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vogelvlucht van het plangebied 

 

1. Aanleiding en achtergrond 
 

Het Landje van Riessen, met een oppervlakte van 1.068 m2, ligt in de oude dorpskern van Bloemendaal op de 

overgang tussen woonbebouwing, oude bedrijvigheid en de appartementencomplexen langs het Bispinckpark. 

Het landje ligt in het verlengde van kleinschalige oude agrarische bebouwing vanuit het westen. In het kader 

van de uitvoering van het collegeprogramma is voor wat betreft dit stuk grond onderzocht of dit een van de 

alternatieve locaties voor het Centrum van Jeugd en Gezin zou kunnen zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek  

heeft het college inmiddels besloten het CJG te handhaven op de huidige locatie en voor wat betreft het Landje 

van Van Riessen in te zetten op verkoop van het terrein. Basis hiervoor zou een op te stellen Plan van Aanpak 

moeten zijn waartoe dit document  dient. 
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Gezien de kosten die de gemeente in het verleden heeft gemaakt wil het college inzetten op herontwikkeling 

van het terrein waardoor de gemaakte kosten afgeboekt kunnen worden. Het realiseren van woningen c.q. 

appartementen of luxe zorg past in deze doelstelling. 

 

2. Aanpak en beoogd effect 
 

De gemeente zoekt via een aanbesteding een partij die de genoemde grond kan kopen. Om de opbrengsten en 

kwaliteit zo optimaal mogelijk te laten zijn, benadert de gemeente  de markt  met de vraag een concept 

schetsontwerp te ontwikkelen en een grondprijs te bieden .  

Grondopbrengst, intensiteit bebouwing, kwaliteit, participatie en politiek zijn communicerende vaten waarbij 

een snelle grondtransactie vaak leidt tot een lagere grondprijs als het bestemmingsplan nog moet worden 

gewijzigd. Ervaring leert dat een hoge grondprijs leidt tot meer bebouwing en tot een langer participatietraject. 

Consequentie is dat  het bestemmingsplan dan ook later kan worden vastgesteld. Een lage(re) grondprijs 

genereert minder bebouwing, een korter participatietraject en leidt al sneller tot bestemmingswijziging en dus 

ook tot een snellere betaling. Mocht er uit de aanbesteding geen redelijke prijs tot stand komen zal de 

gemeente de ontwikkeling zelf ter hand nemen. Dat wil zeggen; zelf het bestemmingsplan wijzigen zodat 

woningbouw mogelijk is en daarna de grond te koop aanbieden. 

 

Het is aan de raad om een keuze te maken uit drie plannen na voordracht daarvan door het college van B&W. 

Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld betaalt de winnende partij de grondprijs en start 

het reguliere vergunningtraject voor bebouwing.. 

Na keuze voor een partij (verder te noemen Partij X) met het beste plan (zie bijlage A en daaraan gerelateerde 

grondprijs volgt het ontwikkelingsproces. Participatie met omwonenden vormt hierin een verplicht onderdeel 

voor partij X. De opzet van de participatie wordt afgestemd met de gemeente.  

Basis voor de verdere uitwerking is het gezamenlijk uit te werken Schetsontwerp (waarmee de aanbesteding 

werd gewonnen) tot een Stedenbouwkundig Plan (SP). Hierin worden de kaders vastgelegd inclusief een 

beeldkwaliteitplan (BKP) ter onderbouwing van het bestemmingsplan (BP).  

 

SP en BKP: 

Voor het opstellen en uitwerken van het Stedenbouwkundigplan (SP) en het Beeldkwaliteitplan (BKP) zal een 

ontwerpbureau gecontracteerd moeten worden door Partij X. In 4 of meer sessies met de KBG zal het 

Schetsontwerp verder uitgewerkt worden naar een SP. Het SP dient als basis voor het bestemmingsplan, 

inrichtingsplan en bouwplan. Aan de hand van referentiebeelden zal het BKP in dezelfde sessies worden 

opgesteld. Het BKP wordt onderdeel  van de welstandsnota.  

Doelstelling BP: 

De voorgenomen verkoop en planvorming zijn strijdig met  het vigerende bestemmingsplan (verder te noemen 

BP). De gemeente zal het te wijzigen bestemmingsplan opstellen en uitwerken. Aan de hand van het SP worden 

de kaart met regels en toelichting voor het globale BP uitgewerkt. Een en ander leidt tot een integrale 

herziening van het BP voor het gehele plangebied. Leidraad voor het BP zijn randvoorwaarden uit het SP en 

het handboek bestemmingsplannen van de gemeente voor de regels en toelichting. 

Na afronding wordt het BP door de gemeente in procedure  gebracht. Volgens gemeentelijk beleid moet het 

bestemmingsplan eerst in de vorm van een voorontwerp bestemmingsplan worden voorgelegd aan 

belanghebbenden. Deze stap kan worden overgeslagen als de producten aan de KBG zijn voorgelegd, zijn 

toegelicht en besproken en zijn voorzien van haar advies ten behoeve van overwogen besluitvorming. 

Vanwege de intensieve samenwerking met omwonenden wordt alsdan afgezien van het ter inzage leggen van 

het voorontwerp bestemmingsplan. Bij de toelichting op de uitwerking van het BP wordt duidelijk aangegeven 

dat het overleg met de KBG komt in de plaats van een reactieronde op het voorontwerp. Het bestemmingsplan 

wordt nadat het ontwerp bestemmingsplan gereed is, met een collegebesluit, aan instanties (als Provincie en 

Waterschap) voorgelegd. Dit wordt het zogenaamde vooroverleg genoemd. Daarna (en na verwerking van 

adviezen uit het vooroverleg) zal het college het ontwerp bestemmingsplan voor besluitvorming aan de 

gemeenteraad voorleggen. Partij X en gemeente richten zich op vaststelling van het BP in de gemeenteraad in 
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de eerste helft van 2017. Op basis van het alsdan vastgestelde bestemmingsplan kan Partij X de 

omgevingsvergunning voor de realisatie van het project aanvragen. 

 

3. Planning op hoofdlijnen 
 

 
Planning 2016/2017  

 

Nadat het Plan van Aanpak door de Raad is vastgesteld krijgen gegadigden ruim een maand de tijd om een 

concept schetsontwerp en grondprijs in te dienen. Selectie zal plaatsvinden door te werken met de Economisch 

Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Men beoordeelt met EMVI de combinatie van prijs én kwaliteit. Voor 

deze aanbesteding wordt aan beide criteria in een verhouding van 30/70 gewicht toegekend. (zie bijlage A). 

Aan het winnen van de prijsvraag kunnen nog geen finale rechten  worden ontleend. Hoewel de gemeenteraad 

het winnende plan heeft vastgesteld moet daarna het reguliere proces worden doorlopen om te komen tot 

bestemmingswijziging. Als voldoende vertrouwen bestaat dat de bestemmingswijziging gerealiseerd gaat 

worden, wordt de verkoop geëffectueerd met een collegebesluit nadat wensen en bedenkingen  van de 

gemeenteraad cf art 169 lid 4 Gemeentewet zijn ingewonnen.  

 

De gemeente heeft de doelstelling alle producten (SP, BKP en BP) in de eerste helft van 2017 gereed te hebben. 

 

4. Ruimtelijk kader en beleid 
 

Het Landje van Van Riessen ligt binnen de dorpenzone. Het beleid is erop gericht om binnen de dorpenzone de 

ruimtelijke ontwikkelingen op te vangen. Waar mogelijk wordt bekeken of locaties binnen de zone geschikt 

zijn voor verdichting en herontwikkeling. De focus op kwaliteit en duurzaamheid is bij alle projecten het 

ruimtelijk uitgangspunt. Binnen de dorpenzone is het in het bijzonder van belang om het authentiek eigen 

karakter van elk dorp te behouden en versterken, historische structuren te accentueren en nieuwbouw aan te 

laten sluiten op de schaal en sfeer van de bestaande dorpsbebouwing. Vanuit verdichting en herontwikkeling 

binnen de dorpenzone is het realiseren van woningen op de locatie Landje van Van Riessen een gewenste 

ontwikkeling die past binnen de kaders van het ruimtelijk beleid. 

De Raad van State heeft het laatst vastgestelde bestemmingsplan Bloemendaal 2012 voor deze locatie 

vernietigd en de gemeenteraad heeft vervolgens geen nieuw besluit genomen over dit perceel. Hierdoor is het 

voorgaande bestemmingsplan Bloemendaal dorp (1990) nog steeds het geldige bestemmingsplan. Hierdoor 

zijn de toenmalige bestemmingen Groen, Verkeer en voor een (te)klein deel Wonen geldend. Aangezien het 

bestemmingsplan Bloemendaal dorp ouder is dan 10 jaar, kunnen er geen leges geheven worden. Om wel leges 

te kunnen heffen moet er een nieuw, recenter bestemmingsplan liggen. Dit houdt in dat voor het realiseren van 

een woonbestemming een zelfstandige ruimtelijke procedure noodzakelijk is zoals wordt beoogd met het 

uitvoeren van dit Plan van Aanpak. Andere beleidskaders zoals verkondigd in de verordeningen en 

beleidsregels van de gemeente Bloemendaal zijn eveneens kader. Dat geldt ook voor provinciale regelgeving en 

nationale wet- en regelgeving. Denk in dit kader ook aan de vastgestelde woonvisie. 
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5. Project afbakening 
 

Het project omvat het begeleiden van de verkoop van de grond tot en met het vaststellen in de gemeenteraad 

van de benodigde planproducten  (SP, BKP en BP)  

 

6.  Het proces en projectmanagement 
 

In een gezamenlijk te doorlopen proces worden de planproducten ontwikkeld. De input vanuit dit hoofdstuk is 

leidend in de projectplanning. Het projectmanagement bestaat uit het begeleiden van het hierboven 

beschreven proces inclusief de voorbereidende stappen die nodig zijn om tot verkoop over te kunnen gaan en 

het voorbereiden van een voordracht tot selectie van het winnende plan. 

 

Partijen (taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden) 

De volgende partijen zijn betrokken: 

1. Partij X: is verantwoordelijk voor het opstellen van het SP, BKP en BP en bewaken van de organisatie, 

planning, financiën en kwaliteit in dit proces aan de hand van dit Plan van Aanpak. 

2. De gemeente: is verantwoordelijk voor het benoemen van de benodigde onderzoeken in het kader van het 

BP (welke op last van Partij X moeten worden uitgevoerd), meedenken in ontwerpsessies, ambtelijke 

toetsing van het SP, BKP en BP en het voorstel tot vaststelling van het SP, BKP en BP aan college en 

gemeenteraad. 

3. Klankbordgroep (KBG): adviseert en geeft input bij de verdere uitwerking van het SP, BKP en BP maar 

neemt geen besluiten. Adviezen van de KBG worden gehecht aan raadsvoorstellen voor SP, BKP en BP. 

4. Een onafhankelijk voorzitter zal de vergaderingen van de klankbordgroep begeleiden. Spelregels voor de 

klankbordgroep zijn opgesteld (zie bijlage B). Van de KBG bijeenkomsten vindt verslaglegging plaats 

middels een actielijst. 

 

SP + BKP + BP 

Voor het inhoudelijk verder brengen van het SP, BKP en BP wordt een avond(deel) uitgetrokken. Hiervoor 

worden 4 of meer sessies ingepland, waarin het proces wordt bewaakt en inhoudelijk wordt besproken op 

welke wijze de verdere uitwerkingen van onderdelen idealiter dienen plaats te vinden. Elke sessie met de KBG 

wordt voorbereid door Partij X en begeleid door een onafhankelijk voorzitter. Voorafgaand en aansluitend op 

de KBG sessies vinden afstemmingsoverleggen plaats met de gemeente voor het bewaken van het 

tussenliggende proces, kwaliteit, opvolging, acties en besluitvormingstraject. 

Voor de technische onderbouwing van het SP zal (indien nodig) een aantal (indicatieve) civieltechnische- en 

milieukundige onderzoeken onder regie van Partij X worden uitgevoerd.  

 

Processchema SP + BKP + BP 

Het processchema is opgebouwd uit drie planfasen: 

1. De eerste planfase omvat het afronden van het Schetsontwerp. Deze fase is afgerond bij gunning. 

2. De tweede planfase betreft het opstellen van een SP en BKP, naar aanleiding van de reacties die door de 

klankbordgroep, de gemeente en inzichten van Partij X zijn gegeven. Daarnaast wordt een eerste ontwerp 

gemaakt van de profielen (straten en parkeren), welke door de gemeente worden getoetst (mede op 

beheer- en onderhoudskosten van het openbaar gebied, ligging kabels en leidingen en nutsvoorzieningen). 

3. De derde fase betreft de besluitvormingsfase rond het BP richting college en raad waarna gestart kan 

worden met realisatie van de plannen.  

 

Afstemming en toetsing 

Bij de totstandkoming van het SP+BK wordt op twee manieren invulling gegeven aan de samenwerking tussen 

Partij X en de gemeente. Op inhoudelijke onderwerpen vinden ontwerpsessies en afstemmingsoverleggen 
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plaats en voor (tussen)producten is er een (formele) toetsing. Er zullen geen omvangrijke (en met een vast 

ritme) projectoverleggen worden georganiseerd. 

 

 Afstemmingsoverleg Partij X/ gemeente:  

Afzonderlijk met medewerkers van de afdelingen Beleid en Beheer. 

Deze overleggen worden in klein comité gevoerd met de voor de specifieke onderdelen aangewezen personen. 

Op deze wijze worden onderwerpen in het SP rechtstreeks besproken. 

 

 Toetsingsronde Gemeente en Partij X. 

Voor deze algemene toetsingsronde worden de partijen uit de samenwerking in de gelegenheid gesteld om de 

documenten intern te toetsen op de vastgestelde scope. Hiertoe wordt een product ter toetsing aan de 

gemeente geleverd en daarop volgt een schriftelijke reactie van de gemeente danwel een bijeenkomst met 

verslaglegging. Op deze wijze worden de conceptproducten ambtelijk vooraf inhoudelijk getoetst. 

 

Procesgang PvA en de producten 

De gemeenteraad zal een besluit nemen over dit Plan van Aanpak.. De gemeente toetst de bij haar ingebrachte 

producten en zal zorgen voor besluitvorming in achtereenvolgens College en zo nodig de Gemeenteraad. De 

gemeente voorziet de voorgenomen besluiten altijd van de adviezen van de KBG en haar eigen advies op de 

voorgelegde producten. De gemeente betrekt bij haar adviezen ook het gemeentelijk beleid alsmede 

provinciale – en nationale regelgeving. 

 

Participatie 

Voor het SP, BKP en BP zal participatie mogelijk worden gemaakt voor de KBG en andere belanghebbenden. De 

gekozen participatievorm van consultatie past bij de huidige tijd1, waarin zowel Partij X als gemeente belang 

hebben bij een voorspoedig verloop van het proces.  

 

In de KBG hebben de volgende leden zitting: 

1. Een afvaardiging van de Dr. Dirk Bakkerlaan, Josephschool en omwonenden Landje van Van Riessen. 

2. (Een vertegenwoordiging van) Partij X (2 personen). 

3. Een afvaardiging van de gemeente (projectleider en indien gewenst vak ambtenaren). 

4.  Architect en/of adviseurs in dienst van Partij X 

Belangrijkste spelregels voor de overleggen met de KBG zijn; 

1. een onafhankelijk voorzitter 

2. tijdige aanlevering van agenda en stukken ter voorbereiding van de vergadering 

3. verslaglegging in de vorm van een actielijst 

4. het participatietraject zal gebruikt worden voor inwinnen van advies over geagendeerde onderwerpen. 

5. Nationale wet- en regelgeving evenals provinciaal- en gemeentelijk (financieel) beleid vormen het kader 

waarbinnen de planuitwerking plaatsvindt. 

 

De leden voor de klankbordgroep worden geselecteerd aan de hand van een informatieavond te organiseren 

door Partij X waarin zij aangeeft welke plannen zij met het project heeft en dat ze graag in overleg met de 

omgeving tot de goede uitwerking wil komen. Vervolgens kunnen mensen zich aanmelden waarna gekeken 

                                                                    
1 De Gemeente hecht er waarde aan dat omwonenden in een vroeg stadium betrokken worden bij het ontwikkelen van bouwplannen. Initiatiefnemer dient bij de consultatie van omwonenden uit te gaan van een consultatieve stijl  zoals vastgelegd in de Handreiking voor 

Burger- en overheidsparticipatie 6 . Bij dit model ontwikkelt de Initiatiefnemer zijn plannen in interactie met het maatschappelijk 
middenveld, direct belanghebbenden en deskundigen. Daarbij is variatie mogelijk, o.a. afhankelijk van het moment waarop de consultatie 

plaatsvindt en de ruimte die er nog is voor invulling en aanpassing.  

 

Omdat belanghebbenden zo vroeg mogelijk moeten worden betrokken, dient de Initiatiefnemer omwonenden en andere belanghebbenden 

tijdens het opstellen van het stedenbouwkundigplan en het beeldkwaliteitplan te consulteren, vóór vaststelling door college. 

Initiatiefnemer informeert college door middel van een driekolommenstuk over de reactie van omwonenden en andere belanghebbenden 

en wat daarmee is gedaan. 
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wordt wie er zitting gaan nemen in de KBG. Verder zijn de spelregels ten aanzien van een voorspoedige 

participatie opgenomen in bijlage B bij dit PvA. In het startoverleg met de KBG worden de spelregels toegelicht 

en besproken. Deelnemers die later aansluiten bij de KBG dienen zich te conformeren aan de gemaakte 

afspraken (zoals de spelregels) in de KBG. Overige betrokkenen, zoals bijvoorbeeld omwonenden, worden 

tijdens de planologische procedure in de gelegenheid gesteld om te reageren op het plan.  

Bestemmingsplan (BP): 

Voor de realisatie van de plannen moet het BP voor het plangebied integraal worden herzien. De goede 

ruimtelijke ordening en de belangen van de KBG (omwonenden) zijn mede bepalend voor wat er ten minste 

geregeld moet worden in het BP. Het BP moet daarom voorzien in regels ten aanzien van bouwhoogte, 

rooilijnen, woningaantallen, parkeren, water en (park) groen. Deze onderwerpen worden in het SP verder 

uitgewerkt en zijn de basis voor het BP. Dit is het juridische kader waarbinnen het project wordt gerealiseerd.  

 

Projectmanagement 

Het kleine projectteam (inclusief geschatte belasting in uren) bestaat uit een projectleider (280 uur), project-

assistent (10 uur), medewerker RO (50 uur) , medewerker communicatie (10 uur), medewerker 

privaatrechtelijke aspecten (20 uur) en diverse medewerkers van de afdeling Beheer (20 uur). 

 

7. Communicatie 

 

De twee belangrijkste communicatielijnen die bij dit project lopen zijn:  

1. procescommunicatie over de voortgang 

2. communicatie met omwonenden 

 

Procescommunicatie 

De momenten om naar de buitenwereld (via persbericht) te communiceren hangen af van de momenten 

waarop besluitvorming in de Gemeenteraad plaatsvindt. Het vaststellen door de raad van het SP en het BKP, 

maar ook de besluitvorming over het ontwerp bestemmingsplan bieden goede communicatiemomenten over 

de voortgang van het traject. 

 

Communicatie met omwonenden 

Door middel van de klankbordgroep zijn omwonenden betrokken bij het project. Daarom beschouwen we de 

klankbordgroep op zich zelf als belangrijk communicatie-instrument. Mocht aanvullende communicatie met 

omwonenden nodig blijken gedurende het proces, dan maken we daar een passend aanvullend 

communicatieplan voor.  

Tijdens het hele traject zijn er diverse doelgroepen die geïnformeerd dienen te worden. Daarnaast zal 

participatie op de planvorming worden georganiseerd zoals hierboven benoemd. 

Informeren 

1. Inwoners Bloemendaal, middels de reeds beschikbare communicatiemiddelen zoals nieuwsbrief, website 

en andere middelen conform het communicatieplan. 

2. Klankbordgroep, middels de sessies die periodiek zijn ingepland. 

3. Direct omwonenden, middels de beschikbare communicatiemiddelen zoals nieuwsbrief, website, andere 

middelen en participatie. 

4. Bestuurders / Raadscommissie middels een voortgangsrapportage en/of beantwoording vragen. 

5. Contacten met de pers verlopen via de gemeente (team communicatie) 

 

8. Financiële aspecten 

 
Het Landje van Van Riessen is gekenmerkt als een bouwgrondcomplex, niet in exploitatie genomen grond. De 

grond zal niet eerder als in exploitatie worden aangemerkt nadat de raad een grondexploitatie inclusief 
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begroting heeft vastgesteld. De tot dusver gemaakte kosten zijn als vlottend actief, voorraden grond op de 

balans gewaardeerd. De ambtelijke- en adviseurskosten worden geacht tot een bedrag van € 15.000 gedekt te 

zijn vanuit de grondopbrengst (inclusief urenbelasting projectteam(totaal 150 uur)). De kosten die daarna 

(moeten) worden gemaakt, moeten worden betaald door de koper van de grond. Vooruitlopend op de 

vaststelling van de grondexploitatiebegroting zal aan de raad worden gevraagd een voorbereidingskrediet van € 15.000 beschikbaar te stellen. Het krediet is gebaseerd op een beperkt aantal ambtelijke- en adviseurs uren 

om tot de fase te komen van verkoop van de grond.  

 

Bijlagen 
 

 A. EMVI criteria 

 B. Spelregels KBG 

 C. Verkoop documenten 
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Bijlage A 

 

EMVI criteria  

 

Minimumprijs 795.000 euro 

 

EMVI criteria subcriteria Maximale 

score 

score 

Prijs, 30  verkoopprijs 20  

 onvoorwaardelijk 5  

 10% koopsom bij 

raadsbesluit,  20% koopsom 

bij SP vastgesteld. 

5  

Kwaliteit 70 Stedenbouwkundige inpassing 

1. Ontsluitingsmethode 

2. Plaats bebouwing op 

het kavel 

3. bezonning 

30  

 Footprint / volume 

1. Hoe minder footprint 

hoe beter 

2. Hoe minder volume 

hoe beter 

15  

 Beeldkwaliteit 

1. Passend binnen de 

welstandsnota 

2. Passend bij de 

omgeving 

25  

 

 

De drie hoogst scorende partijen presenteren hun plan in commissie grondgebied. Commissie beslist onder 

meer op presentatie en op nader te bepalen criteria. 
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Bijlage B 

Doelstelling en spelregels voor participatie; zo gaan we met elkaar om. 

 

Doel: ten behoeve van de planvorming voor het Landje van Van Riessen  zal mede participatie plaatsvinden 

middels de klankbordgroep (KBG). Aan deze klankbordgroep nemen de Gemeente Bloemendaal, Partij X en 

omwonenden deel onder leiding van een onafhankelijk voorzitter Tijdens de bijeenkomsten wordt  door de 

aanwezigen gestreefd naar overeenstemming over de geagendeerde ontwerpen. Ook zal aan de omwonenden 

advies gevraagd worden ten aanzien van het definitieve stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan. Deze 

zullen beide ter besluitvorming voorgelegd worden bij het College van B&W en de Gemeenteraad. Met advies 

vragen bedoelen we consulteren, meningen vragen, streven naar overeenstemming en het geven van advies. 

Dit betekent niet dat dit ook (altijd) daadwerkelijk wordt overgenomen.  

 

1. Het schetsontwerp, nationale wet- en regelgeving evenals provinciaal- en gemeentelijk (financieel) 

beleid vormen het kader waarbinnen de planuitwerking plaatsvindt. 

2. Ter voorbereiding van de vergadering worden agenda en stukken drie (werk)dagen voor de 

vergadering aangeleverd. Aanvullende agendapunten uiterlijk drie (werk)dagen voor de vergadering 

aanleveren, zodat deze voorbereid kunnen worden. 

Ontwerpen worden niet vooraf aangeleverd, omdat een toelichting in de klankbordgroep door de ontwerpers wenselijk en 

noodzakelijk is. 

3. De samenstelling van de KBG (maximaal 4 omwonenden) wordt tussentijds niet aangepast. Daarnaast 

Partij X en (gemeentelijke) specialisten, die afhankelijk van de agenda voor de vergadering specifiek 

wordt uitgenodigd. 

4. De vergadering  start om 19:00 uur en duurt in beginsel maximaal 2 uur.  

5. Respectvol; luisteren naar elkaars argumenten, elkaar uit laten praten, ruimte bieden voor 

tegengestelde meningen, zonder waardeoordeel over de persoon in kwestie. 

6. Open en eerlijk; informatie in vertrouwen delen en behandelen, regelmatig terugkoppelen, in 

duidelijke bewoording. 

7. Zakelijk; werken met agendapunten, actiepunten vastleggen en nakomen, tijdspad afspreken en 

bespreken. 

8. Actief; elkaar over en weer bevragen en scherp houden, ruim van te voren onderwerpen agenderen 

zodat inbreng nog besproken en meegenomen kan worden, zelf ook brengen en niet alleen halen en 

reageren. 

9. Constructief; vanuit positieve grondhouding meedenken; inbreng van kennis, ideeën en wensen; 

openstaan voor nieuwe inzichten en bereid zijn stellingen en standpunten te herzien.  

10. Betrokken; deelname is niet vrijblijvend maar vraagt aanwezigheid, tijd en inzet van deelnemers.  

11. Praten mét elkaar en niet over elkaar; bij meningsverschillen en/of irritaties de dialoog aangaan en 

niet de monoloog (bijvoorbeeld via de media en gemeenteraad). 

12. Voor het stellen van vragen over het proces of de aanpak van het participatietraject, het uiten van 

klachten of ongenoegen, maar ook voor het geven van complimenten dan is de onafhankelijke 

voorzitter aanspreekpunt. 

13. Verslaglegging van de vergaderingen in de vorm van een actielijst met actiehouders, die aan het eind 

van de vergadering gezamenlijk wordt vastgesteld. 

14. Humor; er mag best gelachen worden. 
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Bijlage C 

 

Verkoop documenten (op te maken na akkoord op Plan van Aanpak) 

 

1. Verkoop voorwaarden, inclusief reserveringsvergoeding 

2. Standaard samenwerkingsovereenkomst ter vergoeding gemeentelijke kosten 

3. Concept koopcontract 

4. Schoongrondverklaring   

a. Het BUS-evaluatieverslag 2011023244 

b. De brief van Milieudienst IJmond 2011047629 

c. De brief van de Provincie NH betreffende sanering 2011048344 
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