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Geheim of openbaar (Wet openbaarheid van bestuur)
Openbaar
Onderwerp
Stand van zaken plan Blaricum aan Zee
Kennisnemen van
De voortgang van het plan Blaricum aan Zee
Aanleiding
Op basis van de procesgang zoals verwoord in het reeds vastgestelde Structuurvisie Voorland
Stichtsebrug en de door Uw raad op 6 maart vastgestelde procedure, kan de gemeente nog niet
starten met het opstellen van een overeenkomst en in het verlengde hiervan het opstarten van
een bestemmingsplanprocedure. Het College wil U daarom via deze informatiebrief op de
hoogte brengen van de huidige stand van zaken.
Achtergrond
De raad heeft in zijn vergadering van 6 maart 2018 ingestemd met de uitwerking van variant 4
van Blaricum aan Zee. Variant 4 is de meest zuidelijke variant van het eiland met enkele
gebouwen tot een totaal brutovloeroppervlak (bvo) van 2500 m2. Het college wil u thans
informeren over de stand van zaken m.b.t. de verdere uitwerking.
De Structuurvisie Voorland Stichtsebrug (vastgesteld door de raad op 23 september 2014)
geeft aan dat de gemeente een plan van een initiatiefnemer in overweging kan nemen als het
plan c.q. voorstel de volgende elementen bevat: “er dient een plan te zijn uitgewerkt in tekst
en beeld (1), een tijdsparagraaf met de beoogde realisatieplanning (2) en een financiële
paragraaf waarin aangetoond wordt dat het een haalbaar plan is en duurzaam geëxploiteerd
kan worden (3)”. Dat laatste is nodig om problemen als leegstand en verloedering te
voorkomen.
De heer Geesink heeft tijdens uw vergadering van maart 2018 reeds voldaan aan het eerste
element, te weten een uitgewerkt plan in tekst en beeld. Een tijdsparagraaf/planning alsmede
een financiële paragraaf waarin de haalbaarheid wordt aangetoond was toen nog niet
aangeleverd. Uw raad heeft het College in maart 2018 meegegeven dat de haalbaarheid van

het plan moet worden aangetoond alvorens een overeenkomst kan worden opgesteld en een
bestemmingsplanprocedure voorbereid.
Op dit moment heeft de initiatiefnemer nog niet voldaan aan deze voorwaarden. De heer
Geesink, is van mening dat voor een realistische exploitatie de vergroting van het eiland tot de
oorspronkelijk bvo van 3250 m2 noodzakelijk is. Daarnaast vindt hij dat er op zoek gegaan
zal moeten worden naar mogelijke subsidieverleners en vraagt daarbij ondersteuning van de
gemeente.
Het college wil waar mogelijk die ondersteunende rol bieden, maar het college is wel van
mening dat het in eerste instantie aan de initiatiefnemer is om tot een sluitende financiële
onderbouwing te komen.
Mening Geesink (citaat): Staatsbosbeheer wil, afgezien van het strandpaviljoen, geen verdere
bebouwing op de bij hen in bezit zijnde gronden. Voor iedere recreatieve invulling is men dus
aangewezen op de aanleg van een eiland. De aanleg van een eiland en al de daarbij horende
voorzieningen is zoals we inmiddels weten een kostbare zaak. Zonder nu teveel in details te
verzeilen acht ik het wenselijk dat de Raad op hoofdlijnen over deze problematiek, te hoge
grondkosten versus de bouwmogelijkheden, wordt geïnformeerd. Ter zake van deze
problematiek heeft een ontwikkelaar niet zoveel mogelijkheden om het plan financieel
haalbaar te maken. In de bouwkosten zit misschien in relatie tot de kwalitatieve
uitvoering enige marge maar de markt bepaalt genadeloos wat de opbrengst in huur of
verkoop mag zijn.
Er is wel een financiële begroting overlegd maar de conclusie van dat rekenwerk is dat het
project “zich niet laat rekenen”. De kosten voor de aanleg van het eiland zijn te hoog voor
wat er aan economische activiteiten mogelijk is. De door de Raad geëiste verkleining van het
te bebouwen oppervlak van 3250 m2 naar 2500 m2 heeft de haalbaarheid van het plan in
negatieve zin beïnvloed. Hiermede is niet gezegd dat het plan bij een te bebouwen oppervlak
van 3250,- m2 wel haalbaar is. Om dat te berekenen zal het plan, de opzet van de
bebouwingen , moeten worden aangepast. Vervolgens zal er naar de functies moeten worden
gekeken waarna er een her calculatie kan geschieden.
De Gemeente, de Raad, heeft evenwel meer mogelijkheden “om aan de knoppen te draaien”.
Tenminste zou er onderzocht kunnen worden welke mogelijkheden er wel zijn om een mooi
eiland met recreatieve voorzieningen te realiseren. Wat ik al eerder schreef, subsidies voor
recreatie, aanpassing van de functies ( ook wonen ?) en de vergroting van het te bouwen
oppervlak zijn keuzen die de Raad kan maken. Binnen het kader van de overeengekomen
transparantie acht ik het zeer noodzakelijk dat de Raad in deze problematiek en de
mogelijkheden die er zijn , wordt meegenomen.
Naar mijn mening zou de Raad het College de opdracht moeten geven om in samenwerking
met de ontwikkelaar modellen te ontwikkelen die financieel gezien wel haalbaar zijn.
Misschien moet dit wel breder opgezet worden en kan er op basis van de opgedane
ervaringen en het voorliggende plan de mogelijkheid worden geboden aan andere
ontwikkelaars om ook plannen in te dienen. Uiteraard behoud ik mij daarbij het recht op het
plan voor. Maar betere plannen zal ik niet frustreren zolang er ook begrip is voor het
principe dat “een boer die de akker voor ploegt” ook recht heeft op een redelijke vergoeding.
Over deze insteek ben ik gaarne bereid nader te overleggen.

Conclusie
Blaricum aan Zee is een ontwikkeling waar veel draagvlak voor is en die zeker van
toegevoegde waarde zal zijn voor de recreatie bij het Voorland Stichtsebrug. Op dit moment
is echter nog niet voldaan aan de voorwaarden om een overeenkomst te tekenen met de
initiatiefnemer.
Het college staat nog steeds achter dit plan. Daarmee wordt immers een prachtige
opwaardering gegeven aan het totale gebied. Het college betreurt het daarom des te meer dat
er nog geen sprake is van een sluitende financiële exploitatie voor het project Blaricum aan
Zee.
Vervolg
Het college meent dat het, evenals bij andere initiatiefnemers, op de weg van de heer Geesink
ligt om tot een financieel sluitende begroting te komen. Tot die tijd wil het College daar waar
mogelijk de heer Geesink ondersteunen.
Consequenties
De verdere ontwikkelingen afwachten en daarover in overleg blijven met de initiatiefnemer.
Communicatie
Deze raadsinformatiebrief indien daar behoefte aan is via het presidium agenderen.

