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Vragen Artikel 40 Reglement van Orde inz Villa Meerzicht 

 

Van: Henk Schell 

Datum: 14 november 2017 

Betreft: Villa Meerzicht 

 

Geacht college, 

 

Ons bereikte informatie dat er op 11 augustus een "akte van dwaling" is ingeschreven in de openbare 

registers hypotheken 4, deel 71295, nummer 25. Hierin wordt door Park Brederode Beheer B.V. en 

de gemeente Bloemendaal vastgesteld dat perceel Bloemendaal A 12174 nooit tot het verkochte in 

akte van levering deel 54439, nummer 119 heeft behoord. (citaat informatie van het Kadaster). 

Daarmee is een juridisch middel gevonden om de grond onder de garage van Meerzicht alsnog over 

te dragen aan de eigenaar van Meerzicht. 

 

Eerder is hierover met de wethouder uitvoerig van gedachten gewisseld, zowel in de commissie 

Grondgebied als in de commissie Bestuur & Middelen. In de commissie Bestuur & Middelen van 6 

februari 2017 heeft de wethouder letterlijk betoogd dat overdracht van grond niet door het college 

overwogen wordt, en dat er dan ook geen voorstel daarover naar de raad zou komen. Eerder in de 

commissie Grondgebied heeft de wethouder bovendien desgevraagd aangegeven dat er in ieder 

geval geen onomkeerbare stappen zouden worden ondernomen, alvorens daarover met de raad te 

overleggen. 

 

Door deze handelwijze is nu een deel van de grond overgedragen, tegen de wens van de raad, en 

tegen de uitspraken hierover van de wethouder. De vraag komt op waarom het college zo actief 

heeft meegewerkt om die grond aan de eigenaar van Meerzicht over te dragen. De PvdA vindt dit 

een moreel vraagstuk, en vraagt het college hierbij de raad zo spoedig mogelijk uitvoerig te berichten 

over de feitelijke situatie en de beweegredenen. Daarbij verzoek ik de wethouder uitdrukkelijk in te 

gaan op de kennelijk nieuwe omstandigheden zoals die zich kennelijk hebben voorgedaan na zijn niet 

mis te verstane uitingen eerder dit jaar, zoals vermeld. Uiteraard willen wij van de wethouder een 

verklaring waarom hij niet met de raad heeft overlegd, zoals toegezegd. 

 

Wij wensen deze schriftelijke verklaring op zo kort mogelijke termijn - liefst met het griffiebericht van 

aanstaande vrijdag - te ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Henk Schell, fractievoorzitter PvdA 


