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De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2020,
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de brief van het college dd. 4 november 2020, kenmerk 2020004123,
onderwerp Ontwikkeling Flexwonen Blekersveld en de overige stukken
waaronder de brief van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
(ODNHN) dd. 19 oktober, OD.kenmerk 32668;

overwegende dat:
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wethouder Wijkhuisen als wethouder grondgebied verantwoordelijk is voor
de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden op het terrein Blekersveld;
van een wethouder mag worden verwacht dat hij de vereiste
zorgvuldigheid in acht neemt en de wettelijke voorschriften nauwgezet
volgt;
deze wethouder de voorschriften en zorgvuldigheid niet heeft betracht,
zoals ook te lezen valt in de brief van ODNHN;

»

hierover in deze brief letterlijk staat: 'Door het uitvoeren van de
geconstateerde werkzaamheden, zonder voorafgaand gedegen ecologisch
onderzoek te doen dan wel te beschikken over een ontheffing ingevolge
artikel 3.8 van de Wnb door u de zorgplicht van artikel 1.11 van de Wnb is
geschonden. Tevens is niet uit te sluiten dat daarmee de verbodsbepaling
van artikel 3.5 lid 2 en 4 van de Wnb is geschonden;
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uit de brief ook blijkt dat de gemeente niet in het bezit is van de vereiste
vergunning van GS welke ziet op stikstof depositie op de Natura-2000
gebieden;
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overwegende voorts dat:
deze wethouder volgens rijn functieomschrijving o.a. verantwoordelijk is
voor Omgevingsbeleid (inclusief invoering Omgevingswet en projecten)
Energietransitie, duurzaamheid en milieu, Onderhoud en reiniging
openbare ruimte, natuur en groenvoorziening;
de door OONH geconstateerde gebreken ernstig zijn en bovendien strijdig
met de taakomschrijving van wethouder Wijkhuisen hetgeen wij hem zeer
aanrekenen;
hij het vertrouwen in het openbaar bestuur nog verder heeft beschaamd
door de brief van 4 november 2020;
uit deže brief blijkt dat de wethouder zijn fouten geenszins ínziet en erger
nog, doorgaat op de ingezette weg;

spreekt uit:
Onze afkeuring over de handelwijze en besluiten van wethouder Wijkhuisen in
de 'snoeiwerkzaamhederľ op Blekersveld.
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En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal
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