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Besluitenlijst van de gemeenteraad van Bloemendaal 

19 februari 2015 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Bennebroek 

 

Concept-Besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: Mevrouw Wolf (PvdA), de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal), de heer 

Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal), de heer Schnackers 

(CDA), de heer Burger (CDA), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Brussaard (VVD), 

mevrouw Hendricks (VVD), de heer Bolkestein (VVD), de heer Boeijink (VVD), mevrouw Zoetmulder 

(VVD), de heer Kruijswijk (GroenLinks) tot en met agendapunt 7, mevrouw Koningsveld 

(GroenLinks), de heer Metselaar (D66), de heer Westphal (D66), mevrouw van Stralen (D66), 

mevrouw Kamps (D66), mevrouw Meuleman-Wierda (GroenLinks) vanaf agendapunt 7, de heer 

Fennema (GroenLinks) vanaf agendapunt 7, Mw vd Burgt (GroenLinks) tot en met agendapunt 4. 

Aanwezige wethouders: De heer Kokke, de heer Botter, de heer Kruijswijk vanaf agendapunt 6. 

Voorzitter: burgemeester Emmens-Knol 

Griffier: mevrouw Van der Pas 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Berichten van verhindering 

Er zijn geen berichten van verhindering.  

Mevrouw Van der Burgt (GroenLinks) is sinds 18 februari 2015 afgetreden als raadslid, maar zij zal 

tot en met agendapunt 4 (haar afscheid) op haar oude plek plaatsnemen. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

Agendapunt 15 wordt na agendapunt 21 besproken. 

Er zijn drie moties los van de agenda aangekondigd: 

‚ Een motie van D66 over alcohol jongeren en volwassenen 

‚ Een motie van de VVD en GroenLinks over openbaar groen in samenspraak met bewoners 

‚ Een motie van Hart voor Bloemendaal over het kappen van bomen in de duinen 

De drie moties worden geagendeerd als punten 18, 19 en 20. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Afscheid M.J.M. van der Burgt, raadslid GroenLinks 

Burgemeester Emmens-Knol richt zich kort tot mevrouw Van der Burgt. De heer Fennema zal 

namens GroenLinks enkele woorden tot haar richten nadat hij benoemd is. 

 

5. Benoeming Commissie Onderzoek Geloofsbrieven 

De raadsleden mevrouw Wolf, de heer Heukels en de heer Bolkestein worden benoemd. 

 

6. Benoeming wethouder R.W. Kruijswijk 

De uitslag van de schriftelijke stemming is: 

Voor: 14 

Tegen: 1 

Ongeldig: 3 
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Totaal: 18 

De heer Kruijswijk wordt benoemd tot wethouder en legt de belofte af. 

 

7. Toelating raadsleden M.J.  Meuleman-Wierda en M. Fennema 

Mevrouw Meuleman en de heer Fennema worden toegelaten tot de raad. 

Zij leggen beiden de belofte af. 

 

8. Benoeming Duo-commissielid H. Faber in de commissie grondgebied 

De heer Faber wordt benoemd tot duo-commissielid in de commissie grondgebied. 

Hij legt de eed af. 

 

9. Mededelingen  

‚ Mevrouw Wolf deelt mede dat zij per 26 maart stopt als raadslid van de gemeente 

Bloemendaal. 

‚ De heer Fennema houdt een politiek betoog over de achtergrond waarom hij raadslid is 

geworden. Eveneens dankt hij oud wethouder De Rooij en oud raadslid mevrouw Van der 

Burgt voor hun inzet. 

‚ Burgemeester Emmens-Knol informeert de raad over haar plan van aanpak, om de 

bestuurlijke verhoudingen in de gemeente Bloemendaal te verbeteren/optimaliseren. Het 

plan van aanpak komt morgen beschikbaar op  het RIS. 

 

10. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 januari 2015 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

11. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

‚ TR 44 - (18-10-2012) Burgemeester Nederveen zegt toe de raad te informeren over de 

oplossing van het meningsverschil tussen de PWN en de gemeente inzake de 

beschikbaarstelling en tarieven voor waterputten. Bij de overgang van Waterleidingbedrijf 

Zuid Kennemerland (WLZK) naar PWN zijn er geen goede afspraken gemaakt over het 

onderhoud en de daarmee samenhangende kosten. De oud WLZK gemeenten, te weten 

Bloemendaal Haarlem Velsen en Zandvoort, zijn ambtelijk in gesprek met PWN om tot een 

oplossing te komen over het verleden en de huidige situatie. Inmiddels is er een verzoek 

gekomen tot een bestuurlijk overleg. Dit overleg zal gecoördineerd worden opgepakt onder 

leiding van de burgemeester van Haarlem. Als burgemeester van Bloemendaal heb ik 

benadrukt hierbij betrokken te worden. Toezegging kan van de lijst af. ‚ TR 14 - (18 december 2014) Burgemeester Nederveen zegt toe de raad zijn conclusies over 

de actie van HvB tijdens de bijeenkomst in Loetje, te doen toekomen. Burgemeester 

Nederveen heeft op 22 december 2014 het Presidium bijeengeroepen, zijn bevindingen 

gedeeld en geconcludeerd dat de acties van HvB tot aangifte leiden, hetgeen inmiddels is 

gebeurd. De toezegging kan van de lijst af. 

‚ TR 17 Î (29 januari 2015) Wethouder Botter verzoekt de projectgroep Duinpolderweg een 

informatiebijeenkomst te organiseren voor de gemeenteraad. Deze bijeenkomst wordt 

georganiseerd zodra het rapport gereed is. De toezegging kan van de lijst af. 

‚ TR 18 Î (29 januari 2015) Wethouder Botter zal de vragen van Hart voor Bloemendaal over 

de Duinpolderweg (Mw Roos) en de vragen van het CDA over Connexxion (de heer Burger) 

schriftelijk beantwoorden. Is gerealiseerd met een brief van 3 februari 2015. De toezegging 

kan van de lijst af. 

 

12. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 19 februari 2015 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) vraagt om de collegebrief over de schoorsteen op Park 

Brederode te agenderen voor de commissie grondgebied in maart. Zij zal hiertoe een motivering 

schrijven. 

 

13. Vragenhalfuur 
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Twee fracties hebben vragen ingediend, Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal. 

 

Liberaal Bloemendaal  

1) Kp"ggp"ctvkmgn"kp"jgv"Hkpcpekggn"Fcidncf"."igvkvgnf<"ÐXgtoggpfg"qomqrgtu"kp"¦ccm"
"pkgv"xqqt"fg"tgejvgt"Ð"yqtfv"xgtognf"fcv"ÐxcuviqgfocpÑ" "dkl"fg"

provincie Noord-Holland niet meer door de integriteitstoets Bibob komt. 

Vraag 1. Doet de Gemeente Bloemendaal zaken met de heer of aan hem gelieerde 

ondernemingen? 

zo ja Vraag 2. Is deze Bibob toets bekend bij de gemeente en welke consequenties trekt de 

gemeente hieruit? 

Wethouder Kokke licht toe dat de contacten met de heer zijn zoals met iedere inwoner van de 

igoggpvg"Dnqgogpfccn."jkl"dguejqwyv"fkv"pkgv"cnu"Ò¦cmgp"fqgpÓ0 
Burgemeester Emmens-Knol zegt toe de raad te informeren over het Bibob-beleid van de gemeente 

Bloemendaal, waarna dit mogelijk voor de commissie bestuur en middelen geagendeerd zal worden. TR01 

 

2) Wat doet wethouder Botter met NL Doet? 

Wethouder Botter meldt dat er morgen bij het griffiebericht een brief wordt verstuurd met vijf 

projectvoorstellen voor NL Doet waar de raadsleden uit kunnen kiezen. 

 

De heer Heukels stelt nog een vraag naar aanleiding van de inbreng van de heer Fennema en vraagt 

wethouder Kruijswijk of hij achter het GroenLinks standpunt staat over de excuusbrief die aan de 

heren en  is verzonden. Wethouder Kruijswijk duidt de collegebrief positief. 

 

‚ Hart voor Bloemendaal (Duinpolderweg) 

Donderdag 19 februari staat de Duinpolderweg in de gemeenteraad van Hillegom op de 

agenda. Daarbij komt onder meer de zienswijze spoorvariant Duinpolderweg  van het college 

B&W Hillegom, verzonden aan GS Noord- en Zuid-Holland, aan de orde.  

Het college verzoekt de Hillegomse raad om deze zienswijze te bekrachtigen. Wethouder Ten 

Hagen wil de Nieuwe Bennebroekerweg alleen doortrekken tot aan de Rijksstraatweg, N208 

en de Leimuiderweg (N207) verbinden met de N206 bij Ruigenhoek.  gaat 

proberen oh"jkl"¦klp"eqnngicÓu"ycto"mcp"mtkligp"xqqt"fkg"xctkcpv."fkg"kp"¦klp"qrvkgm"xggn"xcp"fg"
huidige pijnpunten in de Duinpolderwegdiscussie kan oplossen.  

Nav hiervan de volgende vragen: 

1. Is bij u bekend dat een doorgetrokken N208-Bennebroekerweg zal leiden tot een 

significante toename van verkeer op de N208 tussen Heemstede en Hillegom en vindt u dat 

wenselijk? 

2. Weet u wat de variant van  inhoudt, dwz: waar komt de verbinding met 

de N208, komt er wel of geen tunnel onder de Ringvaart; 

3. Heeft het college van Bloemendaal bij de Hillegomse wethouder aan de bel getrokken 

waarom Ten Hagen niet het NOG Beter pakket bespreekt als alternatief, omdat hierin nl de 

verlengde Weerlaan wordt voorgesteld als extra verbinding?  

4. Wat staat hierover in de Structuurvisie van Hillegom?  

5. Wat gaat u doen om de raad te informeren over het voorstel van Ivo ten Hagen en 

idem de inwoners van Bennebroek? Wat gaat u doen als de raad van Hillegom bekrachtigt? 

Na enige discussie over dit onderwerp verzoekt Hart voor Bloemendaal dit onderwerp te agenderen 

voor de commissie grondgebied  in maart 2015 en zorgt voor een motivering daarbij. 

 

HAMERPUNTEN 

 

14. Rekenkamercommissie onderzoek Kwaliteit raadsvoorstellen en Jaarverslag 

Rekenkamercommissie Bloemendaal 

De gemeenteraad besluit met algemene stemmen positief. 



-4- 

 

BESPREEKPUNTEN 

 

16. Voorbereidingsbesluit Meerleven 

De gemeenteraad besluit met algemene stemmen positief. 

 

17. Reparatiebestemmingsplan Van Verschuer Brantslaan 2-4 te Bennebroek  

De PvdA dient technisch Amendement A in om een omissie te herstellen. 

De gemeenteraad besluit met algemene stemmen positief over  Amendement A. 

De gemeenteraad besluit met algemene stemmen positief over het voorstel, bij afwezigheid van de 

heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal). 

 

AMENDEMENT A 

 

Onderwerp  : Bestemmingsplan Reparatieplan Van Verschuer Brantslaan 2-4 

Betreft   : technische correctie verbeelding 

Van   : Fractie PvdA 

Datum   : 13 februari 2015 

Datum raad  : 19 februari 2015 

 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 19 februari 2015, 

 

Kennis genomen hebben van het raadsvoorstel van 30 december 2014 tot vaststelling van het 

Reparatie Bestemmingsplan Van Verschuer Brantslaan 2-4, 

 

Constaterende dat op de daarbij behorende verbeelding de maatvoering niet in overeenstemming is 

met de nota zienswijzen en het voorstel zelf, 

 

Amendeert het besluit als volgt: 

 

Het reparatieplan Van Verschuer Brantslaan 2-4 (NL.IMRO.0377.BE2011Hz001-vg003) vast te 

stellen, met dien verstande dat op de verbeelding de bouwhoogte wordt gesteld op 7 meter. 

 

Fractie PvdA 

Th.H.M. Wolf 

 

Besluit: Aanvaard 

Stemmen voor  : 19 

Stemmen tegen : 0 

 

 

18. Motie 1 D66 Alcohol, jongeren en volwassenen 

 

Motie 1  

Aan: De burgemeester van de gemeente Bloemendaal 

Van: D66 Bloemendaal 

Betreft: Motie vreemd aan de orde van de dag alcohol, jongeren en volwassenen 

De raad van de gemeente Bloemendaal in vergadering bijeen op 19 februari 2015,  

constateert dat:  

̋ het EMOVO onderzoek van de GGD Kennemerland laat zien dat de meeste jongeren in de 

gemeente zich gezond voelen, lid zijn van een sportclub, voldoende groente en fruit eten, en minder 

roken en drinken dan enkele jaren geleden; 
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̋ dat het met de jongeren in onze gemeente beter gaat in vergelijking tot de andere 

gemeenten in de regio, behalve wat betreft het gebruik van alcohol. In Bloemendaal is het gebruik 

van alcohol minder afgenomen dan in andere gemeenten in de regio; 

̋ 359 van 570 jongeren van 15 en 16 jaar hebben in de maand voorafgaand aan het 

onderzoek alcohol gebruikt (63%) en 239 hebben in die maand "binge" gedronken (42%), dat wil 

zeggen 5 of meer achtereenvolgende glazen;  

is van mening dat: 

̋ alcoholgebruik door jongeren zeer riskant is omdat jongeren zeer snel een hoog promillage in 

hun bloed krijgen, alcohol traag afgebroken wordt en alcohol tot het 24e jaar een zeer negatieve 

invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen en andere organen, die nog niet volgroeid zijn; 

̋ het alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Bloemendaal ons grote zorgen baart en 

omlaag moet; 

constateert dat: 

̋ de landelijke wetgeving is aangepast en alcohol nu verbiedt tot 18 jaar; 

̋ de gemeente Bloemendaal al jaren beleid voert op het gebied van alcohol en jongeren en 

hiermee actief doorgaat; 

̋ er alcohol-convenanten zijn afgesproken met middelbare scholen en sportverenigingen. Op 

scholen en sportclubs krijgen jongeren geen alcohol; 

overweegt dat: 

̋ de oorzaak van het hogere alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente lijkt te liggen aan 

de houding van volwassenen, met name ouders, en het gebrek aan controle op gedrag van jongeren; 

̋ de landelijke voorlichtingscampagne voor jongeren en ouders in de gemeente Bloemendaal 

klaarblijkelijk niet het gewenste effect heeft gesorteerd; 

̋ een duidelijk signaal nodig is om de volwassenen nogmaals te overtuigen dat alcohol en 

jongeren niet samen gaan, en dat ouders hierin een cruciale rol spelen; 

̋ ouders en jongeren zullen deelnemen aan de feestelijke opening van het nieuwe 

gemeentehuis;   

verzoekt het College: 

̋ de openingsactiviteiten van het nieuwe gemeentehuis alcoholvrij te organiseren; 

̋ de redenen hiervan duidelijk te communiceren in de pers en bij de aanwezigen; 

en gaat over tot de orde van de dag.  

G. Metselaar 

D66 Bloemendaal 

 

Besluit: Verworpen 

Stemmen voor: 5 D66 en mw Koningsveld GrL. 

Stemmen tegen: 14 VVD, CDA, PvdA, LB, HvB, GrL (2) 

 

19. Motie 2 VVD en GroenLinks Openbaar groen samen met inwoners 

 

Van:    VVD 

Raadsvergadering:  19 februari 2015 

Motie:  Openbaar groen samen met inwoners 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 19 februari 2015: 

 

Kennis genomen hebbende van: 

 

̋ de plannen voor de renovatie van de plantsoenen aan de Witte de Withlaan in Bennebroek 

 

Overwegende dat: 

̋ een renovatie van het groen in de openbare ruimte zich bij uitstek leent voor het betrekken 

van de bewoners; 
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̋ dat in het geval van de Witte de Withlaan onvoldoende lijkt plaats te hebben gevonden; 

 

Verzoekt het college: 

 

̋ De wijze waarop de bewoners van de Witte de Withlaan betrokken zijn bij de renovatie van 

de plantsoenen in hun laan te evalueren; daarbij aandacht te geven aan de wijze waarop de 

bewoners voorstellen hebben kunnen doen, de wijze waarop met de bewoners is gecommuniceerd en 

de wijze waarop met bezwaren is omgegaan; 

̋ Uit de evaluatie lessen te formuleren voor een volgend groenproject; 

̋ Zolang er geen overeenstemming is met de bewoners over de herinrichting ter plaatse de 

vakken 14, 15 en 16 het rooien en dichtstraten van deze vakken achterwege te laten en het groen te 

handhaven.   

 

Besluit: Aanvaard 

Stemmen voor: 14 (VVD, GrL, CDA, D66) 

Stemmen tegen: 5 (PvdA, LB, HvB) 

 

Stemverklaringen van HvB, LB en PvdA. 

 

20. Motie 3 Hart voor Bloemendaal Beheer Waterleidingduinen 

De motie wordt aangehouden en zal mogelijk voor de raad van maart opnieuw geagendeerd worden. 

Hart voor Bloemendaal verzoekt het onderwerp te agenderen voor de commissie grondgebied in 

maart en zal daarbij een motivering schrijven. De heer Burger (CDA) heeft de raadzaal verlaten om 

iedere schijn van belangenverstrengeling met zijn werkgever te voorkomen.  

 

Motie  

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 19 februari 2015, 

 

Kennis genomen hebbend van: 

- Jgv"ctvkmgn"kp"jgv"JF"ff"3:"hgdtwctk"4237"ÒRtqvguv"dqogpmcr"kp"fwkpgpÓ" 
 

Overwegende dat: 

- Waternet als beheerder van de Waterleidingduinen verantwoordelijk is voor de 

werkzaamheden die onlangs in dit gebied zijn uitgevoerd, waarbij met grove machines delen 

van het Natura 2000 gebied kaal zijn gemaakt als gevolg waarvan het bodemleven volledig is 

verwoest, nl door een tactiek van verschroeide aarde, omdat tot 10 cm in de grond alle leven 

is vermalen met zware frezen;  

- deze werkwijze haaks staat op een verantwoord ecologisch beheer van het Natura 

2000 gebied, met als gevolg dat zeldzame vogels het gebied verlaten, zoals de bosuil en de 

buizerd; 

- de werkzaamheden door Waternet verband houden blijken te houden met Europees 

subsidiegeld (Life Project Plus), maar dat de uitkomst van het werk dat is verricht, haaks 

staat op het doel waarvoor het subsidiegeld is toegekend, nl goed ontwikkelde grijze duinen 

met een zeer rijke insectenfauna; 

 

Is van mening dat: 

- de natuurwaarden in de Waterleidingduinen moet prevaleren; 

- het beheer van het Natura 2000 gebied ecologisch verantwoord moet zijn; 

Toegekende subsidiegelden niet moeten worden ingezet om het gebied met grove machines 

te laten bewerken door aannemers die door Waternet zijn ingehuurd; 

  

Draagt het college op: 
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- bij de gemeente Amsterdam protest aan te tekenen tegen de wijze waarop Waternet, 

het beheer uitvoert van de Amsterdamse Waterleidingduinen 

- en tevens aan te dringen op een ecologisch verantwoord beheer van het gebied 

- de provincie NH te vragen om handhavend op te treden omdat de provincie het 

bevoegd gezag is in het kader van de Flora- en Faunawet;  

 

en gaat over tot de orde van de dag 

 

Besluit: aangehouden 

 

21. Besloten: Bloemendaal aan Zee 

Het agendapunt wordt in beslotenheid besproken. 

 

15. Bekrachtiging geheimhouding besloten agendapunt Bloemendaal aan Zee bij de 

commissie grondgebied op 10 februari 2015. 

De gemeenteraad bekrachtigt de geheimhouding bij afwezigheid van de fracties PvdA, Liberaal 

Bloemendaal, CDA en Hart voor Bloemendaal. 

 

22. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.08 uur. 

 




