
Aan: voorzitter gemeenteraad Bloemendaal
Datum: 11 maart 2021 , VOcrtgeîJ&fc OÇ ľ2. VUaaťt 102.İ z
Betreft: initiatiefvoorstel "raadsenquête Bijduinhof"

Onderwerp: Raadsenquête Bijduinhof op grond van artikel 155a van de Gemeentewet

Met dit initiatiefvoorstel stellen wij voor het volgende besluit te nemen:

De Gemeenteraad van Bloemendaal

Gezien het initiatiefvoorstel, getiteld: "raadsenquête Bijduinhof"

Besluit:

« In te stemmen met het starten van een raadsenquête inzake de totstandkoming van het bouwproject 
'Bijduinhof' in Overveen;

* Hiertoe een enquêtecommissie samen te stellen, bestaande uit tenminste drie raadsleden;
» De geheimhouding op te heffen van alle stukken uit dit dossier;
* De mogelijkheid open te houden voor het inzetten van een extern bureau , ter ondersteuning van de 

enquêtecommissie.

Aanleiding

De aanleiding voor dit initiatiefvoorstel is gelegen in de vele vraagtekens die er inmiddels, zowel bij burgers als 
bij raadsleden, zijn gerezen over de totstandkoming van het bouwproject op het voormalige terrein van de Van 
Wijkgarage, project Bijduinhof. Er lijkt veel onduidelijk te zijn op dit dossier. Er is, zo laat het zich aanzien, in 
strijd gehandeld met de oorspronkelijke afspraken in de raad, met de buurt en omwonenden. Ook lijkt het er 
op dat er afspraken gemaakt zijn met de projectontwikkelaar, zodat deze renderend kon bouwen. Er lijkt een 
opmerkelijk besluit te zijn genomen om het bouwpeil op een andere dan de oorspronkelijke plek te meten, er 
is, tegen de oorspronkelijke afspraken in, een extra bouwlaag gebouwd, er is een muur ontstaan die bouwen 
op een naast gelegen terrein, eigenlijk (financieel) onmogelijk maakt. Dit om maar enkele zaken te noemen. 
Voor ons voldoende aanleiding tot in het instellen van een raadsenquête.

Effect van dit Initiatiefvoorstel
Het effect dat wij met initiatiefvoorstel beogen is duidelijkheid creëren over de stappen diezijn genomen in de 
totstandkoming van het project Bijduinhof, vast te leggen wie waar voorveřãřŵvōordgļijlc'fsgeweest, en voor 
de toekomst te leren van de gemaakte fouten.

Namens
oemendaal, Zelf oemendaal,Vrijzinnig Democratis
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