is. ln maart 2018 is op een zelfde ongelukkig wijze medewerking
verleend voor de plaatsing van een tijdelijke 'nood'zendmast op 't Kopje, pontificaal in de zichtlijn
van de uitzichttoren.

-Al geruime tijd is de uitverkoop van sociale woningen gaande, die nu ingeruild worden voor prefab
containerwoningen te bouwen op kosten van de Gemeente. Onlangs is nog een nieuwbouwwoning
met ondergrondse parkeerplaats in Park Brederode(met uitzicht op hockeyclub HBS) verkocht, waar
de Gemeente bij de bouw 50k stichtingskosten uit het socialewoningbouwfonds aan heeft
bijgedragen.

-De opbrengst (inclusief de 50k) wordt geherinvesteerd in Beverwijk, waar je met het zelfde geld drie

woningen kunt bouwen.
Het College als toezichthouder van de woningcorporaties, verzuimt deze verkoop middels haar
vetorecht te blokkeren.

-De Provincie heeft de gemeente een huisvestingstaak voor 68 statushouders opgelegd, deels
bestaande uit gezinnen. De Gemeente met 5 dorpskernen dient enkele tientallen woningen
beschikbaar te maken, wat realiseerbaar geacht mag worden.

-De huisvesting van statushouders is geen nieuwe taak. Sinds jaar en dag huisvest Bloemendaal zo'n
20 statushouders per jaar in sociale huurwoningen. De 68 betreft de opgelopen achterstand van de
afgelopen twee jaar plus de opgave van dit jaar. Deze achterstand is ontstaan door een ongelukkige
samenloop van omstandigheden en rechtvaardigt geenszins noodmaatregelen.

-De Raad van State heeft namelijk het bouwproject Dennenheuvel in Bloemendaalstilgelegd mede
vanwege de stikstofproblematiek en het beoogde woonproject Reinwaterpark in

Overveen(watertorencomplex) is teruggevorderd door de Provincie via haar
waterleidingbedrijf(PWN) als noodvoorziening ivm de klimaatverandering. Hierdoor is alleen Park
Vogelenzang(Bennebroek) momenteel in actieve ontwikkeling. De Gemeente dient de Provincie een
adempauze te vragen ivm de vertraagde oplevering van deze bouwprojecten.

-Op Dennenheuvel zijn onlangs 'statushouders' ingeruild voor'economische daklozen'. Vanuit het
streven om te voldoen aan het statushouders quotum was het bewaren van de oude situatie
verstandiger geweest. Dankzij de statushouders uit Dennenheuvel voldoet de Gemeente

Haarlemmermeer nu ruimschoots aan haar taakstelling. Bloemendaal kreeg er economische
daklozen voor terug en zit nu met een tekort aan opvangplekken voor statushouders.

Als gevolg van de globalisering, ongeremde groei en promotie van toerisme, Airbnb, Schiphol en

werving van hoofdkantoren naar de zuid-as is een ongekende (woon)druk op Amsterdam ontstaan,
die middels het 'waterbed effect' doorschuift naar de wijde omgeving.

-Amsterdam is in 25 jaar gegroeid met L50.000 inwoners, in die zelfde periode zijn 50.000 sociale
woningen verkocht om de volksbuurten 'op te waarderen' en gemengde w'rjken te creëren.
Deze groep zonder woning(deels daklozen en verslaafden)wil men via het zogenaamde RAP

(Regionaal Actie Programma) doorschuiven naar de regio, waaronder 500 naar Bloemendaal.
Bloemendaal heeft zich gebonden om de komende jaren zo'n 700 woningen te bouwen.

-Door deze doelgroep in containerwoningen te plaatsen wordt een sociale onderklasse gecreërd naar
voorbeeld van de USA, waar 20- van de 330 miljoen amerikanen in mobilehome parks leven. Hoe

tijdelijk deze huisvesting is, valt nog te bezien. Alvorens dit verzoek te aanvaarden lijkt het verstandig
om eerst met de Provincie een discussie te voeren of het wenselijk is dat Bloemendaal als groene
'niet groei'gemeente wordt bestemd voor dergelijke grootschalige woningopdrachten. Aanbevolen
literatuur: 'Trailer trash', waarin ondermeer het fenomeen van 'geinstitutionaliseerde discríminatie'
wordt belicht. De Federale overheid verstrekt oa geen hypotheek garantie op deze categorie
woningen.

-De Gemeente huisvest bij voorkeur op Gemeentegrond ivm beperking kosten. Dit is oa nodig door
onzakelijk beleid. Het gemeentelijk parkeerterrein op de Kop Zeeweg is verpacht tijdens de GP week
tegen regulier tarief ipv GP tarief, Gymlokaal Bennebroek is afgestoten voor 20k terwijl het een

veelvoud waard is.

-Het belangrijkste 'lek', waar de Gemeente volledig controle over heeft, is de uitverkoop van sociale
huurwoningen. Met dit beleid wordt het tekort in stand gehouden en is het dweilen met de kraan
open. De rechtvaardiging om nu hals over kop op ongewenste lokaties flexibele noodwoníngen te
plaatsen is verre van overtuigend.

-lndien het onvermijdelijk zou zijn om tijdelijke containerwoningen te plaatsen dient Camping,
Zeeweg 71(voormalig Vafamíl terrein van L1 hectare) nader onderzocht te worden. Deze locatie ligt
500m van restaurant de Hemelse Pannenkoek(nabij watertoren Overveen). Hier zijn geen buren en

zullen er dus ook geen bezwaren van buren zijn. Omdat het t'rjdelíjk is en een noodsituatie betreft,
zou dit dan maar bespreekbaar moeten zijn.

-Met een verkoopstop sociale woningbouw zal ook een einde komen aan de boekhoudkundige truc
van 'mooi weer politiek', waarbij het structurele jaarlijkse tekort telkens wordt weggepoetst middels
'incidentele baten' als gevolg van verkoop van het gemeentelijk tafelzilver.

