
Geachte commissie – en raadsleden,

Op 19 mei 2020 verklaarde u het collegevoorstel WR1 niet rijp voor 
besluitvorming. 

Zijn de plannen inmiddels verbeterd? Is alles goed onderzocht en onderbouwd? 
Oordeelt u zelf maar! 

- Er is nu weliswaar een “gezamenlijke” veiligheidsnotitie, maar de 
wethouder had gelijk: “de notitie heeft niet tot nieuwe inzichten geleid” !

Bovendien, de kritische Omgevingsdienst IJmond heeft aan deze 
gebrekkige notitie niet meegewerkt. Uit niets blijkt dus dat de ODIJ het 
nú wél veilig vindt om op WR1 te wonen.

- Er is weliswaar een “nieuw” stedenbouwkundig plan, maar de enige 
substantiële wijziging betreft verlaging van het middenstuk. Dit was 
echter al eind april besproken in de welstandscommissie. Weer niets 
nieuws sinds mei!

- Het huidige raadsvoorstel verwijst weliswaar naar de notulen van de 
Welstanscommissie – maar dit zijn dezelfde nietszeggende notulen die ik 
al in september heb toegelicht. Het is dan ook nog steeds onbegrijpelijk 
waarom de oorspronkelijke, terechte bezwaren van de commissie (m.b.t. 
krappe kavel, strijd met gebiedsgerichte criteria, enz.) vervallen lijken te 
zijn. 

Het plan is in ieder geval nog steeds niet conform vigerend Bloemendaals 
beleid! 

In strijd met de participatie afspraken komen er overigens veel ramen naar het 
zuiden, op ons gericht! 

Over afspraken gesproken, er is ook geen garantie méér dat de bomen blijven. 
Nu heet dit “waar mogelijk”! Maar ze passen niet! Daar sneuvelt nóg een 
participatiebelofte!

---------

Zijn er nieuwe onderzoeksresultaten?  Er zijn, ondanks ons aandringen bij de 
gemeente om informatie, geen nieuwe rapporten met ons of met u gedeeld. Ook 
de MER notitie, centraal in het raadsvoorstel, is nog dezelfde incomplete 
concept tekst als begin mei. 

Zijn er nieuwe oplossingen voor de voorziene problemen voorgesteld? 
(mitigerende maatregelen, maatregelen om verkeerskundige ontsluiting te 
verbeteren, enz.)  Nee, hier staat niets over in de documentatie. 

Is er een nieuwe doelgroep?  Nee, nog steeds 18-28.



-----------------

Over bewoners gesproken, er is wel één belangrijke verandering sinds mei: 
WR1 is niet meer de voorziene oplossing voor de spoedhuisvesting van 
statushouders. Het huidige plan is dan ook niet (bijzonder) urgent,

 waardoor het voorgestelde coördinatiebesluit niet te rechtvaardigen valt! 

-----------------

Naast de reeds genoemde inhoudelijke overeenkomsten met het plan van mei is 
de insteek van het college ook onveranderd: zij willen met Wibaut in zee. Ze 
lijden daarbij klaarblijkelijk aan tunnelvisie en ze maken geregeld gebruik van 
doelredeneringen. Het raadsvoorstel stedenbouwkundig plan zit boordevol 
voorbeelden van beide. Het verdient alleen al daarom uw steun niet!

------------

Belangrijker nog, net als dat van mei voldoet ook dit voorstel niet aan de 
bestuursopdracht. Er is daarom ook nú géén reden om het Raadsvoorstel 
stedenbouwkundig plan goed te keuren. Indien u dat wel doet toont u en eist u 
geen respect voor de kaders die u zelf opgesteld heeft!

Dank u voor uw aandacht.

--------------------------------------------------------------------------------------

Samenvatting van en korte toelichting op mijn antwoorden op vragen gesteld 
tijdens de beeldvormende avond:

Dhr. Van de Bunt (LB): Waaruit blijkt dat het plan in strijd is met de 
kaders van de bestuursopdracht?

Zie s.v.p. 01 Analyse raadsvoorstel WR1, blz. 1-12; 03 Wibauts plannen voor 
WR1 en “het vigerend beleid”; 04 Parkeren op Westelijke Randweg 1; en 05 
Zichtlijn Kopje - Grote Kerk in SP van WR1 (verstuurd namens Stichting 
RandBelang aan de raads- en (duo)commissieleden op 23-11-2020) voor een 
uitgebreide toelichting.

Dhr. Faber (GrL): Bestaan er in de jurisprudentie indicaties over wanneer 
van VNG-richtafstanden omtrent gevaar gemotiveerd afgeweken mag 
worden?

In de ruim 100 uitspraken van de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtsspraak 
die ik m.b.t. afwijking van de VNG-richtafstanden heb bestudeerd komen er 



maar enkele casussen voor m.b.t. afwijking van richtafstanden i.v.m. een 
transformatorstation. De meeste hebben betrekking op het aspect geluid. Hieruit 
kunnen dus geen richtlijnen getrokken worden omtrent de vraag wanneer/in 
hoeverre (en uiteraard zelfs of) van de VNG-richtafstanden voor gevaar in 
vergelijkbare gevallen gemotiveerd afgeweken mag worden. 

Het lijkt er op dat gemeenten zo verstandig zijn om het niet zo ver te laten 
komen: ze staan (substantiële) afwijking van richtafstand voor gevaar niet toe 
waardoor het niet juridisch aangevochten hoeft te worden. 

Ik ben maar één casus tegengekomen waarin een (ook daar substantiële maar 
niet vergelijkbare) afwijking van de geldende VNG-richtafstand voor gevaar het 
geval was en dit voor de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak werd 
aangevochten. Daar was echter sprake van een heel klein transformatorstation, 
dus bij lange na niet vergelijkbaar met de situatie op WR1 (de uitspraak betrof 
een station/transformatorhuisje van 0,1 MVA, daarentegen heeft het 
transformatorstation in Overveen een vermogen van tussen de 100-200 MVA  

milieucategorie 3.2 en in de onderliggende casus ging met maar om een 
afwijking van 30% in tegenstelling tot de voorgenomen afwijking van ruim 90% 
op WR1). De Afdeling accepteerde de afwijking daar, verwijzend naar de 
conclusie (in het akoestisch onderzoek) dat dit huisje “een zeer beperkte 
industriële belasting heeft”, waardoor afwijking redelijk werd geacht. 
ECLI:NL:RVS:2012:BV7232, 22 februari 2012, r.o. 2.6.1. 
Gezien dat het vermogen van het transformatorstation in Overveen ruim 1000 
keer groter is dan het vermogen van dit transformatorhuisje (en de geplande 
toekomstige vermogen is ruim 1500 keer groter), is deze motivering op de 
situatie op WR1 zeker niet toepasbaar.

Dhr. Doorn (VDB): Hoe komt u erbij dat woningbouw voor jongeren geen 
urgentie heeft? 

Op het moment vindt de Nederlandse overheid woningbouw overal urgent, de 
coördinatieregeling wordt echter niet bij alle woningbouwprojecten toegepast. 
Het project op WR1 heeft geen bijzondere/verhoogde urgentie, ook al doet 
Wibaut/Team 1828 zijn uiterste best om het tegenovergestelde aan te tonen, o.a. 
door jongeren in een nieuwsbrief op te roepen zich in te schrijven (en 
woningzoekende kennissen zich in te laten schrijven) om zo de gemeenteraad 
van Bloemendaal samen te overtuigen dat het project op WR1 “zeer urgent” is. 
Voor een uitgebreide toelichting zie s.v.p. 02 Coördinatiebesluit WR1 dec. 2020 
(verstuurd namens Stichting RandBelang aan de raads- en (duo)commissieleden 
op 23-11-2020), blz. 2-3.


