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Datum: Raad 16 december 2021

onderwerp: Bouw- en woonrijp maken Blekersveld (voorstel 2021a03010)

De Raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 16 decembe r 2021 ,

Constaterende dat,

! De raad kennis heeft genomen van het voorstel bouw- en woonrijp maken Blekersveld(2021003010) van burgemeester en wethouders van 14 oktober
2021;

n Gevraagd wordt een krediet van € 300.000 ten behoeve van het bouw - en woonríjp maken van hetgebied Blekersveld beschikbaar te stellen.

Overwegende dat,

n De raad besluit over het beschikbaar stellen van de benodigde middelen;

tr De grond van de locatie Blekersveld níet als bouwgrond in exploitatie wordt aangemerkt;

n De grond wordt gebruikt voor gemeentelijke gebiedsontwikkeling, namelijk het
vestigen van woningen voor o.a. statushouáers]

¡ volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) enkel de verwervingskosten van de grondmogen worden geactiveerd en het toerekenen
van andere kosten (zoals kosten voor bouw- en woonrijp maken) niet;

n De grond al in bezit van de gemeente is;

r Dit betekent dat de kosten van bouw- en woonrijp maken als directe last in de
exploitatierekening moet worden opgenomen;

tr De flex¡bele algemene reserve toereikend ís;

r De voorgestelde verantwoording door de afdeling financiën met de accountant is afgestemd.

Besluit:

Het beslispunt als volgt te wijzigen:

een budget van € 300.000 ten behoeve van hel bouw- en woonrijp maken van het gebied Blekersveldvia een wijziging van de exploitatiebegroting 2022 beschikbaar té stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie Brekersverd ffi,4çwO}{uß,Z6) \
van: wD, Harr,"", r,"t!#^"^t'=Ç?,i!;?f¿mÍ:*tåYß)
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Broemendaar
Onderwerp: Intrekken collegebesluit bouw tijdelijke woningen op Blekersveld

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 16 december 2ozr,

Constaterende dat

De gemeente momenteel in gesprek is met Stichting Sint Jacob om op de locatie'Oldenhove' statushouders te huisvesten;
Het college tegelijkertijd voornemens is op de locatie'Blekersveld' 30 flexwoningente realiseren statushouders, op termijn uit te breiden met nogmaals 30
flexwoningen ten behoeve van een gemengde woonvorm, beide voor de duur van
10 jaar;

- De locatie Dennenheuvel tot december 2022verlengd kan worden;- Met de realisatie van flexwoningen op Blekersveld hoge (aaníoop)kosten zijngemoeid;

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 Blekersveld;- Door langer gebruik te kunnen maken van de locatie Dennenheuvel er meer tijd is
voor een goede overgang naar een andere oplossing dan Blekersveld;- Bewoners van Blekersveld in de gelegenheid moeten worden gesteld om vol teparticiperen in de toekomst van Blekersveld.

Draagt het college op:

Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:

' het huidige plan voor de bouw van flexwoningen op Blekersveld intrekt;
' een nieuw participatietraject start met omwonenden over de toekomst van

Blekersveld.

' het ontwerp'bestemmingsplan Blekersveld overveen niet ter visie legt;
' het resultaat van het nieuw op te staften participatietraject na afroiding voorlegt

aan de raad;

' en in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen van maaft 2022 en deinstallatie van een nieuw college ten aanzien van Blekersveld geen investeringen
doet (zoals sanering van het perceel) en/of stappen zet die onomkeerbaar zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal daal
M. Roos
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Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Broemendaaronderwerp: Intrekken coilegeoeãruit bouw tijderijke woningen
Blekersveld, mede nav voorstel 202L0030j.0

- De locatie'Oldenhove, nagenoeg leeg staat;- De gemeente momenteel in gesprek is met Stichtíng Sint Jacob om op de locatie'Oldenhove' o.a. ook statushouders te huisvesten;- Het doel is op oldenhove een gemengde woonvorm te realíseren voor de duur vanmaximaal 10 jaar;
- Het college tegelijkeftijd voornemens is op de locatie'Blekersveld,30 flexwoningente realiseren statushouders, op termijn uit te breiden meL 

-nogmaars 
30flexwoningen ten behoeve van een gemengde woonvorm, beide voor de duur van10 jaar;

- Met de realisatíe van flexwoningen op Brekersverd hoge kosten zijn gemoeid;- omwonenden zich (overwegend) negatief hebben uitgelaten over hetparlicipatietraject voor frexwoníngen op Brekersverd;- Permanente woningbouw op de locatie Blekersveli vanuit een perspectief vangoede ruirntelijke ordening te verkiezen is boven de bouw van flexwoningen;

Overwogande dat

- oldenhove een kans biedt om statushouders aldaar t¡jdel¡k te huisvesten;- De beschikbaarheid van oldenhove mede aanleiding is tot herbezinning van debouw van flexwoningen op de locatie Blekersveld;- Blekersveld beter ontwikkeld kan worden voor permanente bouw van woningenwaarbij gestreefd vr¡ordt naar een kwalitatief hooiwaardig woon- en leefmilieu metminder woningen en een gevarieerd aanbod i.p.vl uitsluitend sociale huur;- Bewoners van Blekersveld in de gelegenheid moeten worden gesteld om vol teparticiperen in een nieuw te ontwikkeren stedenbouwkundig pran.

Draagt het college op:

Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:

' het huidige plan voor de bouw van flexwoningen op Blekersveld intrekt;
' een voorstel maakt voor een aangepast stedenbouwkundig ptan dat voorziet in eenmix van een bescheiden aantal permanente woningen op Blekersveld mede n.a.v.en gebaseerd op de uítkomst van een nieuw te starten participatÍetraject metomwonenden;

' gedurende het nieuw op te starten participatietraject geen ontwerp
bestemmingsplan Blekersveld Overveen ter visíe legt;¡ het resultaat van het nieuw op te starten participatietraject na afronding voorlegtaan de raad;

r €rì in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en deinstallatie van een nieuw colrege geen stappen zet die onomkeerbaar zijn.

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 16 december 2o2L,

Constatercnde dat

en gaat over tot de orde van de dag

Hart voor Bloemendaal
M Roos
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Amendement Bereikbaarheidsvisie zuid-Kennemerland 2o2r.

Corsanummer: 2021003201
Van: D66

Besluit:

Het raadsvoorstel m.b.t. de Bereikbaarheidsvisie

(!vD,6rL,
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Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal onderwerp: vaststellingBereikbaarheidsvisie Zuid-kennemerland 2021

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 16 december202L

Kennisgenomen hebbende van het raadsvoorstel tot het vaststellen van de BereikbaarheidsvisieZuíd- Kennemerland 2021 Corsa nummer ZOZLOA32O4

Overwegende dat:

- Er diverse onderzoeken naar een nieuwe verbinding voor het wegverkeer tussen
Zeeweg en Randweg hebben plaatsgevondan;

' Deze onderzoeken hebben aangetoond dat een dergelijke verbinding op Bloemendaals
grondgebied niet realistisch haalbaar en uitvoerbuui ir.

De gemeente Bloemendaar acht een nieuw onderzoek naar een nieuweverbinding voor het wegverkeer tussen Zeeweg en Randweg niet E¡nì¡o,|=-

D66
tð4vtS€
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Besluit van de Raad Stemmen voor: Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 16december 202L,

Burgemeester, Gríffier,
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Amendement Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2o2t
*

Bloemendaal

Corsanummer
Van:
Aan:
Onderwerp:

2021003201
Hart voor Bloemendaal
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Vaststell¡ng Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 202 1

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 16 decem ber 2021

Kennisgenomen hebbende van het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland 2O2L Corsa numm er 2021003204

Overwegende dat:

' In het raadsvoorstel staat dat op 11 november2o2L de gemeenteraad twee moties
'vreemd, heeft aangenomen ;

' In motie 3 de raad het college verzoekt: - in het regionale overleg in te brengen, dat
verder (vervolg-)onderzoek naar een autoverbinding Zeeweg-Randweg zinloos is;

' In motie 4 de raad heeft besloten niet in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in
de brief van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland van 9 juli zazL, voor zover die zien
op een aansluiting Zeeweg_Randweg;

' Het coflege deze motie ter harte neemt en van mening, dat beide moties passen en
uitvoerbaar zijn binnen het kader van de voorliggende Bereikbaarheidsvisíe 2o2L;r In de visie 2021 het doef van dit ondezoek wordt omschreven als een'brede verkenning
naar de mobiliteit in de gebiedszone Randweg_Zeeweg,;

¡ De verkenning moet aantonen waar (en waarom) er knelpunten zijn en wat de
(on)mogelijkheden zijn voor verbetering waarbij alle vervoersmodaliteiten die belangrijk
zijn voor bereikbaarheid van de kust, dus auto, fiets en bus/trein worden meegenomen;

Besluit:
De zin uit het raadsvoorstel mbt de Bereikbaarheidsvlsie, zieblz3 van het voorstel:
Dit geldt voor alle vervoersmodatiteiten die betangrijk zijn voor bereikbaarheid van de kust, dus auto,
fiets en bus/trein.
Te wijzigen in:
Dit geldt voor alle vervoersmodatiteiten die belangrijk zijn voor bereikbaarheid van de kust, dus auto,fiets en bus/trein, echter met uitzondering van verkenning naar een autoverbinding Zeeweg-Randweg.

M. Roos

Hart voor Bloemendaal

Besluit van de Raad
Stemmen voor:
Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 16 december 2021

Burgemeester, Griffier
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W,6IL,W,0À,PudA,VD ÐAmendement Huisvestingsverordening 20,22

2021003000
Hart voor Bloemendaal
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Vaststelling Huisvestingsverordenin g 2A22

Corsanummer:
Van:
Aan:
Onderwerp:

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 16 december 2021

Kennisgenomen hebbende van het raadsvoorstel vaststellen Huisvestingsverordening 2022 Zuid-
Kennemerland/ Ijmond: Bloemendaal2022, met ingang van 0l januarí 2022 (202L003000),

Overwegende dat:

' hoewel de Huisvestingsverordening betrekking heeft op de regio Beverwijk, Bloemendaal,
Haarlem, Heemstede, Heemskerk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen, Zandvoort,
elke gemeente de verordening voor zijn eigen grondgebied vaststelt en daarmee elke
gemeente ruimte heeft om maatwerk te leveren;

. de dorpskern Bennebroek zeer excentrisch is gelegen;

' voor tenminste 25 procent voorrang mag worden verleend aan woningzoekenden die
economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan een tot de gemeente Bloemendaal
behorende kern;

' het voor personen uit Bennebroek lastig is om aan een woning te komen in Bennenbroek
als gevolg van de excentrische lígging zowel in de regio als in de gemeente Bloemendaal;

' binnenkoft minstens 84 huurwoningen beschikbaar komen in park Vogelenzang. Goede en
snelle hechting van Park Vogelenzang aan Bennebroek maakt het wenselijk om een deel
van de woningen te reserveren voor inwoners van Bennebroek.

Besluit:
De volgende wijzigingen aan te brengen aan de Huisvestingsverordenin g 2022.

a. Onder de begripsbepafingen in te voegen:
Bennebroek' De kern Bennebroek bestaande uit alle adressen met de plaatsaanduiding
Bennebroek in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

b. Aan artikel 2.3.2. aan lid 2 na de laatste zin toe te voegen;
Als uitgangspunt geldt dat deze 25 procent van de woonruimten in Bennebroek bij voorrang
worden toegewezen aan woningzoekenden uit Bennebroek.

c. De toelichting van de Huisvestingsverordening 2022 hierop aan te passen.

M. Roos
Hart voor Bloemendaal

Besluit van de Raad
Stemmen voor:
Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 16 december 2021

Burgemeester, Griffíer
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bestuur van de schoorvereniging Aerdenhout Bentverd beschikbaar
nieuwbouw van de school op het huidige terrein van de school..

oMen

Vør :

{qa' *
Bloemendaal

Van CDA PvdA

Raadsvergadering: 16 december 2O21
Raadsvoorstel: Voorbercidingskredict SAB
Corsanummer Raadsvoorstel : 2O2LAOZ}67

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 16 december 2o21:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van t2-ro-202l;

gelet op het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs;

gelet op art'3 van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs Bloemend aal2O2;,

gelet op de gevoerde discussie in de commissie samenleving op 1 december ZozLover dit voorstel.

Constaterende:
- Dat de raad positíef staat tegenover het voorstel van het college om een voorbereidingskrediet

aan het bestuur van de Schoolvereniging Aerdenhout Benweld beschikbaar te stellen voor
renovatie/algehele nieuu¡bouw van de school op het huidige terrein van de school.

Overwegende;
- Dat de conclusie van de rapportage van het onderzoek naar haalbaarheid van gezamenlijke

huisvesting Tijo van Eeghenschool en SAB van 19 april2o2l, uitgevoerd door B&T
organisatieadvies, wordt gesteld dat de irnpact van gezamenlijke huisvesting van beide
scholen over het algemeen een ongewenst effect heeft op het onderwijsproces van beide
scholen.

- Het gebrek aan intrinsieke rnotivatie en draagvlak bij betrokkenen, inclusief omwonenden,
vormt een belangrijke belemmeríng wat betreft de uitvoerbaarheid van het scenario metgezamenlijke huisvesting aldus het rapport. De gemeenteraad ondersteunt uit vanuit
genoemde overwegingen af te zien van verdere planvorming van het College om op het
terrein van de Tijo van Eeghenschool beide scholen te realiseren in gezamenlijke huisvesting.

Besluit:
De gemeenteraad spreektin deze zienswijze uitvanuit genoemde overwegíngen af te zien van
verdere planvorming van het college om op het terreín van de Tijo van Eeghenschool beíde scholen terealiseren in gezamenlijke huisvesting.

Amendement

Een voorbereiding kre
te stellen voor renova

CDA,

Stemmen voor

Stemmen tegen

diet aan het
tie/a
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Bloemendaal

Van: CDA pvdA

Raadsvergadering: 16 december 2O21
Raadsvoorstel: verstrekkíng bouwbudget t.b.v. uitbreiding Tijo van Eeghenschool
Corsanummer Raadsvoorstel : ZO21002865

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 16 december ZO2t:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2g-0g-202l;

gelet op het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs, waarin het structurele ruimtetekort
van de Tijo van Eeghenschool is opgenomen;

gelet op art. 2, onderdeel a. onder 2 van de Verordening voorzieningen huisyesting onderwíjs
Bloemendaa I 2O2L ,

gelet op de gevoerde discussie in de commissÍe samenleving op 1 december 2021 over dÌt voorstel.

Overwegende:
Dat de conclusie van de rapportage van het onderzoek naar haalbaarheid van gezamenlijke
huisvesting Tíjo van Eeghenschool en sAB van 19 april2o2t, uitgevoerd door B&T
organisatieadvies, wordt gesteld dat de impact van gezâmenlijke huisvesting van beide
scholen over het algemeen een ongewenst effect heeft op het onderwijsproces van beide
scholen,

- Het gebrek aan intrinsieke motivatie en draagvlak bij betrokkenen, inclusief omwonenden,
vormt een belangrijke belemmering wat betreft de uitvoerbaarheid van het scenario met
gezamenlijke huisvesting aldus het rapport. De gemeenteraad ondersteunt uit vanuit
genoemde overwegingen af te zien van verdere planvorming van het College om op het
terrein van deTijovan Eeghenschool beide scholen te realiseren in gezamenlijke huisvesting.

Besluit:
De gemeenteraad spreekt in deze zienswijze uit vanuit genoemde overwegingen af te zien van
verdere planvorming van het College om op het terrein van de Tijo van Eeghenschool beide scholen te
realiseren in gezamenlijke huisvesting.

Amendement

Een voorbereiding krediet aan
te stellen voor renovatie/algeh

CDA,

Stemmen voor:

Stemmen tegen

van de Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld beschikbaar
uw van de school op het huidige terrein van de school.

PvdA,

het bestu
el

f
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Bloemendaal

Corsanummer:

Datum :

Van :

Aan :

Onderwerp:

30-t1-2021

D66, Groenlinks, PvdA, ZB

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Opkoopbescherming won ingen tot 600K

Motie opkoopbescherming bij de verkoop van huurwoningen en koopwoningen

Constaterende dat:
' de huur- en koopprijzen van woningen ín Bloemendaal ín korte tijd zijn gestegen 1 ;

' er een woningtekort is. De vraag naar nieuwe koopwoningen ten opzichte van het aanbod
onevenredig verder toeneemt. Wat mede veroorzaakt wordt doordat koopwoningen onttrokken
worden aan de woningmarkt doordat beleggers díe opkopen en duur doorverhuren. Dit zorgt voor
schaarste;

' met name in de categorie betaalbare woningen (voor lagere en middeninkomens);

' er geen doorstroorn is in de woningmarkt om naar behoefte te wonen;

' toegang van starters tot de woníngmarkt wordt belemmerd en concurreren voor starters met
woningzoekers met een eigen vermogen bijna níet mogelíjk is;

' meerdere gemeenten, ook in de directe omgevíng, al per l janu ari 2O22 een zelfbewoningsplicht gaan
invoeren of daar onderzoek naar laten doen 2 ;

' een wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, díe het invoeren van
opkoopbescherming voor woningen mogelijk maakt 3 ;

' een opkoopbescherming voor woningen en een zelfbewoningsplicht juridisch en praktisch haalbaar is,
omdat het reguleren van het eigendomsrecht toelaatbaar wordt geacht als het gerechtvaardigd is. 4

Overwegende dat:
' speculatie op de woningmarkt onwenselíjk is en dit de prijzen opdrijft;

' opkoopbescherming ervoor zorgt dat de koper de eerste 4 jaar een vergunning nodig heeft voor het
verhuren van de woning, zodat woningen niet onnodig duur zonder regulatie verhuurd worden;

' een zelfbewoningsplícht ervoor zorgt dat de koper een verplichting heeft om zelf in de woning te gaan
wonen. Deze clausule zorgt ervoor dat een woning n¡et aangeschaft wordt door beleggers (,buy to lãt,);

' de komende jaren nieuwe woningen worden ontwíkkeld, maar dat behoud van de huidíge
koopwoningvoorraad minstens zo belangrijk is,

L zoLt oo3+oB
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' de woningmarkt in Bloemendaal onvoldoende voorziet in (betaalbare) koopwoningen voor starters en
huishoudens met een laag of middeninkomen (zoals onze starters, leraren, politieagenten,
zorgpersoneel). Dit is de groep die juist deze maatregel het hardst nodig heeft.

I ln het vierde kwartaal van 2020 lag de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Bloemendaal maar liefst
9,3/ohoger dan een jaar eerder. Voor een tussenwoning gaat de stijging nog harder, namelijk L3%. Deze gegevens
komen uit de kwartaalrapportage van het NVM.
https://www.rtlnieuws.nllnieuws/nederland/artikel/5266397 /huîzenprijzen-bloemendaal-gemiddels-door-grens-
van-een-miljoen

2 O.a.:gemeente Den Haag Rotterdam, Haarlem, Amsterdam, Opmeer, Apeldoorn, Amersfoort, Ouder-
Amstel, Hilversum, etc.
3 'Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet
en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen'. 4 Paragra af 4.l.Lvan de
Memorie van toelichting van het wetsvoorstel.

Verzoekt het college:
- de mogelijkheid te onderzoeken op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van de Wet
Opkoopbescherming, om opkoopbescherming in te voeren voor bestaande en nieuwe woningen < € 0,6
mln., zoals uit de wet voortvloeít en daartoe in januari 2022 een rapportage aan de gemeenteraad voor
te leggen. Afhankelijk van deze rapportage zal dan in QI2022 een Raadsvoorstel moeten volgen;

- een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van een voortdurende zelfbewoningsplicht {via
boete- en kettingbeding) bij de verkoop van huurwoningen van de woningcorporaties via een
overeenkomst en de gemeenteraad hierover middels een raadsvoorstel te rapporteren in e2 2022;

- een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van een voortdurende zelfbewoningsplícht (vía
boete- en kettingbeding) bij nieuwe koopwoningen en projecten op gemeentegrond. Voorts eenzelfde
onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het opnemen van een voortdurende
zelfbewoningsplicht (via boete- en kettingbeding) in een anterieure overeenkomst met beleggers t.b.v.
nieuwe koopwoningen en projecten. Op basis van deze onderzoeken een raadsvoorstel in e22O22aan
de gemeenteraad voor te leggen;

- Ook bij de drie laatstgenoemde onderzoeken rekening te houden met uitzonderingsmogelijkheden
naar analogíe van de Wet Opkoopbescherming.

En gaat over tot de orde van de dag

lngediend door

GroenLinks PvdA z

r'
E.A. Kempenaar R.W. K H. Schell
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Motie: Beëindiging samenwerking met pels Rijcken

lndiener: Rob Slewe, Zelfstandig Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloernendaal , in vergadering bijeen op 16 decem ber 2o21

Constaterende, dat:

a landsadvocaat Pels Rijcken het middelpunt is van diverse ernstige {integriteits}incidenten variërend
van fraude over een groot aantal jaren tot berichten over een verziekte werksfeer en discriminatoir
taafgebruik;
Pels Rijcken vertegenwoordiger is van de gemeente Bfoemendaal in diverse juridische
aangelegenheden tegen inwonersvan Bloemendaal.

a

Van mening, dat:

de juridische vertegenwoordiger van de gemeente Bloemendaal boven elke twijfel verheven moet zijn
en Pels Rijcken dat door de diverse vastgestelde feíten niet langer is;
dat de gemeente alleen gebruik kan maken van advocatenkantoren die niet bezoedeld zijn door
ernstige {integriteits)incidenten.

Verzoekt het college:

' om per direct geen gebruik meer te maken van de diensten van Pels Rijcken met uitzondering van het
afwikkelen- en overdragen van lopende zaken.

En gaat over tot rde van

Rob Slewe
Zelfstand

a
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Pels Rijcken kan niet langer de randsadvocaat blijven, betoogt
emeritus hoogleraar Gerrit van Maanen. op gronå van de wet
Bibob mogen organisaties die criminele aciivlte¡ten hebben
þegaan geen overheidsopdrachten meer kríjgen.
https ://urwnrv. mr-on line. n l/ander-kantoor-moet-landsadvocaat-word
en-pels-rijcken-te-beschadigd/



tl\^€¿ ev-Å

Motie vreemd aan de orde van de dag: Binnenweg 27 te Bennebroek

Fractie
Datum Raad

Agendapunt
Onderwerp

VVD, HvB, CDA
16 december 2O2t

Binnenweg 27 te Bennebroek

het bouwplan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan;

het bouwplan inbreekt op de stedenbouwkundige opzet van het gebied dat is omsloten door deBínnenweg en de Van Verschuer Brantslaan;

Kennis genomen hebbend van:
- de ontwerp omgevingsvergunning Bínnenweg 27
- een breed verzetÈ vanuit de omwonenden tegen het bouwpran;

Overwegende dat
het participatieproces tekort is geschoten;

Spreekt haar grote zorg uit over de ruimtelijke ínpasbaarheid van dit bouwplan;

verzoekt het collepe

- niet over te gaan tot verkoop van de gronden met de bestemming groen en er voor zorg te
dragen dat bestemmíng groen en gebruik als zodanig blijven gecontinueerd;

- niet af te wijken van de in het bestemmingsplan aangegeven bouwhoogte van 4 meter;

voorts zorgvuldig om te gaan met de ruimtelijke inpassing van dit of eventuele andere
toekomstige bouwplannen op bedoelde locatie

at over de orde van de dag

De Raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op L6 decem ber 2021,,

Overwegende dat:

een ontwikkelaar ter plaatse van Binnenweg 27 te Bennebroek drie woníngen wil ontwikkelen meteen bouwhoogte van meer dan 7 meter;

de huidige bestemmingen volgens bestemmingsplan Bennebroek zijn (zie bijlage):- enkelbestemming bedrijf met goothoogte en bouwhoogte 4 meter;- enkelbestemminggroen;
- enkelbestemmingtuin;
- een bestemming verkeer ontbreekt.

En

e VVD Fractie HvB CDA

LoZtoo 3ltl



Qaw\¿t+ow4n

ffi c>rL?r,066,c?A¡-l rB, ? v dk,lrÞg,zS
{egen' i(6.,1 ,*)

Motie vreemd aan de orde van de dag: Binnênweg 27 te Bennebroek

Fractie
Datum Raad

Agendapunt
Onderwerp

WD, HvB, CDA

16 december 2O2t

Bínnenweg 27 te Bennebroek

De Raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op L6 december 2O2L,

Overwegende dat:

een ontwikkelaar ter plaatse van Binnenweg2T te Bennebroek drie woningen wil ontwikkelen met
een bouwhoogte van meer dan 7 meter;

de huidige bestemmingen volgens bestemmingsplan Bennebroek zijn (zie bijlage):
- enkelbestemming bedrijf met goothoogte en bouwhoogte 4 meter;
- enkelbestemminggroen;
- enkelbestemmingtuin;
- een bestemming verkeer ontbreekt;

het bouwplan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan;

het bouwplan lijkt in te breken op de stedenbouwkundige opzet van het gebied dat is omsloten door
de Binnenweg en de Van Verschuer Brantslaan;

Kennis genomen hebbend van:
- de ontwerp omgevingsvergunning Binnenweg 27
- een breed verzet vanuit de omwonenden tegen het bouwplan;

Overwegende dat
het participatieproces tekort is geschoten;

Spreekt haar grote zorg uit over de ruimtelijke inpasbaarheid van dit bouwplan;

verzoekt het college

niet over te gaan tot verkoop van de gronden met de bestemming groen en er voor zorg te
dragen dat bestemming groen en gebruik als zodanig blijven gecontinueerd;

niet af te wijken van de in het bestemmingsplan aangegeven bouwhoogte van 4 meter;

voorts zorgvuldig om te gaan met de ruimtelijke inpassing van dit of eventuele andere
toekomstige bouwplannen op bedoelde locatie

eenmalig de mandatering in te trekken en de verklaring van geen bedenkingen aan de Raad

te houden;

ZoZ t CIo s7 tç



En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie WD Fractíe HvB Fractie CDA
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MOTIE - Wandelpad langs Beklaan

: Pv dA/ CD A/Groenlinks/....
: 13 december 202L
: 16 december 2O2t
: Motie vreemd aan de orde van de dag
: Wandelpad langs Bekslaan

== ========= ==== ========= ==== ====== =- --_ _
Kennis genomen hebbende van:

- Brief waarin College naar aanleiding van verzoek aangeeft geen mogelijkheden te zien in
aanleg van een onverhard wandelpad langs de Bekslaan richting Tweede Doodweg. De
gemeente stelt dat er te weinig ruimte is voor wandelpaden aan weerszijden van de weg
zonder kappen van groen en aantasting van de natuur en geeft aan dat hier sprake is van
particulier eigendom.

Overwegende dat:
- Het verzoek is om slechts aan een zijde (zuidzíjde) van de weg een onverhard wandelpad aan

te leggen en er ruimte genoeg is tussen de bomenrij en de sloot en dus aanleg mogelijk ís
zonder kappen van bomen of ander groen;

- Het níet bekend noch onderzocht is of betreffende particulier(en) bezwaar maken tegen een
wandelpad;

- Er ín de huidíge sítuatie al sprake is van zgn olifantenpaadjes;

Tevens overwegende dat:
- Er met het toenemende autoverkeer (in 2 richtingen) en steeds meer (groepen) wielrenners

op deze smalle weg de wandelaars in het gedrang komen waardoor onveilige situaties
optreden;

- Wandelaars vragen om maatregelen om dit tegen te gaan;
- Er wellicht subsidíemogelijkheden beschikbaar zijn bij de provincie;

Verzoekt het College:
- Alles in het werk te stellen om aanleg van een onverhard wandelpad tussen bomen en sloot

aan de zuídzijde van de Bekslaan tussen rotonde met de Vogelenzangseweg en de Tweede
Doodweg mogelijk te maken.
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Van

Datum
Datum raad

Onderwerp
Betreft

- - - - - 
i=== 

= == = = = == = = = = == = = = = = = == ===== === = == = == = == = == = = ==== = = = ===== = = = = =
Stemmen voor:
Stemmen tegen:
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