
Vragen nr. 79 

 

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

 

Haarlem, 29 juli 2014 

 

Vragen van mevrouw C. Boelhouwer (SP) over Nederveen. 

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde  

in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden  

van Provinciale Staten mede, dat op 29 juli 2014 door het lid van Provinciale Staten,  

mevrouw C. Boelhouwer (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

 

Inleiding: 

Op 28 juli 2014 zond Een Vandaag een reportage uit over de burgemeester van Bloemendaal, de 

heer R.T.M. Nederveen (VVD). Er zouden klachten zijn over zijn manier van handelen als 

burgemeester. Eerder deze maand was de burgemeester te zien op RTV-NH. In laatstgenoemde 

uitzending ging het om zijn handelen toen hij nog geen burgemeester was. Op de website van 

Een Vandaag staat het volgende te lezen: 

 

De gemeente Bloemendaal maakt zich, onder leiding van burgemeester Ruud Nederveen, schuldig 

aan intimidatie, vooringenomenheid en het monddood maken van de lokale pers. Dat stellen 

bronnen tegenover EenVandaag en omroep RTV NH. Burgemeester Nederveen zelf wordt 

beschuldigd van oplichting. 

Kern van het conflict is de ontwikkeling van het Bloemendaalse landgoed Elswoutshoek. Een 

hoogoplopende ruzie tussen eigenaren Rob en Hans Slewe en het gemeentebestuur zorgt voor 

veel commotie in het lommerrijke dorp. Dat leidt tot steeds meer kritiek op de aanpak van 

burgemeester Nederveen. 

Landgoedeigenaar Rob Slewe: “In een gesprek met Nederveen zei hij mij dat mensen zoals wij niet 

op een landgoed horen. Hij dreigde net zo lang door te gaan met procedures tot het moment dat 

wij het niet meer vol kunnen houden.” 

Opnemen telefoongesprekken: 

Met name het heimelijk opnemen van telefoongesprekken, tussen de broers Slewe en een 

ambtenaar, met toestemming van burgemeester Nederveen, doet de zaak escaleren. 

Uit het onderzoek van EenVandaag en RTV NH blijkt dat de gemeente mogelijk ook de lokale 

media heeft proberen te beïnvloeden. Een journalist van de lokale krant Weekblad Kennemerland 

Zuid, Ruud Vader, vertelt dat hij zelf bezoek kreeg van de afdeling communicatie. “Het verzoek 

was om minder over het conflict te schrijven en wat vriendelijker over de gemeente Bloemendaal.“ 

Vader is inmiddels vertrokken en sinds dit verzoek wordt er nauwelijks nog over het conflict 

geschreven in de lokale krant. 

Verleden: 

En er melden zich nu ook mensen met informatie over het verleden van Nederveen. Het gaat om 

personen die in de jaren 90 zakelijk met hem te maken hebben gehad. Openhartig vertellen ze 



over hoe burgemeester Nederveen hen in het verleden heeft gedupeerd. “Het is gewoon een 

oplichter, onbegrijpelijk dat zo’n man burgemeester heeft kunnen worden”, aldus voormalig 

zakenrelatie Sylvia Alberts vanavond in de uitzending. 

Genoemde berichtgeving noopt ons tot het stellen van de volgende vragen. 

 

Vragen: 

1. Wat zijn de feiten in: 

- ten eerste de zaak Elswoutshoek,  

- ten tweede het monddood maken van de lokale media, wat hoogleraar H.J.G. Beunders in 

de uitzending van Een Vandaag maffiapraktijken noemt en  

- ten derde de beschuldigingen van oplichting aan het adres van Nederveen? Kunt u uw 

antwoord toelichten?  

 

2. Hoe lang bent u al op de hoogte over de hierboven genoemde zaken met betrekking tot 

de heer Nederveen? Kunt u uw antwoord toelichten?  

 

3. Hoe ziet de commissaris van de koning zijn rol in dezen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

  

4. Wat zijn de stappen van de commissaris tot nu toe geweest en wat gaat hij nog doen? 

Kunt u uw antwoord toelichten?  

 

5. Heeft burgemeester Nederveen bij zijn sollicitatie destijds een verklaring omtrent gedrag 

(VOG) en/of een soortgelijk bewijs van bestuurlijke onkreukbaarheid kunnen (moeten) 

overleggen? Kunt u uw antwoord toelichten?  

 

6. Kan in de provincie Noord-Holland een burgemeester die op deze wijze in opspraak is 

geraakt zijn functie nog uitoefenen? Kunt u uw antwoord toelichten?  

 

7. Bent u van mening dat (de berichtgeving over) het handelen van de heer Nederveen 

consequenties heeft voor het aanzien van het politiek bestuur in onze provincie? Kunt u 

uw antwoord toelichten? 

 

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 

dagen na binnenkomst, beantwoorden. 


