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1. De titel van de motie roept verkeerde associaties op. In elk geval de associatie dat de natuurbrug 

beter niet had gehoeven. We hebben al besloten er medewerking aan te verlenen. Daarom is ook het 

┘ﾗﾗヴS さeventueleざ ┗ﾗﾗヴ けnatuurbrugげ in het dictum vreemd.  

2. In het besluit dat het college onlangs heeft genomen heeft over het ambitiedocument staan alle in 

SW ﾏﾗデｷW ｪWﾐﾗWﾏSW ﾗ┗Wヴ┘WｪｷﾐｪWﾐく AﾉﾉWWﾐ ｴWデ ┘ﾗﾗヴS さtunnel voor mensenざ ｷゲ ﾐｷWデ ｪWHヴ┌ｷﾆが ┘WﾉﾉｷIｴデ 
omdat een viaduct net even wat anders is dan een tunnel. 

3. Het college ┘ﾗヴSデ ┗Wヴ┣ﾗIｴデ ﾗﾏ SW ｷﾐ┘ﾗﾐWヴゲ さvroegtijdig te betrekken bij het formuleren van de 

uitgangspunten waaraan een eventuele natuurbrug over de Zeeweg zal moeten voldoen.” Uiteraard wil 

het College u graag informeren over de voortgang van het project en de keuzes die worden gemaakt 

over details in de uitvoering. Informatiemomenten wordt nog gepland. De provincie neemt hiertoe 

het voortouw en werkt met ons samen. De projectleider wil als u er behoefte aan heeft nog voor de 

zomer een bijeenkomst organiseren. (Anders wordt het na het zomerreces.) 

Maar geen misverstand: de uitgangspunten staan al vast. Het is dus niet meer mogelijk om nu nog 

samen met bewoners en raad uitgangspunten te formuleren. Wij willen benadrukken dat (zoals ook 

gemeld in de cie. GG) een goede landschappelijke inpassing voorop staat. De gemeente wordt bij het 

inpassingsonderdeel uitvoerig betrokken. In de beoordelingscommissie die de ontwerpen gaat 

beoordelen zijn een beleidsadviseur RO en een lid van de Bloemendaalse welstand betrokken. In 

totaal zijn er drie commissieleden. Dat betekent een zeer goede vertegenwoordiging van 

Bloemendaal in de beoordelingscommissie. Verder speelt beeldkwaliteit een belangrijke rol in het 

project: de beeldkwaliteit bepaalt voor maar liefst 2/3 deel de keuze voor een realiserende partij op 

basis van ontwerpconcept. Daarmee is het onderdeel landschappelijke inpassing voldoende geborgd 

en ook de gemeentelijke rol daarin. De rol die we uiteraard namens onze inwoners vervullen. 

 

Samenvattend: Het college raad de motie af. Het college werkt geheel binnen het ruimtelijke kader 

dat al in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld door het bestemmingsplan (in het 

bestemmingsplan is bepaald dat de brug een binnenplandse afwijking m.a.w. collegebevoegdheid is). 

 

NB. met de start van de bouw van de Zeepoort wordt volgens planning na de zomer van 2016 begonnen. 


