
Wij staan voor een niet te voorziene, nieuwe uitdaging: Corona.  Veel andere uitdagingen in 
Bloemendaal kennen we al langer. Sommige worden met deze begroting opgepakt en daar is de D66-
fractie blij mee. Onze ambities reiken soms echter verder. 

Veel schoolgebouwen in onze gemeente hebben een matige staat van onderhoud. Dan heb ik het 
over verouderde scholen, met vaak slechte ventilatiemogelijkheden. Er wordt nu gelukkig weer een 
volgende stap gezet in de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor onze scholen. En wat 
ons betreft, worden ook de volgende tranches voltooid. Want D66 staat voor kansengelijkheid, 
waarbij goed onderwijs een vereiste is en moderne, goed geventileerde schoolgebouwen 
onontbeerlijk zijn. De school van de toekomst heeft zeer goed isolerende beglazing, zonnepanelen en 
is, als het even kan, zelfs energieleverend. 

De woningmarkt is problematischer dan ooit. Sociale huurwoningen zijn er nog steeds  te weinig. 
Honderden inwoners van deze gemeente staan jarenlang op een wachtlijst voor een sociale 
huurwoning. De zogenoemde `scheefwoners` kunnen vaak niet doorstromen naar een middeldure 
woning. 
We blijven ons daarom hard maken voor meer middeldure woningen en sociale huurwoningen. 
Opdat ook starters op de woningmarkt hier een kans krijgen. Opdat senioren die willen doorstromen 
naar een kleinere, betaalbare woning dat daadwerkelijk kunnen. Daarbij willen we als raad meer 
sturingsmogelijkheden, ook via onze bestemmingsplannen. Dat kan via een doelgroepenverordening.  
En het opvangen van statushouders is en blijft onze menselijke plicht.  

Onze natuurgebieden liggen onder de zware stikstofdeken die heel Nederland bedekt. Maar ook 
door verkleining, versnippering, verdroging en andere vervuiling lijdt de natuur. De biodiversiteit holt 
nog verder achteruit. Maar veel verschillende soorten dieren, soorten planten en soorten 
ecosystemen zijn essentieel om onze planeet robuust te houden. De planeet die ons diensten levert 
waar wij niet zonder kunnen. Als één soort uitsterft, moet een andere soort in dat gat kunnen 
springen om het systeem draaiende te houden. Maar dan moet die soort niet ook al uitgestorven 
zijn. 
Het werd daarom hoog tijd om beter te gaan nadenken over het vergroten van de biodiversiteit, in 
de natuur, maar ook gewoon in onze achtertuin of op het balkon. En daarnaar te handelen. Daarvoor 
is een biodiversiteitsplan onontbeerlijk. Een onderdeel van het voorgestelde plan is om onze 
inwoners meer te betrekken, van hen te leren en een bewustwordingsproces op gang te brengen. 
Een ander belangrijk onderdeel is ecologisch bermbeheer, waardoor insecten, vogels en kleine 
zoogdieren meer kansen krijgen. Als milieuwetenschapper word ik blij van dit plan, hoe bescheiden 
het ook is. 

Het tijdperk van de fossiele brandstoffen loopt ten einde.  Het gasverbruik van een gemiddeld 
Bloemendaals huishouden is 65% hoger dan dat van een gemiddeld Nederlands huishouden.  
Energiecoaches kunnen gevraagd worden om mee te denken over de isolatie van je huis. Ook 
verschijnen steeds meer zonnepanelen in onze dorpen. In Bloemendaal aan Zee staat zelfs de eerste 
openbare parkeerplaats met zonnepanelen. Het blijkt dat een kleine gemeente toch groot kan zijn in 
innovatie. Maar met het opwekken van elektriciteit voor 600 huishoudens zijn we er natuurlijk nog 
lang niet. Gelukkig zal de Regionale Energie Strategie richting blijven geven. Tot 2050, maar sneller 
mag wat ons betreft ook, als energie maar betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. 

Participatie door onze inwoners is essentieel voor een goed functionerende democratie. Het is goed 
dat er weer ingesproken kan worden bij commissievergaderingen. Het blijft nodig om `Burger aan het 
woord` beter te promoten. Te veel mensen zijn immers nog onbekend met deze sessies. Daarnaast 
moeten we altijd helder zijn over welke vorm van participatie mogelijk is; meebeslissen kan niet 



altijd. Door het af en toe loten van welke mensen ook mogen meepraten over algemene 
onderwerpen, zoals de omgevingsvisie, komen inwoners aan bod die we anders misschien niet 
gehoord zouden hebben. Dat is voor ons een goed functionerende democratie, dat we meningen 
vanuit alle kanten van onze samenleving horen. 

Goede dienstverlening voor al onze inwoners is essentieel. Dus met name voor onze zuidelijke 
dorpskernen ook toegang tot de milieustraat in Heemstede. En het Centraal Service Punt in 
Bennebroek moet openblijven, wel met beperktere openingstijden. 

Al deze ambities kosten geld. Een beperkte OZB-verhoging vinden wij daarom logisch, gezien onze 
prachtige gemeente. Nu is het zo dat een inwoner van bijvoorbeeld Lelystad, met alle respect voor 
die gemeente, veel meer OZB betaalt dan een inwoner van Bloemendaal met een even dure woning. 
Als je in Lelystad bijvoorbeeld in een woning van 5 ton woont, betaal je dit jaar 789 euro aan OZB. In 
Bloemendaal is dat 540,50 euro.  Wij vinden dat niet logisch. Jarenlang was het in deze gemeente 
gebruikelijk om het tarief te verlagen bij stijgende huizenprijzen, bij stijgende WOZ-waarden. 
Hiermee werden wij een dief van onze eigen portemonnee. Want daarom worden we gekort op de 
uitkering uit het Gemeentefonds. Het Rijk wil immers dat gemeenten meer OZB innen, als het goed 
gaat met de economie en andersom. Daardoor ontwikkelt de economie zich namelijk stabieler. Door 
hier tegen in te gaan zijn we veel geld misgelopen; dit is simpelweg onverstandig financieel beleid. 

Verstandiger willen wij ook omgaan met de uitgaven in het sociaal domein. Het gaat hier om maar 
liefst 30% van onze begroting. Natuurlijk, mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Maar 
wij denken dat er goed gekeken moet worden of al het geld wel goed besteed wordt. Vandaar dat wij 
met een aantal partijen een motie indienen waarin het college opgeroepen wordt om een beter zicht 
te krijgen op de uitgaven in de jeugdzorg. 

Daarnaast zullen we op alle mogelijke manieren moeten kijken of we de lasten niet eerlijker kunnen 
verdelen. Daarom zijn we  blij dat  door de raad unaniem is besloten om ook projectontwikkelaars 
mee te laten betalen aan bovenwijkse voorzieningen, zoals parken en fietspaden. 

De D66-fractie ziet op dit moment veel persoonlijk leed door corona, ondernemers die het moeilijk 
hebben, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Maar laten we hoop houden,  laten wij blijven 
bouwen aan een betere, duurzame en gezonde toekomst. Wat zou het mooi zijn, als we aan het 
einde van deze raadsperiode tegen elkaar kunnen zeggen:  

 Veel mensen hebben een passende woning gevonden in onze gemeente. 
 Een aantal schoolgebouwen is herbouwd of grondig gerenoveerd. 
 Er zijn dieren en planten waargenomen die we decennialang niet meer hadden gezien in 

onze regio. 
 Door isolatie van woningen is het energiegebruik afgenomen en wordt meer duurzame 

energie opgewekt. 
 Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang zijn weer wat beter 

toegerust op wat komen gaat. 

Als het aan D66 ligt, gaat dit lukken, dankzij ons duidelijke toekomstperspectief. 


