
Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Bloemendaal, 22 april 2014 
 
 
Geacht college, 
 
Inleiding 
In het artikel in het Haarlems Dagblad van 5 april 2014 ‘Geen Vinex, maar Parels aan de 
Ringvaart’ wordt Cees Loggen, wethouder van de Haarlemmermeer geciteerd: ‘De bestaande 
wisselwerking tussen onze dorpen en die aan de overkant van de Ringvaart krijgt een 
oppepper door het gezamenlijk gebruik van voorzieningen. Dat komt de leefbaarheid aan 
beide zijden van de Ringvaart ten goede’ aldus Loggen. Daarop vervolgt Loggen met de 
mededeling: ‘een deel van het budget (lees: geld voor de Westflank beschikbaar gesteld door 
het Rijk) gaat naar de aanleg van de Duinpolderweg tussen Bollenstreek en Schiphol. Die 
moet Haarlemmermeer-West ontsluiten, het verkeer uit de dorpen langs de Ringvaart halen 
daarmee leefbaarder maken. Wat ons betreft is de Duinpolderweg een voorwaarde voor de 
bouw in Haarlemmermeer-West. Het Rijk wil dat er 15.000 woningen worden gebouwd. Bij 
de bouw van zo veel woningen zijn wegen noodzakelijk. Daarover zullen we het gesprek met 
het Rijk aangaan.’  
 
Mbt de gelden voor de Westflank citeren wij hieronder de informatie die te vinden is op: 
http://www.rvob.nl/nieuws/nieuwsarchief/nieuwsberichten_2009/rijk_investeert_in_westflank
_haarlemmermeer 

Het kabinet stelt 48 miljoen euro beschikbaar uit het Nota 
Ruimtebudget voor de Westflank Haarlemmermeer. Het geld 
voor de Westflank Haarlemmermeer gaat naar de aanleg van een 
'groen-blauw' raamwerk (natuur en water), waterberging en 
recreatieve routes in het groen. Het RVOB is vanuit het rijk 
betrokken bij de gebiedsontwikkeling van de Westflank 
Haarlemmermeer. 

Lees het persbericht van de ministerraad. Achtergrondinformatie 
over hetNota Ruimtebudget vindt u op de website van VROM. 
 
Vragen 
In dit verband verzoeken wij u de volgende vragen te beantwoorden, zo nodig door in overleg 
te treden met het college van de Haarlemmermeer, cq met de wethouder van verkeer van de 
Haarlemmermeer: 
 

1. Onderschrijft u de opmerkingen, zowel in zijn geheel als in detail, van deze 
wethouder? Dus graag op beide aspecten een antwoord en bij “in detail” graag ook op 
welk onderdeel u de opmerkingen onderschrijft. 

 
2. Heeft u overleg gehad met het College te Haarlemmermeer over deze aspecten en 

uitlatingen van deze wethouder? 

 
3. Waaruit bestaat volgens u de wisselwerking tussen dorpen ten oosten en ten westen 

van de Ringvaart voor zover dat betreft de kernen Vogelenzang en Bennebroek en 
waaruit blijkt dat concreet? Heeft u, na overleg met wethouder Loggen, een ander 
visie hierop dan hij? Zo ja, wat is het verschil? 

http://www.rvob.nl/nieuws/nieuwsarchief/nieuwsberichten_2009/rijk_investeert_in_westflank_haarlemmermeer
http://www.rvob.nl/nieuws/nieuwsarchief/nieuwsberichten_2009/rijk_investeert_in_westflank_haarlemmermeer
http://www.regering.nl/Actueel/Persberichten_ministerraad/2009/november/27/Kabinet_investeert_77_5_miljoen_euro_in_IJsselsprong_Zutphen_en_Westflank_Haarlemmermeer
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=3410


 
4. Waaruit bestaat het gezamenlijk gebruik van voorzieningen, dwz: welke 

voorzieningen zijn dat en waar liggen deze voorzieningen? 

 

5. Waaruit blijkt dat sprake is van gezamenlijk gebruik en hoe is dat gezamenlijk gebruik 
gekwantificeerd? 

 

6. Welke “oppepper” is van dit gezamenlijk gebruik van voorzieningen te verwachten en 
vooral hoe profiteren Vogelenzang en Bennebroek hiervan? 

 

7. Hoe komt deze oppepper de ‘leefbaarheid’ van de dorpskernen Vogelenzang en 
Bennebroek ten goede? 

 

8. Wat verstaat u en /of het College in de Haarlemmermeer in dit verband onder 
leefbaarheid? 

 

9. Op welke wijze zou de Duinpolderweg bijdragen aan het gezamenlijk gebruik van de 
eerder genoemde voorzieningen en hoe versterkt dit de leefbaarheid? 

 

10. Kunnen gelden die door het Rijk ter beschikking worden gesteld voor de Westflank 
besteed worden voor de aanleg van de Duinpolderweg? 

 

11. Wat is de relatie tussen de gelden van de Westflank en de Duinpolderweg voor zover 
deze weg ten westen van de Ringvaart ligt? 

 

12. Welk verband bestaat er tussen de woningbouw ten oosten van de Ringvaart en de 
dorpskernen ten westen van de Ringvaart? 

 

13. Weet u of de wethouder van de Haarlemmermeer met zijn uitspraak bedoelt te zeggen, 
of is u daar anderszins iets over bekend, dat woningbouw niet alleen op de Westflank 
van de Haarlemmermeer zal plaatsvinden, maar ook ten westen van de Ringvaart en 
zo ja, waar en in welke omvang zal deze woningbouw plaatsvinden? 

 

14. Vindt hierover overleg plaats tussen de gemeente Haarlemmermeer, de provincie 
Noord-en Zuid Holland en het Rijk en zo ja, wordt Bloemendaal in dit overleg 
betrokken? Deze vraag wordt gesteld aangezien de wethouder in hetzelfde artikel 



verklaart ‘Daarover zullen we het gesprek met het Rijk aangaan’, wat veronderstelt dat 
de gemeente Haarlemmermeer samen met de provincie NH het voortouw neemt in het 
overleg met het Rijk, zonder dat de gemeente Bloemendaal hierin gekend wordt, laat 
staan betrokken is; 

 

15. Welk standpunt neemt het College in met betrekking tot de uitspraken van de 
wethouder in de krant , indien zij die uitspraken in zijn geheel dan wel detail niet 
onderschrijft, en welke actie gaat het College hierop ondernemen om de leefbaarheid 
van de dorpskernen Vogelenzang en Bennebroek te beschermen, nu blijkt dat de 
Duinpolderweg zal zorgen voor een toename van verkeer door de kernen en de 
leefbaarheid juist in gevaar komt door de aanleg van de Duinpolderweg.  

 

16. Wat vindt het College van het voorstel van de wethouder om beslag te leggen op 
gelden die bedoeld zijn voor de Westflank in relatie tot de financiering voor de 
Duinpolderweg en welke consequenties brengt dit standpunt met zich mee voor de 
leefbaarheid van onze kernen Vogelenzang en Bennebroek?  

 

17. Kan het College de notulen van de vergaderingen die door het Breed Bestuurlijk 
Overleg zijn gemaakt, ter beschikking stellen van de gemeenteraad van Bloemendaal?  

 

Ik verzoek u, namens onze fractie, deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde 
termijn, waarvoor mijn dank. 

 

Met vriendelijke groet 
 
Marielys Roos 
Fractie Liberaal Bloemendaal 
 
 


