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PvdA, CDA, HvB 
Landje van Van Riessen 
26 juni 2016 
28 juni 2016

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2016,

kennis genomen hebbende van de door het college verstrekte projectopdracht Locatiestudie Sociale 
Woningbouw, nummer 2016019621,

kennis genomen hebbende van het eerdere voornemen van het college tot verkoop van het Landje 
van Van Riessen en van het daarover gevoerde debat in de commissie Bestuur 8i Middelen van 16 
juni 2016,

concluderende dat de commissie dit voorstel niet rijp acht voor behandeling in de raad en van 
mening is dat de grondslag voor het besluit tot verkoop gebaseerd zou moeten zijn op meerdere 
invalshoeken, zoals duurzaamheid, collectieve zelfbouw en sociale woningbouw,

constaterende dat het college in zijn raadsvoorstel met betrekking tot het Regionaal Actieprogramma 
Wonen onder andere vaststelt dat er in Bloemendaal onvoldoende plancapaciteit is om aan de 
bouwopgave van 590 woningen te voldoen,

constaterende voorts dat in de Woonvisie 2012 - 2016, vastgesteld door deze raad op 26 januari 
2012, wordt vastgesteld dat er in de gemeente Bloemendaal behoefte is aan sociale huurwoningen 
voor senioren,

van mening zijnde dat het Landje van Van Riessen vanwege zijn ligging in het centrum van 
Bloemendaal-dorp in beginsel een zeergeschikte locatie zou zijn voor realisering van woningen voor 
senioren,

van mening zijnde dat om voornoemde reden de mogelijkheden voor sociale woningbouw op het 
Landje van Van Riessen op zijn minst zou moeten worden overwogen,

verzoekt het college

bij de locatiestudie sociale woningbouw uitdrukkelijk de vraag te betrekken of en op welke wijze 
sociale huurwoningen op het Landje van Van Riessen zouden kunnen worden gerealiseerd, en 
daarbij de Woningcorporatie Brederode Wonen te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.
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