
2018005586 

 

 

 

 

Burgemeestersbrief ten behoeve van een raads- of coalitieakkoord 

 

 

Geachte raadsleden, duocommissieleden en informateur, 

Vanaf 6 september jl. heb ik de eer burgemeester van Bloemendaal te mogen zijn. Die tijd heb ik 

gebruikt om honderden gesprekken te voeren in de vijf kernen en op het gemeentehuis in Overveen. 

Ik denk daarmee een toenemend inzicht te hebben in wat er leeft en nodig is. 

De politiek heeft het primaat bij het voeren van onderhandelingen over een nieuwe raadsperiode. U 

bepaalt welke zaken prioriteit krijgen. 

Vanuit mijn eigen rol en verantwoordelijkheid vraag ik aandacht voor een aantal onderwerpen 

waarvan ik denk dat die - uit oogpunt van het algemeen belang - zouden moeten worden 

geagendeerd in de komende raadsperiode. Ook wil ik uit de aard van mijn functie enkele thema's in 

het domein van de openbare orde en veiligheid aansnijden. 

De context 

Bloemendaal is een fantastische gemeente die behoort tot de meest aantrekkelijke van ons land. Er 

is alle reden trots te zijn op zoveel kwaliteit. Het herbergt vijf karaktervolle dorpen, een parelsnoer 

aan landgoederen en robuuste natuur. Het ruimtelijke beeld is op orde en conserverend. De overheid 

richt zich op excellente dienstverlening en verzorgt in een omgeving van kleinschaligheid een 

vangnet voor kwetsbaren. Het beleid richt zich op behoud en toevoeging van kwaliteit. Zo heeft 

Bloemendaal de kenmerken van een beheergemeente. Initiatief tot ontwikkeling wordt in de eerste 

plaats genomen door marktpartijen.  

In zo'n setting lijkt een stabiel politiek-bestuurlijk beeld voor de hand te liggen, immers er is 

consensus dat de hoogwaardige kwaliteit van de gemeente moet worden bestendigd. De ervaring in 

de afgelopen jaren is echter anders. Bloemendaal kent in die periode juist een turbulente politieke 

cultuur waarin tegenstellingen regelmatig nogal worden uitvergroot. Dat is ten koste gegaan van 

goed bestuur. Uiteraard heb ik mij afgevraagd hoe dat komt en ook of er beïnvloedbare factoren zijn 

om de gemeente weer in een rustiger vaarwater te manoeuvreren.  

Om dat te verkennen heb ik geanalyseerd welke omstandigheden naar mijn inschatting hebben 

bijgedragen aan instabiliteit.  

Onrust in de politiek 

 Kijk je van enige afstand naar de gemeentelijke ontwikkelingen in Bloemendaal in het afgelopen 

decennium dan valt een aantal zaken op die de gemoederen flink heeft bezig gehouden: 

- de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal fuseerden; 

- de economische crisis noopte tot ingrijpende bezuinigingen (drie miljoen euro structureel op 

jaarbasis); 
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- geforceerd door het wettelijke regime moest een flink aantal bestemmingsplannen worden 

geactualiseerd; 

- er werd een nieuw gemeentehuis gebouwd; 

- rond Elswoutshoek ontstond een hoofdpijndossier; 

- de drie decentralisaties in het sociaal domein moesten worden gerealiseerd; 

- Heemstede en Bloemendaal gingen ambtelijk intensief samenwerken; 

- de participatiesamenleving eiste een nieuwe vorm van werken op; 

- de bestuurscultuur verslechterde: wethouders kwamen en gingen, burgemeesters kwamen en 

gingen, er kwam een nieuwe griffier, een nieuwe gemeentesecretaris; 

en bij al deze ingrijpende veranderingen bleef de winkel open en ging de productie door. 

Onontkoombaar trokken deze ontwikkelingen hun wissel. Een belangrijk kenmerk van voornoemde 

zaken is ook dat er introvertie optreedt. Ambtenaren en politici zijn een tijdje vooral bezig met de 

eigen problematiek in plaats van met de samenleving. De gemeentelijke systeemwereld en de 

leefwereld van de samenleving lopen uit elkaar. De kans op ontsporing en/ of ongelukken neemt toe. 

Dat is geen verwijt maar een constatering. Dat er terugblikkend kleerscheuren zijn opgelopen mag 

niemand verwonderen. Misschien is het zelfs wel verbazingwekkend dat de boel overeind bleef. Als 

inkomend burgemeester heb ik geconcludeerd dat zoveel veranderingen tegelijk managen een bijna 

onmogelijke opgave is geweest. In ieder geval doet het mij relatief relaxed omgaan met tegenslagen. 

Het is immers heel begrijpelijk hoe ze zijn ontstaan. Verantwoordelijk bestuur vraagt wel om een 

visie hoe nu verder te gaan. Daarop ga ik hieronder in. 

Hoe staan we er anno 2018 voor? 

Naar mijn opvatting geeft de raadsperiode 2018-2022 reële kansen om als gemeente meer in balans 

te komen. Dat vraagt mijns inziens dan wel om politieke aandacht voor een aantal zaken. 

In ieder geval is er veel goed nieuws te melden. Gerelateerd aan het bovenstaande rijtje opgaven zijn 

belangrijke vorderingen gemaakt: de fusie van de twee gemeenten Bennebroek en Bloemendaal 

heeft zijn beslag gekregen, hun ambtelijke apparaten zijn samengevoegd, het gemeentehuis is 

gebouwd, de bezuinigingen hebben hun plek gekregen in de meerjarenbegroting, de 

bestemmingsplannen zijn herijkt, de economische crisis maakt plaats voor economische voorspoed, 

het sociaal domein is geïncorporeerd in de gemeentelijke huishouding, de gemeenteraad heeft een 

definitief ruimtelijk kader voor Elswoutshoek vastgesteld en er wordt volop ambtelijk samengewerkt 

tussen Bloemendaal en Heemstede.  

Okay, de nieuwe omgevingswet is in aantocht en vraagt nieuwe inspanningen in de komende jaren. 

Maar de stapeling van gecompliceerde dossiers uit de afgelopen jaren is voorbij. En als nu ook nog de 

verkiezingen hun beslag hebben gekregen en de nieuwe krachtsverhoudingen duidelijk worden is er -

ik ben daar oprecht van overtuigd - reden voor optimisme.  

Samen bouwen 

Dat bouwen begint met elkaar vasthouden en respecteren, een streep trekken onder het verleden en 

focus leggen op nieuwe kansen. In het college hebben we de afgelopen maanden enkele 

uitgangspunten benoemd die we daarbij als leidraad nemen. 
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1. we omarmen het concept van 'karakter aan de kust'; dat is het robuuste (cultuur- & 

natuur)landschap, dat is de bijzondere identiteit van de dorpen en dat is de verzameling van 

zelfbewuste mensen die flinke samenlevingskracht kan vormen. Ook als het om weerbarstige 

karakters gaat. 

2. we onderkennen het belang van krachtig kernenbeleid; we verbinden daaraan ook de merknaam 

Bloemendaal. De dorpen zijn zo verschillend van karakter dat zij elk voor zich maatwerkoplossingen 

vragen voor de vraagstukken die zij herbergen. Ieder dorp verdient een eigen taskforce in een 

driehoek van gemotiveerde bewonersgroepen, voor deze opdracht vrijgemaakte ambtenaren en 

verantwoordelijke bestuurders. 

3. we geven echt vorm aan burgerparticipatie. Vitaal Vogelenzang is de eerste loot aan een nieuwe 

stam van burgerparticipatieprojecten die de komende periode krachtig wordt doorontwikkeld. We 

zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking met de bevolking, opereren vraaggestuurd, zijn 

gericht op maatwerk. We geven ruimte voor bewonersinitiatieven waarbij we verkennen op welke 

wijze taken en verantwoordelijkheden effectief kunnen worden belegd in de samenleving.  

4. we positioneren Bloemendaal in het verband van de MRA als 'green heritage'. Immers, de 

landgoederengordel van Heemstede en Bloemendaal vertegenwoordigt een unieke kwaliteit op de 

Noordflank van de Randstad: als verblijfs- en rustgebied voor recreanten en als bijzonder 

vestigingsgebied voor de expats van Amsterdam. Die functies verdienen enerzijds een 

gerespecteerde en beschermde status in het krachtenveld van de Metropool en anderzijds 

investeringsbereidheid vanuit diezelfde metropool om de kwaliteit van de buitenplaatsen als 

backbone van het landschap en de natuurwaarden op peil te houden. En het betekent bijvoorbeeld 

ook dat de festivals die Amsterdam de stad uitduwt niet vanzelfsprekend in ons leefgebied kunnen 

landen. 

Welk wensenlijstje leg ik in voor het raads- en/ of coalitieakkoord? 

1. Ontwikkel in de komende raadsperiode meer gevoel voor de samenwerking tussen Bloemendaal 

en Heemstede. Niet perse via een hoogdravende blauwdruk voor de toekomst maar in ieder geval 

door ontmoeting van de gemeenteraden. Elkaar kennen, inzicht krijgen in elkaars vraagstukken en 

opgaven kan enorm helpen om in de loop van de raadsperiode een visie te ontwikkelen op het 

gewenste samenwerkingsmodel. 

2. Maak meer werk van de relatie van Bloemendaal met de regio (Zuid-)Kennemerland. Bloemendaal 

is op allerlei manieren verbonden met zijn directe omgeving en de MRA. Zij draagt ook daadwerkelijk 

bij aan haar omgeving: denk aan het huisvesten van leerlingen, het bieden van sportfaciliteiten, 

muziekonderwijs, het herbergen van strandgasten of het doneren van een vaste bijdrage per 

inwoner aan de MRA. Tegelijkertijd maken onze burgers volop gebruik van voorzieningen in andere 

gemeenten. Mijn oproep is, vanuit het besef van wederzijds belang, ook hierop in de komende 

raadsperiode visie en beleid te ontwikkelen. 

3. Maak concrete stappen om het dossier Elswoutshoek (verder) tot rust te brengen. In het afgelopen 

half jaar zijn belangrijke werkzaamheden verricht. De gemeenteraad van maart jl. stelde het 

definitieve planologische kader voor de ontwikkeling van het landgoed vast en een ambtelijke 

taskforce legt de laatste hand aan het afscheiden van het omvangrijke WOB-dossier. Die acties 

nemen echter niet de onverwerkte pijn en bitterheid uit de afgelopen jaren weg. Ik zou als 

burgemeester menen dat het dringend gewenst is dit te onderkennen, waarheidsvinding te (laten) 

plegen op de gebeurtenissen in 2014, conclusies te trekken en waar mogelijk te verzoenen. Concrete, 

toetsbare, verifieerbare vraagstelling kan helderheid verschaffen over gebeurtenissen die nu nog 
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boven de markt hangen. Hoewel ik als burgemeester dit proces zelf ter hand kan nemen, heeft het 

mijn stellige voorkeur dat u als gemeenteraad het voortouw neemt.  

4. Maak daadwerkelijk werk van kernenbeleid. Zoals eerder betoogd, moet wat mij betreft de kloof 

tussen de leefwereld in de dorpen en de systeemwereld van de politiek worden verkleind. De dorpen 

zijn ook heel verschillend en voelen zich niet evenwichtig bediend door het gemeentebestuur. 

Ontwikkel daarom eigentijds actief en zichtbaar kernenbeleid.  

5. Werk bewust en stelselmatig aan een betere bestuurscultuur. Bij dit thema zijn allerlei 

invalshoeken te noemen: professionalisering van raadsleden, kennis van efficiënt en effectief 

vergaderen, gerichte aandacht voor integriteit en weerbaarheid, meer nadruk op sturen aan de 

voorkant van processen dan minutieus controleren aan de achterkant, besturen op hoofdlijnen met 

aanpassing van de vergaderfrequentie om ook raadsleden met minder tijd (bijv. vanwege jonge 

gezinnen) te blijven interesseren voor het raadswerk, heb permanente aandacht voor transparantie. 

En vooral: bestuur niet op macht maar op draagvlak en maak dat zichtbaar bij de coalitievorming. 

6. Om de rol van de burgemeester (als duurst betaalde kracht in de organisatie) optimaal te benutten 

verzoek ik de onderhandelaars hem naast de wettelijke portefeuilles (en de reddingsbrigade) met 

vier meer inhoudelijke werkgebieden te belasten: regio-aangelegenheden, de portefeuille 

personeelszaken, de portefeuille communicatie (inclusief de doorontwikkeling van participatie) en 

integrale handhaving. Wat het laatste betreft: ik acht een ontkoppeling van vergunningverlening en 

handhaving organisatorisch zuiver en noodzakelijk en in veel gemeenten wordt deze taak belegd bij 

de Kroonbenoemde bestuurder in het college.  

7. Roep naast de auditcommissie een commissie projecten in het leven. Juist in de 

ontwikkelprojecten blijkt de gemeente de afgelopen jaren kwetsbaar.  

8. Maak werk van projecten die de identiteit van Bloemendaal versterken. Er is veel te vieren in 

Bloemendaal. Er zijn ook initiatieven die politiek-bestuurlijk omarmd zouden kunnen worden omdat 

zij aan Bloemendaal kleur geven en bevolkingsgroepen, ook binnen Nederland, kunnen verenigen. Zo 

loopt momenteel het project tot oprichting van een Joods Monument, zo bestaat de Zeeweg in 2020 

100 jaar, is er een nieuw initiatief rondom de voormalige Stormschool Bloemendaal (de voorloper 

van de opleiding van commando' s in Nederland) en krijgt het Reinwaterpark op een innovatieve 

wijze nieuwe betekenis voor de drinkwaterhuishouding en de volkshuisvesting. Zaken om trots op te 

zijn en gericht aandacht te geven. 

Dat was het. Ik hoop op een raadsperiode waarin gerichtheid op het algemeen belang centraal staat, 

waarin goed en ontspannen wordt samengewerkt en waarin wordt gebouwd aan vertrouwen naar de 

bevolking en waarin regelmatig gelachen wordt. Goede politiek is gezamenlijk werken aan de 

toekomst. Een geweldig vak! 

Maart 2018, 

Elbert Roest 
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