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Motie vreemd aan de orde van de dag:
behoud de steigers aan de Leidsevaart in Vogelenzang
™ HART voor

Bloemendaal

Van:
Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Aan:
Onderwerp: behoud de steigers aan de Leidsevaart in
Vogelenzang
De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 7 juli 2022,

Constaterende dat

-

-

Het college op 10 mei 2022 een brief heeft gestuurd aan bewoners met een
steiger/aanmeervoorziening aan de Leidsevaart in Vogelenzang;
In deze brief staat dat de gemeente haar eigendomsrecht kan blijven uitoefenen
door met de bewoners een huurovereenkomst te sluiten;
De huurovereenkomst onlosmakelijk verbonden is aan een gedoogbeschikking
aldus de brief;
Sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, nl voor de duur van
bewoning van de huurder van zijn woonadres en dat het contract eindigt op het
tijdstip dat de huurder zijn woning verkoopt dan wel de huur van zijn woning
opzegt;
De huurovereenkomst volgens het contract nadrukkelijk niet overdraagbaar is
volgens het college;
In de overwegingen van het huurcontract staat dat de steigers illegaal zijn
gerealiseerd zonder daartoe een vergunning te hebben gekregen van de gemeente;
Het college in het huurcontract heeft bepaald dat de overeenkomst automatisch
eindigt wanneer het college de gedoogbeschikking intrekt, nu (aldus het college)
bij het aangaan van de overeenkomst sprake is van een illegale situatie die tijdelijk
gedoogd wordt en bij het beëindigen van de huurovereenkomst dus ook de
gedoogbeschikking automatisch wordt beëindigd;
De bewoner/huurder bij het einde van de huurovereenkomst de steiger moet
verwijderen, inclusief kabels ed., zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen;
Bij overlijden of verhuizing van de huurder komt de overeenkomst te vervallen;
Het contract ook vermeldt dat de huurder in verzuim is door het enkele verloop van
een bepaalde termijn zonder dat duidelijk wordt welke termijn hiermee wordt
bedoeld;

Overwegende dat

-

-

-

-

Sinds 2016 sprake is van overleg tussen de gemeente en bewoners over het
legaliseren van hun steiger;
De gemeente voorheen geen beleid kende voor steigers/aanmeervoorzieningen;
Diverse bewoners zich eerder tot de gemeente hadden gewend met de vraag of zij
een vergunning dienden aan te vragen en de gemeente daarop ontkennend heeft
gereageerd en heeft verklaard dat er geen beleid gold;
Sommige bewoners door de gemeente zijn doorverwezen naar Rijnland voor een
vergunning met de mededeling dat Rijnland hiervoor verantwoordelijk was;
Rijnland voor diverse steigers vergunningen heeft afgegeven op adres van
verzoekers;
Bewoners niet inzien hoe sprake kan zijn van een illegale situatie gezien
vorenstaande en bovendien goede gesprekken plaatsvonden tussen de gemeente
en bewoners in de periode 2016-2020 met als uiteindelijk doel de situatie ter
plaatse na inventarisatie te legaliseren via een huurcontract zonder dat daarbij werd
gerept over illegale steigers en gedoogconstructie;
Bewoners het als onredelijk en onbillijk ervaren dat zij bij vertrek, bij verkoop of
overlijden hun steiger moeten afbreken;

-

-

Deze verplichting wordt beschouwd als bedreigend voor het levensgeluk en het
woongenot van bewoners aan de Leidsevaart, met het oog op de minuscule tuintjes
achter deze woningen, terwijl daar ook nog de trein op enkele meters afstand van
de woningen 12 keer per uur voorbijraast, exclusief goederenwagons;
De steigers voor de bewoners ontspanning bieden en voor sociale cohesie zorgen;
De steigers voor kinderen een bron van speelvermaak;
De bewoners graag een huurcontract willen sluiten en aan verplichtingen willen
voldoen maar dat zij bang zijn voor een 'sterfhuisconstructie' waardoor op termijn
alle steigers zullen verdwijnen als gevolg van het voorgestelde huurcontract;
Bewoners het college vragen redelijkheid en billijkheid in acht te nemen aangezien
geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid, noch van overlast, noch van
onbereikbaarheid of obstructie van de vaarroute;
Zij met de gemeente in overleg willen treden over een huurcontract waarbij recht
wordt gedaan aan beide partijen zodanig dat huurders ook rechten hebben en niet
leven met het idee dat hun enige plek voor ontspanning hen elk moment kan
worden ontnomen.

Verzoekt het college:
»

«

«

Met bewoners in overleg te treden opdat een nieuw huurcontract wordt opgesteld
waarin zowel de gemeente als bewoners zich kunnen vinden, met inachtneming van
de redelijkheid en billijkheid;
Waarbij het college gebruik kan maken van de mogelijkheid een of meer
voorwaarden en/of bepalingen buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken
voor zover toepassing gelet op het belang van het in gebruik nemen of geven van
een ligplaats leidt tot onbillijkheid van overwegende aard;
Gelet op de overwegingen hiervoor genoemd de overdraagbaarheid niet op
voorhand uit te sluiten als blijkt dat een volgende bewoner van de woning van
huurder het contract met alle daarbij behorende verplichtingen wenst over te
nemen en geen sprake is van onveiligheid of hinder op welke wijze dan ook e.e.a.
met een beroep op de hardheidsclausule,

en gaat over tot de orde van de dag.
esteund door Zelfstandig Bloemendaal
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