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Onderwerp Afzien beroep bestemmingsplan Bloemendalerpolder (112217) 
Datum 28 september 2016 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD): Marshall 
(D66):   Hendriks  
(CDA): van Tilburg 
(PvdA):Bekkema 
(GL): Portengen 
(HvB):  
(GOP): Kwekkeboom 
(50Plus):  

Meesprekers  

Aanwezig namens 
college 

Boland 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Van Zuijlen 

Voorzitter Boudewijnse 

Griffie Knibbe 

  

Besproken items 
 

Kunnen er ook andere zaken aan de orde gesteld worden als wel beroep wordt 
ingesteld, bv. terugbetaling/schadevergoeding?  
Is ook overwogen om de juridische tekst voor te leggen in een geschillenregeling 
aangezien er verschil van mening is over de uitleg.  
Hoe zit met het de zorgen van eerder bv. mogelijke schade aan wegdek/ 
Spieringbrug? En de laatste zin in het voorstel: ‘niet geruststellend’.  
Is al begonnen met de aanleg, wat is de planning?  
Kunnen de afspraken met private partners ook vastgelegd worden? 
 
College: 
Terugbetaling loopt cfm. de wet Arhi via de provincie. Dat past niet in deze 
procedure; en dat loopt al.  
Een mogelijkheid is uittreding uit de SUOK. Dat wordt ook bestudeerd.  
Er wordt getracht tot minnelijke schikking te komen, maar het punt van 
geschillencommissie komt dichterbij; voor en nadelen moeten dan wel helder zijn. En 
al krijgen we gelijk, hoeveel energie willen we erin stoppen en hoe zijn/worden de 
verhoudingen.  
Schade aan het wegdek is moeilijk in te schatten. Een openbare weg is om overheen 
te rijden en schade is dan lastig te verhalen.  
De planning is opgevraagd om de verwachtingen ook neer te schrijven. Aangegeven 
is dat men snel wil aanvangen nu de bouw lijkt te starten. Dan zou de weg op tijd 
klaar zijn. Dan is ons doel bereikt.  
De zienswijze was destijds ingestoken om de weg te versnellen. Dat is niet meer aan 
de orde. De evt. sancties die wij wensen worden gesteund en nu overgenomen door 
de gemeente Weesp. Zij gaan inzetten op bouwstop als de weg niet gereed is bij 1000 
woningen.  

Toezeggingen college -- 

Aanbeveling per fractie 
verdere procedure 

Er is een harde deadline om evt. beroep in te stellen vóór 5 oktober. Het besluit 
hierover moet dus vanavond genomen worden. Het staat derhalve al op de 
raadsagenda van hedenavond. 

 


