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Aanvullend ambtsbericht

Zeer geachte heer Remkes,
Met het oog op de binnenkort te starten sollicitatiegesprekken voor een nieuwe burgemeester van
Bloemendaal, spraken wij elkaar op 3 mei jongstleden op het Provinciehuis.
Ik heb u toen een schets gegeven van de actuele politieke en bestuurlijke situatie.
Vanuit uw verantwoordelijkheid om samen met de vertrouwenscommissie een passende en capabele
burgemeester te selecteren vroeg u mij om nog een aanvullend ambtsbericht te maken. Aan dat
verzoek voldoe ik gaarne. Daarbij merk ik op dat dit bericht naar aard en strekking wordt
onderschreven door zowel het college, de gemeentesecretaris en de fractievoorzitters (voor zover zij
deelnemen aan het Presidium).

Zoals bij de provincie bekend heeft het college van B&W onlangs geprobeerd een einde te maken aan
het langslepende conflict met de heer Hans Slewe die sinds jaar en dag de wens heeft om een nieuw
huis op het landgoed te bouwen. Daar biedt het huidige bestemmingsplan geen mogelijkheden voor.
Ook zijn er regels van andere overheden en instellingen (Provincie en Rijksdienst Cultureel Erfgoed)
die nieuwbouw van een huis in principe niet toestaan.
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In eerdere ambtsberichten meldde ik u dat er is gewerkt aan het robuuster maken van de structuur
van het gemeentebestuur zodat niet elk incident tot ontsporingen kan leiden.
Vervolgens heeft het college geprobeerd om tot normalisering van de verhoudingen met de beide
eigenaren van het landgoed te komen. Daar ga ik hieronder op in.
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In mijn eerdere ambtsbericht liet ik u weten dat de politieke en bestuurlijke situatie in Bloemendaal
naar mijn mening grotendeels genormaliseerd is. Een enkele uitzondering daargelaten waar ik later op
terug kom. De bestuurscrisis in Bloemendaal is hoofdzakelijk veroorzaakt door de perikelen rond het
landgoed Elswoutshoek. Het toenmalige bestuur is onvoldoende in staat gebleken om de stresstest die
Bloemendaal destijds trof op een succesvolle manier te doorstaan.
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Het college heeft alle mogelijkheden onderzocht om aan de wens van de heer Hans Slewe tegemoet te
komen. Dit resulteerde in een voorstel van B&W aan de Raad om het bestemmingsplan te wijzigen
waardoor een nieuw huis van bescheiden omvang op het landgoed mogelijk zou worden.
Het college is hierbij ingegaan tegen de wil van een meerderheid van de coalitiepartijen.
Het voorstel kreeg steun van een groot deel van de niet-coalitiepartijen maar die bleek uiteindelijk niet
voldoende om een raadsmeerderheid te krijgen. Na deze ultieme poging heeft de heer Hans Slewe
ervoor gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan biedt.
Inmiddels is een aanvraag in behandeling die voorziet in een aanbouw aan het huidige woonhuis.
Naar ik hoop, zal deze aanvraag vlot worden afgewikkeld en tot een bouwvergunning leiden.
Hiermee lijkt de langslepende kwesties rond het bestemmingsplan Elswoutshoek te zijn opgelost, ware
het niet dat de heer Hans Slewe heeft aangegeven nog een rechtszaak te voeren tegen een eerder
besluit van de gemeenteraad om een zogenaamde Verklaring van geen bedenkingen in te trekken.
Naar mijn stellige overtuiging zou de behandeling van het B&W voorstel over deze met emoties
beladen kwestie, in het verleden tot politieke en bestuurlijke struikelpartijen hebben geleid.
Het is winst dat het bestuurlijk stelsel in Bloemendaal voldoende robuust bleek om dit voorstel op een
ordentelijke manier te behandelen.
Ook heeft het college geprobeerd om een einde te maken aan de conflicten met de heer Rob Slewe.
Die conflicten gaan hoofdzakelijk over bejegening en de afhandeling van talloze onderzoeken en
procedures, vooral over kwesties uit een langer verleden waarbij de personen die erbij betrokken
waren het politieke en bestuurlijke toneel al dan niet vrijwillig hebben verlaten.
Op 6 oktober 2015 heeft de heer Rob Slewe via zijn advocaat een claim neergelegd bij de gemeente
ten bedrage van vierhonderdvijftienduizend Euro. Die claim is door de advocaat van de gemeente
beoordeeld met de conclusie dat de kans op toewijzing door de rechter nihil is. Wel gaf de advocaat
ons in overweging om de heer Rob Slewe een coulance uitkering te geven van vijfentwintigduizend
Euro.
Het college heeft een aantal keren met de heer Rob Slewe en zijn echtgenote gesproken, waarbij zij
aangaven akkoord te gaan met een schikking. Zij gaven aan er prijs op te stellen dat de schikking en
het bedrag geheim zouden blijven. In opdracht van onze advocaat is toen een concept
Vaststellingsovereenkomst opgesteld.
Op 27 maart heeft de heer Rob Slewe ons laten weten dat hij het bedrag bij nader inzien te laag vindt
en dat hij akkoord wil gaan als het college honderdduizend Euro wil betalen.
Enkele dagen later heeft de heer Rob Slewe de concept Vaststellingsovereenkomst openbaar gemaakt
via Quote en andere media.
Hij geeft daarbij aan dat hem zwijggeld is geboden en ook dat hem te verstaan is gegeven dat hij eerst
de overeenkomst moet tekenen omdat zijn broer anders geen huis zal krijgen.
Door deze manier van handelen is de poging om ook met hem tot afronding van conflicten te komen
gestrand en zal het voeren van oude en zeker ook nieuwe procedures dagelijkse kost blijven.
Recent nog, liet de heer Rob Slewe mij weten dat hij door zal gaan tot de onderste steen boven is
gekomen.
Dit trekt een zware wissel op het ambtelijk apparaat en dat zal vermoedelijk in de toekomst zo blijven.
Het lijkt er echter op dat, in tegenstelling tot het verleden, de kwesties met de heer Rob Slewe niet
meer tot uitslaande brand in de politiek leiden
In de regel neemt alleen de eenmansfractie van Hart voor Bloemendaal het voor de heer Rob Slewe
op. Tot zover de stand van zaken rond Elswoutshoek.
Zoals hierboven gesteld, vind ik de situatie in Bloemendaal over het algemeen redelijk stabiel.
Uitzondering op de regel is echter de fractie van Hart voor Bloemendaal, die nogal eens een zware
wissel trekt op de sfeer en de omgangsvormen in de raad.
Tegen de fractievoorzitter van deze partij is destijds aangifte gedaan wegens het schenden van de
geheimhoudingsplicht. Dit heeft inmiddels tot een strafrechtelijke veroordeling geleid waarbij de
rechter een werkstraf heeft opgelegd. Hiertegen is hoger beroep aangetekend.
De verhoudingen tussen de fractie van Hart voor Bloemendaal en de overige fracties en het college zijn
nogal verstoord.
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Helaas is het nodig om zowel de raads- als de commissievergaderingen zo nu en dan te schorsen
omdat de fractie van Hart voor Bloemendaal zich niet wenst te schikken naar de voorzitter of de
vergaderorde.
Dat geeft soms een onaangename sfeer die niet zal verbeteren.
Wel is vast te stellen dat het merendeel van de fracties tegenwoordig tegengas geeft waar dat vroeger
niet het geval was.
Al met al lijkt Bloemendaal een betrekkelijk normale gemeente te zijn geworden waar inwoners tot
volle tevredenheid wonen, waar goede dingen gebeuren en waar het goed toeven is. Dat geldt in
overwegende mate ook voor de politiek en het bestuur.
Een uitzondering wordt gevormd door de nasleep van het conflict rond Elswoutshoek dat vele
slachtoffers vergde. Aan beide kanten, maar vooral in het bestuurlijke en ambtelijke apparaat.
Het is onwaarschijnlijk dat dit conflict over zich in het verleden afgespeelde zaken wordt opgelost.
Daardoor zullen er onaangename confrontaties en situaties blijven.
Het zou goed zijn om een persoon aan te stellen die alle procedures uit het verleden en nog te
verwachten procedures kanaliseert en afhandelt. Dat geeft relatieve rust in het ambtelijk apparaat.
Ook de omgang met de fractie van Hart voor Bloemendaal zal lastig, en bij tijd en wijle, hard en
onaangenaam blijven. De verhoudingen in het college en in het Presidium zijn uitstekend en dat geldt
ook voor de omgang met het ambtelijk apparaat dat zich zo goed mogelijk inzet om de belangen van
Bloemendaal te dienen. Ook de ambtelijke samenwerking met Heemstede verloopt goed waardoor de
kwaliteit van de ambtelijke ondersteuning op orde is.
Tenslotte merk ik nog op dat Bloemendaal als kleine gemeente met een veelal hoogopgeleide en
kapitaalkrachtige bevolking, kwetsbaar blijft.
Ik bedoel daarmee dat bestuurders en ambtenaren goed beslagen ten ijs moeten komen omdat het
vermogen om op te komen voor het eigen belang doorgaans goed is ontwikkeld.
Bovendien laat men zich wellicht wat eerder, dan in qua omvang vergelijkbare gemeenten, bijstaan
door een advocaat of een andere deskundige.
Ook is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde mensen voor de raad en het college op
termijn wellicht een risico voor de nu bereikte stabiliteit.
De bij tijd en wijle harde en onaangename sfeer heeft enkele raadsleden doen besluiten om zich niet
meer beschikbaar te stellen voor een volgende periode. De kunst is om er - nu en in de toekomst voor te zorgen, dat de nasleep van de nu uitgebluste bestuurscrisis, al het goede en opbouwende dat
er in Bloemendaal gebeurt, niet overheerst.
Naar ik hoop zal een nieuwe burgemeester eraan bij kunnen dragen om de opwaartse lijn voort te
zetten waarbij hij of zij naar mijn mening alle steun zal krijgen van het overgrote deel van de
gemeenteraad, van het college en van onze ambtenaren.
Met vriendelijke groet en hoogachting,

Bernt Schneiders
Wnd. burgemeester van Bloemendaal

