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College van B&W
Stand van zalmen Blekersveld, Dennenheuvel en Oldenhove

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de 
huisvestingsopdracht van statushouders en andere woningzoekenden op Blekersveld,
Dennenheuvel en Oldenhove.

Ontwikkeling Blekersveld
Op 6 mei jl. heeft de commissie bezwaarschriften advies uitgebracht op de ingediende bezwaren op 
de omgevingsvergunning d.d. 8 november 2021 voor de bouw van 30 tijdelijke (flex)woningen. De 
hoorzitting heeft op 15 februari 2022 plaatsgevonden. De commissie heeft de bezwaren gegrond 
verklaard. Het college bezint zich nu op welk vervolg wordt gegeven aan de ontwikkeling van het 
Blekersveld. Het college bekijkt daarbij alle opties en consequenties, waarbij ook de aspecten ‘tijd’ en 
‘geld’ worden meegenomen.
Duidelijk is dat de uitspraak sowieso tot een vertraging van de uitvoering van het project leidt.
De noodzakelijke capaciteit voor de huisvesting van statushouders is daardoor niet op tijd 
beschikbaar.

Dennenheuvel
De huurovereenkomst met Dennenheuvel loopt 1 december 2022 af. Op dit moment zijn daar 
statushouders gehuisvest die wachten op huisvesting en in enkele gevallen op gezinshereniging. 
Omdat Blekersveld niet tijdig kan worden opgeleverd is alternatieve huisvesting voor deze groep 
nodig. De inzet van Oldenhove is daarbij cruciaal.

Oldenhove
Gebouweigenaar Sint Jacob heeft aangegeven dat het gebouw op een aantal vitale onderdelen 
(Dak, Gevel, CV-installatie) onderhoud nodig heeft. Sint Jacob heeft voor deze werkzaamheden 
offertes aangeleverd van haar huisaannemers. De gemeente heeft daarnaast de ca. 90 kamers van 
Oldenhove laten inspecteren en beoordelen op noodzakelijke werkzaamheden en aanpassingen.
Een bouwtechnische inspectie van het casco (o.a. de gebouwschil, gebouwgebonden installaties) 
van het gebouw ontbreekt nog aan het dossier. Zo is ook gesignaleerd door een deel van de raad.
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Het is vanzelfsprekend dat een dergelijke inspectie uitgevoerd wordt. Het voornemen is om voor 
deze technische inspectie (conditiemeting) een gerenommeerd ingenieursbureau in te schakelen.
Dat bureau wordt ook gevraagd om met de resultaten van de conditiemeting een Meerjaren 
Onderhoudsplan (MJOP) op te stellen.

Het blijkt niet mogelijk om een gerenommeerd bureau te vinden dat deze opdracht voor 18 mei en 
ook niet voor 2 juni kan uitvoeren. De verwachting is nu dat de conditiemeting over circa vier weken 
uitgevoerd kan zijn en dat er dan ook een prognose ligt van het noodzakelijk onderhoud om het 
gebouw in stand te houden.

Brief Sint Jacob
Op 9 mei 2022 hebben wij van Sint Jacob een brief ontvangen. Daarin geeft de stichting aan, om 
haar moverende redenen, zich vrij te voelen om met een andere partij een overeenkomst te sluiten in 
geval de gemeente Bloemendaal niet op uiterlijk 18 mei een besluit neemt over de huur van 
Oldenhove. Deze brief heeft u op 10 mei 2022 van het college ontvangen.
Gelet op de aanstaande sluiting van Dennenheuvel, de vertraging op Blekersveld en de nog niet 
ingevulde taakstelling voor de 2e helft van 2022, is het college van mening dat het huren van 
Oldenhove noodzakelijk is. Niet alleen voor de opvang van statushouders, maar ook voor de tijdelijke 
opvang van andere doelgroepen met een urgente huisvestingsvraag. Hiermee creëert de huur van 
Oldenhove de komende járen ruimte op de huidige woningmarkt en neemt de gemeente haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarnaast biedt het huren van Oldenhove de mogelijkheid om regie te voeren over de bezetting van
het voormalig verzorgingshuis en te voldoen aan de wettelijke taken en/of maatschappelijkedļ 
die de gemeente de komende járen op zich af ziet komen.
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