
Rondvraag 
 

 

1. GroenLinks, via mail van Herbert Faber, zaterdag 16 mei 2020 07:25 

 

GroenLinks is blij met de zonnepanelen op de parkeerplaatsen bij Bloemendaal aan zee. Een mooi 

project dat smaakt naar meer. Maar het kan volgens ons nog mooier. En daarover hebben wij een 

aantal vragen. 

 

Wij hebben gehoord dat inwoners niet kunnen participeren in het eigendom noch in de financiering 

van dit project. 

1. Klopt dat, als dat waar is waarom dan niet? 

2. Is het college zich bewust van de afspraak in het klimaatakkoord waarbij gestreefd wordt naar 50% 

eigendom van de (inwoners en bedrijven) bij dit soort projecten? 

3. Is het college daarbij bekend met de Gedragscode Zon op land welke door brancheorganisatie 

Holland Solar in samen met diverse maatschappelijke organisaties op 13 november 2019 

aangeboden is aan de Vaste Kamercommissie EZK?  

4. Hoe gaat het college bij dit project en bij volgende projecten, bijvoorbeeld in het kader van de RES, 

invulling geven aan deze afspraken in het klimaatmaatakkoord en de Gedragscode Zon op land? 

5. Gaat het college deze afspraken opnemen in het gemeentelijk beleid voor dit soort projecten? 

 

 

2. Hart voor Bloemendaal, via mail van Marielys Roos, dinsdag 19 mei 2020 17:29 

 

1. Hoe staat het ervoor met het mediation traject inzake Elswoutshoek? Heeft de burgemeester al 

een voorstel voor de raad? Wat houdt het voorstel in? Wanneer komt het voorstel naar de raad? 

Hoe komt het dat het zo lang duurt? 

2. Waarom heeft de gemeente een huurverhoging aan Caprera berekend? Was het niet beter geen 

verhoging door te berekenen nu dit iconisch instituut op de rand van de afgrond staat agv Corona? 

3. Waarom opnieuw een jurist inhuren? Een advertentie waaruit blijkt dat er zo’n EUR 70.k wordt 

uitgegeven aan al weer een jurist. Is dat nou allemaal wel nodig als we iedere keer opnieuw 

advocaten inhuren?  

 

 

3. Hart voor Bloemendaal, via mail van Marielys Roos, vrijdag 22 mei 2020 11:34 

 

• Waar staat in artikel 25 en 55 van de Gemeentewet dat het college prive mails geheim kan 

verklaren. Ik doel dan bijv op een mail die mijn buurvrouw aan mij stuurt en waarin de gemeente 

niet voorkomt als geadresseerde.  

• Waar staat in artikel 25 en 55 van de Gemeentewet dat het college prive correspondentie geheim 

kan verklaren als deze aan de gemeente worden overlegd?  

• Mag de gemeente prive correspondentie geheim verklaren? Het is geen correspondentie van de 

gemeente. Het behoort iemand anders toe. Is dit niet in strijd met het briefgeheim? 

• Waarom zou de gemeente prive correspondentie geheim willen verklaren? Welk publiek belang 

wordt hiermee gediend? 

 

Gaarne noteren voor rondvraag en tijdig de burgemeester informeren dat ik een juridisch 

onderbouwd antwoord verwacht.  



4. Hart voor Bloemendaal, via mail van Marielys Roos, dinsdag 26 mei 2020 12:36 

 

Voor de burgemeester: 

 

De corona-boetes die worden opgelegd nav het verbod op samenkomsten ‘schuren’ volgens de Raad 

van State met de Grondwet. Weet de burgemeester hoeveel boetes zijn opgelegd aan inwoners van 

Bloemendaal ivm verbod op samenkomst? Worden deze boetes vernietigd/ingetrokken? Klopt het dat 

diegenen aan wie zo’n boete is opgelegd, een strafblad hebben en wat gebeurt daarmee? Waarom is 

een samenkomst in de raadszaal wel toegestaan? 

 

 

5. D66, via mail van Sacha Kuijs, woensdag 27 mei 2020 09:38 

 

De Rijksoverheid heeft een ontwerp-Luchtvaartnota ter inzage gelegd. Het is een visie op de toekomst 

van de luchtvaart in Nederland. Voor Schiphol wordt een aantal zogenaamde hoekpunten verkend, 

waarbij gedacht wordt aan groei tot wel 800.000 vluchten per jaar. Merk op dat het huidige 

Aldersakkoord het aantal vluchten beperkt tot 500.000. Het valt niet uit te sluiten dat een dergelijke 

groei ook gevolgen voor Bloemendaal heeft. Hetzij door meer vluchten over Bloemendaals 

grondgebied, hetzij door veranderingen in de bereikbaarheid van Schiphol over land. Is het college van 

plan om een zienswijze in te dienen om de Bloemendaalse belangen zo goed mogelijk te behartigen? 

 

 

6. CDA, via mail van Ton Bruggeman, donderdag 28 mei 2020 00:02 

 

De gezamenlijke cultuurwethouders van de provincie Noord-Holland hebben onlangs in een brief aan 

de regering verzocht in deze corona-crisis extra financiële steun te verlenen aan culturele instellingen 

die momenteel in zwaar weer verkeren. 

Het CDA juicht dit initiatief toe. 

 

Zijn er in Bloemendaal al culturele organisaties die contact hebben gezocht met het College om steun 

te vragen in deze corona-crisis? Te denken valt hierbij onder andere het Openlucht Theater. 

 

Zijn wij in staat zonder de gevraagde extra subsidie van het rijk culturele instellingen ye 

ondersteunen? 

Zijn er ook andere initiatieven van het College mogelijk om organisaties te ondersteunen? 

 

 

7. VVD, via mail van Carla Meyer, donderdag 28 mei 2020 10:23 

 

RAAD 28 mei 2020 VVD RONDVRAAG: Ontwikkelvisie Zijlweg  

In Haarlem zijn voor de woningbouwopgave  acht stedenbouwkundige ontwikkelzones aangewezen. 

Deze ontwikkelzones zijn onderdeel van de Haarlemse Omgevingsvisie. 

Op vrijdag 15 mei lazen wij in het Haarlems Dagblad over de Ontwikkelvisie voor de Zijlweg en 

omgeving.  Deze is de laatste van de ontwikkelzones. De Ontwikkelvisie Zijlweg is in juni 2019 in de 

Haarlemse Commissie Ontwikkeling besproken en daarna ter inzage gelegd. Er zijn diverse zienswijzen 

op gekomen.  

Het gebied van de Ontwikkelvisie Zijlweg grenst aan onze woonkern Overveen. Uit de beantwoording 

van onze technische vraag afgelopen week blijkt dat gemeente Bloemendaal niet betrokken is bij de 



opstelling van deze Ontwikkelvisie Zijlweg en dat we evenmin een zienswijze hebben ingediend. 

Gemeente Heemstede heeft dat bijv. destijds wel gedaan bij de Ontwikkelvisie Zuidwest.  

De VVD-fractie van Bloemendaal meent dat deze Haarlemse ontwikkelvisie in samenhang moet 

worden bezien met Overveen. Wat betekent dit voor de verkeersdruk in Overveen? Worden 

toekomstige opties om de verkeersdruk in Overveen te verminderen hierdoor onmogelijk gemaakt?  

En wat betekent dit voor de ruimtelijke -/ beeldkwaliteit (hoog-laagbouw)?  

 

Daarom onze vraag aan college: 

1. Wat gaat de wethouder vanaf nu ondernemen om de belangen van onze inwoners in Overveen 

maximaal te vertegenwoordigen, in bijzonder de verkeersproblematiek en de 

ruimtelijke/beeldkwaliteit (w.o. positionering hoog-laagbouw)? 

2. Op welke wijze neemt u de raad mee in dit proces?   


