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Raadsonderzoek projecten Ruimtelijke Ordening
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De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 2 november 2017,
overwegende dat:
het algemeen belang ermee is gediend dat het gemeentebestuur verantwoording aflegt over de tot op
heden gevoerde wijze waarop het beleid inzake projecten in de ruimtelijke ordening, wordt uitgevoerd;
er met betrekking tot diverse projecten in het vergunningtraject discussie is gerezen over aspecten van
de vergunningverlening, onder meer leidende tot een gang naar de commissie voor de bezwaarschriften
en naar de rechter;
het voor het gemeentelijk handelen naar de toekomst toe van groot belang is hieruit lering te trekken en
dat een raadsonderzoek als op het artikel 213a-onderzoek van juni 2014 een nuttig middel kan zijn,
maar dat - gezien het voorgaande - (aanvullend) onderzoek door de raad zelf nodig is;
een definitief besluit tot het instellen van het onderzoek een omschrijving van het onderwerp bevat,
alsmede een toelichting;
van mening zijnde dat:
ondanks eerder gehouden onderzoek, gestelde raadsvragen en de beantwoording daarvan door het
college over diverse projecten in de ruimtelijke ordening er nog tal van vragen overblijven;
de raad met het inzetten van het instrument van een raadsonderzoek zelf onderzoek moet doen om tot
beantwoording van die vragen te komen;
Besluit:
terzake een raadsonderzoek onderzoek in te stellen als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet
het Presidium op te dragen een raadsvoorstel uit te brengen voor de raadsvergadering van december
2017, waarin opgenomen is de benoeming van de onderzoekscommissie, een nadere uitwerking van het
onderzoeksonderwerp en de onderzoeksvraag alsmede een toelichting (conform de Verordening
regelende het onderzoek door de raad Bloemendaal 2003);
conform artikel 155f van de Gemeentewet het college op te dragen de door de raad geraamde kosten
van dit onderzoek op te nemen in de begroting,
en gaat over tot de orde van de dag.
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