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Geachte heer Heukels, 

 

Bij deze de antwoorden op uw vragen met betrekking tot de AH Bloemendaal. De volgende vragen 

zouden nog schriftelijk afgedaan worden: 

 

In die brief wordt gesteld dat de inwoners maximaal 2 weken de gelegenheid krijgen om hun 

ideeën of bedenkingen etc. in het kader van de participatie in te brengen en als zij dat niet doen 

dan worden ideeën / bedenkingen buiten beschouwing gelaten. Dat zou in overleg en instemming 

van de gemeente afgesproken zijn. 

Antwoord: Het participatieproces is opgesplitst. Een eerste stap is een 1-op-1-overleg met de 

initiatiefnemer. Hier zijn belangenverenigingen en direct omwonenden voor uitgenodigd. Op basis 

van deze gesprekken wil de ontwikkelaar de plannen opstellen/aanpassen. Hierna volgt nog een 

participatieronde met informatieavond en inspraakperiode. Bij de definitieve planvorming zal het 

plan tevens voor 6 weken ter inzage worden gelegd en kan eenieder zienswijzen indienen. Hierna is 

nog bezwaar en beroep mogelijk. 

Het college is het eens dat de termijn van 2 weken waarbinnen de gesprekken moeten plaats vinden 

vrij kort is. Het college zal de ontwikkelaar hier op aanspreken om voor deze eerste participatieronde 

meer tijd in te ruimen.  

  

Kent het College de tekst van die brief?  

A: De brief was niet bekend bij het college.  

Heeft zij daar mee ingestemd? 

A: Nee.  

 

Vind het College dit een juiste start een betrokkenheid van inwoners bij de plannen van 

Cobraspen? 

A: Het initiatief voor deze locatie dateert van voor de inwerkingtreding van het huidige 

participatiebeleid. Het college vindt het spijtig dat deze druk door de belanghebbenden wordt 

ervaren. Het college zal de ontwikkelaar verzoeken langer de tijd te nemen voor deze eerste ronde 

van de participatie.  

 

Vind het College dit een juiste termijn van 2 weken voor de inwoners (en daarna niet meer, je zal 

maar met vakantie zijn!!)voor het starten van een participatie traject? 

A: Zie het antwoord onder vraag 1. 

 

Is het College met ons van mening dat dit soort mededelingen in deze brief alleen maar averechts 

werken en procedures in de hand werken? 

A: Onder de Omgevingswet zijn marktpartijen zelf verantwoordelijk voor de participatie. De 

gemeente heeft niet de ambtelijke capaciteit om bij alle projecten de regie op de participatie te 

houden bij de veelheid van ruimtelijke projecten die spelen binnen de gemeente Bloemendaal. Het 

valt niet te ontkennen dat dit averechts werkt. Bij toekomstige planvorming kan dit hopelijk 

ondervangen worden bij nieuwe initiatieven waarbij het participatiebeleid van toepassing is en door 

prioritering aan te brengen tussen ruimtelijke projecten zoals andere gemeenten dat ook doen. 

 

Wat gaat het College eraan doen om allereerst inwoners gerust te stellen en hen op een 

vriendelijke wijze en met een redelijke termijn uit te nodigen voor het participatietraject? 



A: Het college zal de ontwikkelaar hierop aanspreken en verzoeken langer de tijd te nemen voor de 

eerste ronde van participatie.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens burgemeester en wethouders 

Gemeente Bloemendaal 
023-5225555 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ | Overveen  
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