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Uitgestoken Hand

De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 5 juli 20L8,

Constaterende dat:
o In een geheime vergadering is besloten om een besluit over het bestemmingsplan

Centrum e.o. dat tijdens de vorige collegeperiode democratisch, met een meerderheid, is

genomen, terug te draaien zonder dat daar in de openbaarheid over gediscussieerd kon
worden;

o Dat dit besluit indruist tegen alle democratische principes van openbaarheid en

controle;

Overwegende dat:
o Dat een van de belangrijkste reden om dit besluit te nemen, namelijk de vermeende

aantasting van de leefomgeving van omwonenden, wordt weersproken door een

rapport van door de Raad van State ingehuurde gerechtelijke onderzoekers (STAB);

o Dat daarnaast de motivering van het college voor het voorbereidingsbesluit zeer

summier en subjectief te noemen is;

o Dat hierdoor de kans dat dit besluit door de rechter wordt teruggedraaid, groot is;

o Dat daardoor de gemeente van wanprestatie en onrechtmatige daad beticht kan
worden;

o Dat dit tot gevolg kan hebben dat de gemeente Heemstede een flinke schadeloosstelling
moet betalen;

o Dat daarnaast ook het imago van de gemeente Heemstede geschaad wordt;
o Dat de omwonenden een jaar langer in onzekerheid zullen verkeren;
o Dat winkels nog langer leeg zullen staan, wat de uitstraling van de Binnenweg niet ten

goede kom!
o Dat deze werkwijze de tweedeling in de raad alleen maar vergrooü
o Dat de coalitiepartijen juist oproepen tot samenwerking;
o Dat alle partijen in dit opzicht over hun schaduw zouden moeten kunnen heenstappen;

o Dat het ook mogelijk is om samen met de raad en de ontwikkelaar aanpassingen aan het
Vomar-plan te bekijken zonder deze grote juridische en financiële risico's;
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Roept het college op:



De raad in september 201,8 een besluit voor te leggen om in openbaarheid het
voorbereidingsbesluit in te trekken
Om daarna met de raad het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden die er zijn
om het bestemmingsplan Centrum e.o. aan te passen

En gaat over tot de orde van de dag,
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