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Van: Hart voor Bloemendaal, ... PvďA,VDB)
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Intrekken collegebesluit bouw tijdelijke woningen op 

Biekersveld, mede nav voorstel 2021003010

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 16 december 2021,

Hart
voor

Bloemendaal

Constaterende dat

De locatie 'Oldenhove' nagenoeg leeg staat;
De gemeente momenteel in gesprek is met Stichting Sint Jacob om op de locatie 
'Oldenhove' o.a. ook statushouders te huisvesten;
Het doel is op Oldenhove een gemengde woonvorm te realiseren voor de duur van 
maximaal 10 jaar;
Het college tegelijkertijd voornemens is op de locatie 'Biekersveld' 30 flexwoningen 
te realiseren statushouders, op termijn uit te breiden met nogmaals 30 
flexwoningen ten behoeve van een gemengde woonvorm, beide voor de duur van 
10 jaar;
Met de realisatie van flexwoningen op Biekersveld hoge kosten zijn gemoeid; 
Omwonenden zich (overwegend) negatief hebben uitgelaten over het 
participatietraject voor flexwoningen op Biekersveld;
Permanente woningbouw op de locatie Biekersveld vanuit een perspectief van 
goede ruimtelijke ordening te verkiezen is boven de bouw van flexwoningen;

Overwegende dat

Oldenhove een kans biedt om statushouders aldaar tijdelijk te huisvesten;
De beschikbaarheid van Oldenhove mede aanleiding is tot herbezinning van de 
bouw van flexwoningen op de locatie Biekersveld;
Biekersveld beter ontwikkeld kan worden voor permanente bouw van woningen 
waarbij gestreefd wordt naar een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefmilieu met 
minder woningen en een gevarieerd aanbod i.p.v. uitsluitend sociale huur; 
Bewoners van Biekersveld in de gelegenheid moeten worden gesteld om vol te 
participeren in een nieuw te ontwikkelen stedenbouwkundig plan.

Draagt het college op:

Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:

» het huidige plan voor de bouw van flexwoningen op Biekersveld intrekt;
» een voorstel maakt voor een aangepast stedenbouwkundig plan dat voorziet in een 

mix van een bescheiden aantal permanente woningen op Biekersveld mede n.a.v. 
en gebaseerd op de uitkomst van een nieuw te starten participatietraject met 
omwonenden;

» gedurende het nieuw op te starten participatietraject geen ontwerp 
bestemmingsplan Biekersveld Overveen ter visie legt;

» het resultaat van het nieuw op te starten participatietraject na afronding voorlegt 
aan de raad;

« en in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en de 
installatie van een nieuw college geen stappen zet die onomkeerbaar zijn.

en gaat over tot de orde van

Hart voor Bloemendaal 
M Roos
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