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Aan:  De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders  

van de gemeente Bloemendaal 

 

 

Onderwerp: Westelijke Randweg 1  

 

Overveen, 18 augustus 2020 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders, 

 

Onlangs ontvingen wij een uitnodiging, gedateerd 3 augustus 2020, voor een online 
“bijeenkomst […] over de ontwikkelingen rond de Westelijke Randweg 1”. Deze uitnodiging, 
verspreid huis aan huis onder de omwonenden (in brede zin) van de Westelijke Randweg 1, 
was ondertekend door X en Y van De Wijde Blik, “mede namens de gemeente Bloemendaal en 
Wibaut”. Dit laatste fragment suggereert dat deze brief met medeweten en goedkeuring van de 

gemeente Bloemendaal tot stand is gekomen. 

 

We willen u daarom hierbij informeren dat wij niet voornemens zijn de aangekondigde online 

bijeenkomst bij te wonen, om de volgende redenen: 

 

Het is onduidelijk  

a) of de locatie Westelijke Randweg 1 (WR1) überhaupt geschikt is voor woningbouw,  

b) hoe de aangekondigde bijeenkomst zich verhoudt tot het doorlopen participatietraject 
en de besluitvormingsprocedure omtrent bouwplannen op Westelijke Randweg 1, mede 
gelet op het feit dat de Commissie Samenleving er in mei 2020 op wees dat het 

stedenbouwkundig plan en de 1828 doelgroep (gepresenteerd als uitgangspunten in de 
uitnodiging) in strijd zijn met de kaders van het raadsbesluit van 31 januari 2019, 

c) welke functie deze specifieke bijeenkomst heeft: 

I Indien het beschouwd dient te worden als deel van een participatietraject, wat is de 
procedurele/bestuurlijke grondslag hiervoor en wat zijn de kaders waaraan dit 

participatietraject dient te voldoen nu een mandaat van de raad om het participatietraject 
te (her)starten ontbreekt en daardoor ook geen kaders (opnieuw) zijn geformuleerd en 
vastgelegd.  

II Indien geen participatie, wat is dan wél doel en noodzaak van deze bijeenkomst en 
welke rol is ons als omwonenden daarbij toebedeeld?  

 

 
Ter toelichting: 

Ad a  

Mede door de adviezen van de Omgevingsdienst IJmond en GGD Kennemerland werden 

voor het zomerreces de reeds bestaande twijfels bevestigd, ook binnen uw raad, over de 
geschiktheid van deze locatie voor woningbouw. B&W heeft daarna een gezamenlijke 

notitie – te ondertekenen door verschillende betrokkene diensten en bureaus – 
aangekondigd. De uitkomst hiervan wordt op korte termijn verwacht. De discussie over dit 
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en andere aspecten is nog niet afgerond binnen de raad. Het staat op dit moment dus niet 

vast dat Westelijke Randweg 1 geschikt is voor woningbouw, tijdelijk of permanent, en uw 
raad dient zich nog over deze vraag uit te spreken. Gezien deze omstandigheden lijkt de 

door De Wijde Blik / Wibaut geplande bijeenkomst daarom uiterst voorbarig.  

 

Ad b 

Het genoemde schrijven aan de omwonenden vermeldt ook dat het college beslist heeft dat 

de locatie Westelijke Randweg 1 definitief niet voor spoedhuisvesting van statushouders 
ingezet zal worden. Op basis van deze bij de firma Wibaut blijkbaar reeds bekende – maar 
jegens ons niet gecommuniceerde – keuze wordt de conclusie getrokken dat “voor deze 
locatie weer het oorspronkelijke plan in beeld komt”. “Het oorspronkelijke plan”, d.w.z. het 
stedenbouwkundig ontwerp zoals het in oktober 2019 door de ontwikkelaar gepresenteerd 

is, bestond uit een gebouw dat zeker niet voldeed aan de kaders meegegeven door de raad 
bij zijn besluit van 31 januari 2019. Het zelfde geldt voor het laatste ontwerp dat, anders 
dan het oorspronkelijke stedenbouwkundig ontwerp, wegens een plotseling ontstane 

urgentie, geënt is op modulaire bouw. Ook in dit licht lijkt het meer voor de hand te liggen 
dat eerst de politiek aan zet is en dat de firma Wibaut, bij monde van De Wijde Blik, voor 

haar beurt spreekt. 

 

Overigens valt bij lezing van het verslag van 16 juli 2020 van de Adviescommissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal (hier) op dat ook deze commissie uiterst kritisch staat 

tegenover dit project. Deels valt deze kritiek samen met al bekende bezwaren, deels gaat 
deze een stapje verder. Ook hier is de ontwikkelaar er nog niet in geslaagd om enkele van 

de meest fundamentele bezwaren weg te nemen. 

 

Daar kunnen wij aan toevoegen dat tijdens de vergadering van de Commissie Samenlev ing 
op 19 mei 2020 bleek dat een grote meerderheid in de commissie zeer kritisch staat 

tegenover het door de ontwikkelaar gepresenteerde Stedenbouwkundig Plan (d.d. 23 april 
2020). Men constateerde een gebrek aan respect voor de kaders zoals die meegegeven waren 

in het geamendeerde raadsbesluit van 31 januari 2019 en de daarmee in direct verband 
staande “pijnpunten” zoals die door de tuinders en omwonenden al tijdens de participat ie 
verwoord waren. 

 

De bovengenoemde uitnodiging rept met geen woord over deze bezwaren, zodat we 
welhaast moeten constateren dat het college, Wibaut en De Wijde Blik deze voor de 

zoveelste keer negeren.  

 

Ad c 

Het participatietraject m.b.t. permanente woningbouw op deze locatie is in oktober 2019 

afgerond (zie Eindverslag participatie). Er ligt voor zover bij ons bekend geen nieuw besluit 
of opdracht c.q. verzoek van de gemeente Bloemendaal (raad of college) voor om 
participatie over woningbouw op WR1 op te starten. Het lijkt dus dat deze bijeenkomst niet 

deel uitmaakt van een participatietraject en het staat in de uitnodiging ook niet als zodanig 
omschreven. Indien dit onverwachts toch wel als participatie bedoeld is, zijn in ieder geval 

de kaders waaraan dat traject dient te voldoen en onze rol daarin vooralsnog niet bepaald.  

 

https://www.bloemendaal.nl/fileadmin/Bloemendaal/Documenten/Commissies/Ruimtelijke_Kwaliteit_Welstand/20200716_adviezen_Bloemendaal.pdf
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Aangezien de bijeenkomst van 14 januari 2020 over het sociaal concept door Wibaut, de 

Wijde Blik en het college van burgemeester en wethouders abusievelijk als ‘participat ie’ 
aan uw raad werd gepresenteerd – totdat wethouder De Roy van Zuidewijn tijdens de 

commissiebijeenkomst van 19 mei genoodzaakt was toe te geven dat, aangezien de 
participatie toen al afgerond was, deze bijeenkomst niet van dat traject deel uitmaakte – is 
duidelijkheid over de kaders van een eventueel te herstarten participatietraject voor ons 

omwonenden echter van uiterst belang. Op dit moment ontberen wij die duidelijkheid.  

 

Kijkend naar de genoemde agendapunten in het rondschrijven van De Wijde Blik 

(Stedenbouwkundig Plan, verdere procedure en planning, inspreek- en 
bezwaarmogelijkheden) biedt de bijeenkomst niets nieuws boven het reeds doorlopen 
participatietraject. Er zijn overigens sowieso geen relevante nieuwe ontwikkelingen te 

bespreken. Door het wegvallen van WR1 als mogelijke locatie voor spoedhuisves t ing 
statushouders zijn we procedureel feitelijk weer beland in de situatie in oktober 2019 toen 

het participatietraject afgerond werd, zij het dat daarna nog enige relevante informatie ter 
beschikking kwam. 

 

De uitnodiging vermeldt als een van de agendapunten het presenteren en toelichten van het 

stedenbouwkundig plan. Zoals wij het in het verslag van 16 juli 2020 van de 
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal kunnen lezen gaat de april 2020 

versie van dit plan, in afwijking van de oorspronkelijke plannen, uit van modulaire bouw 
Echter, het modulaire bouwconcept werd gerechtvaardigd met verwijzing naar de behoefte 
om snel te bouwen i.v.m. de urgentie die ontstond rond de huisvesting van statushouders. 

Naar onze mening is deze uit nood geboren methode inferieur in vergelijking met reguliere 
bouw. Bovendien, zoals het door wethouder De Roy van Zuidewijn tijdens de 

commissievergadering van 19 mei werd uitgelegd ter motivering van het voorgestelde 
bijdrage van €550.000,- uit het vereveningsfonds, is deze methode ook duurder! Aangezien 
WR1 nu als locatie voor spoedhuisvesting statushouders wegvalt, is het aanhouden van de 

keuze voor modulair bouwen in het genoemde Stedenbouwkundig Plan niet langer 
verdedigbaar. 

 

Mocht, in weerwil van onze verwachtingen, geconcludeerd worden dat er sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening en daarmee dat de Bloemendaalse gemeenteraad instaat voor de 
gezondheid en veiligheid van de burgers die daar straks op 13 meter afstand van het 50 kV-

transformatorstation met het aanzienlijke vermogen van 152 MVA gaan wonen, dan is het 
naar onze mening absoluut noodzakelijk dat de raad opnieuw en zo concreet mogelijk de 

kaders voor een vervolg participatietraject stelt. Tijdens het voorgaande proces is namelijk 
gebleken dat de ontwikkelaar het geamendeerde raadsbesluit van 31 januari 2019 niet 
serieus genomen heeft. De door hem voorgestelde/vastgestelde doelgroep was feitelijk 

onbespreekbaar, het aantal woningen werd niet kleiner, maar juist groter en het gebouw 
werd hoger in plaats van lager. Wibaut / De Wijde Blik heeft niet geaarzeld om dit 

bouwwerk en de eenzijdige doelgroep als voldongen feiten te presenteren en op basis van 
deze zelf gekozen uitgangspunten te gaan ‘discussiëren’. 
 

Voor deze ‘discussie’ is gekozen voor een online sessie. Een vorm waarbij het volkomen 

oncontroleerbaar is of elke deelnemer daadwerkelijk belanghebbende is, welke vragen via 
de chatfunctie binnen komen en hoe deze geselecteerd en verwerkt worden, enz. 
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In het licht van de hierboven beschreven feiten, omstandigheden en overwegingen zijn de 

conclusies bijna onvermijdelijk dat deze bijeenkomst van 19 augustus geen deel van het/een 
participatietraject uitmaakt en op de zaken vooruit loopt, wellicht zelfs met het doel om door 

onze deelname legitimering te zoeken voor plannen die  

- afwijken van het raadsbesluit van januari 2019,  
- nog vasthouden aan modulaire bouw terwijl dit niet meer gerechtvaardigd is, 

- geen verdere (legitieme) nieuwe aspecten bevatten (waardoor geen nut en noodzaak 
om nu verder te praten), 

- en, last but absolutely not least, betrekking hebben op een locatie waarvan de 

veiligheid en gezondheid allesbehalve vaststaat.  

 

Wij zijn daarom niet bij de online bijeenkomst aanwezig.  

 

Hoogachtend (mede namens omwonenden Kennemerpark), 

 


