
 
 

Corsanr 2016041805 

 

Commissie Grondgebied op dinsdag 08 november 2016, voortgezet op woensdag 16 november 

2016  

 

Concept-besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heren Barendregt (LB), Bolkestein (VVD), Burger (CDA), Schell (PvdA), Faber (GrL), 

Westphal (D66), Heukels (LB). mevrouw Zoetmulder (VVD) en mevrouw Roos (Hart voor 

Bloemendaal) 

Afwezig: - 

College: wethouder Kruijswijk 

Ambtelijke ondersteuning: de heer (agendapunt 7). 

Voorzitter: de heer Brussaard 

Griffier: mevrouw Van Tienhoven 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Burgers aan het woord 

De volgende insprekers komen aan het woord: 

Bestemmingsplan Bennebroek (agendapunt 7) 

- (bouwrechten Duinlaan); er worden vragen gestel door D66,VVD,CDA 

-  (bouwrechten St Lucia Klooster) er worden vragen gesteld door GL 

-  (Dwergspar) er worden vragen gesteld door VVD,HvB 

-  (Rijksstraatweg ) er worden vragen gesteld door HvB 

- Ontwerp bestemmingsplan Oldenhove (agendapunt 8): 

-   er worden vragen gesteld door  D66,VVD 

-  er worden vragen gesteld door  HvB 

Kunstgrasveld HBS (agendapunt 9): 

-  (Bloemendaal Noord) er worden vragen gesteld door  D66 

-  (omwonenden)  er worden vragen gesteld door  (LB) 

-  (HBS) er worden vragen gesteld door  HvBL, D66,VVD 

-   (HBS) er worden vragen gesteld door  HvBl, D66,VVD 

Locatiestudie sociale woningbouw (agendapunt 10) 

-  (omwonenden Anemonenplein) er worden vragen gesteld door  

-  (omwonenden Bispinckpark) er worden vragen gesteld door VVD, PvdA, GL, D66 

-  (onwonenden Bispinckpark) er worden vragen gesteld door 

- (dorpsraad Bennebroek) er worden vragen gesteld door PvdA, VVD,D66, HvBL, 

GL 

-  (omwonende parkeerterrein Van Lieroppark) er worden vragen gesteld door 

HvBl, VVD, PvdA 

Residence Villapark Overveen (agendapunt 11) 

-  er worden vragen gesteld door CDA, PvdA, HvBl, D66 

-  
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4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van 08 november  2016 

De besluitenlijst wordt  vastgesteld met de toevoeging van één toezegging. 

Wethouder Heijink zegt toe dat als de verkoop van een sporthal zich voordoet hij dit in de commissie 

en raad zal brengen.           TCG 90 

 

6. Lijst van toezeggingen College 8 november 2016 

Toezegging 

nr. 

Datum Toezegging Afgehandeld 

TCG 79 13-9-

2016 

Wethouder Kruijswijk zegt 

toe uit te zoeken welk type 

asfalt in Heemstede gebruikt is 

tijdens recente 

wegverbeteringen en of dit 

asfalt ook voor de 

Rijkstraatweg in Bennebroek 

gebruikt zal gaan worden. 

Verder zal hij de betekenis van 

de kleuren over de 

Rijksstraatweg toelichten. 

BTA loopt t/m december 2016, zodra 

deze verder loopt en dit punt staat er 

op, kan de toezegging van de lijst.  

Afgehandeld 

TCG 82 13-9-

2016 

Wethouder Kruijswijk zegt 

toe in een persbericht van de 

gemeente voer de 

Duinpolderweg ook op te 

nemen dat Bloemendaal de 

Hillegomse variant niet als 

serieuze optie ziet. 

Persbericht op 15/9 uitgegaan 

Afgehandeld 

 

 

Meningsvorming 

 

7. Definitief bestemmingsplan Bennebroek 2016 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de  antwoorden  voor de raad van 24 november 2016  toe te sturen 

over  Beukenlaan , precieze situatie rondom de Rijksstraatweg ,de Dwergspar en een 

bestemmingswijziging Bennebroekerlaan.  TCG 84 

Wethouder Kruijswijk stuurt schriftlelijke informatie over het ontstaan van de bouwrechten voor de 

raad van 24 november 2016          TCG 85 

Wethouder Kruijswijk  zeg  toe met  een notitie over planschade  voor de raad van 24 november 

2016 te komen. In deze notitie wordt de volgende vraag beantwoord: Als de rechter planschade 

toekent en de raad besluit om het bestemmingsplan te repareren vervalt dan het recht op 

planschade  kan daardoor het recht op planschade komen te vervallen?   TCG 86 

De voorzitter concludeert dat het Definitief bestemmingsplan Bennebroek 2016 naar de raad  

gaat als bespreekpunt. 

 

8. Ontwerp Bestemmingsplan Oldenhove 2017 

Wethouder Kruijswijk  zegt toe te komen met een nader verhaal over het vaststellen van de 

peilhoogte: hoe is het gemeten en hoe  bewaken we het?     TCG 87 

Wethouder Kruijswijk zegt toe het stuk uit het stuurgroepoverleg ,waaruit duidelijk wordt wat er 

afgesproken is, toe te sturen.          TCG 88 

Wethouder Kruijswijk stuurt de schetstekening en de oppervlakte van de footprint toe. TCG 89 
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De voorzitter concludeert dat het Ontwerp Bestemmingsplan Oldenhove 2017 als bespreekpunt 

naar de raad gaat. Als de leden van de commissie vinden dat zij niet tevreden zijn met de toelichting 

l over de peilhoogte dan kunnen zij het onderwerp van de agenda halen bij de vaststelling van de 

raadsagenda tijdens de raadsvergadering van 24 november  

 

De voorzitter schorst de vergadering om 23.20 uur tot woensdag 16 november 2016 20.00 

uur. 

 

 

Voortgezette vergadering commissie Grondgebied op 16 november 2016 

 

Aanwezig: de heren Barendregt (LB), Bolkestein (VVD), Burger (CDA), Schell (PvdA), Faber (GrL), 

Westphal (D66), Heukels (LB), Harder (VVD) en mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

Afwezig: mevrouw Zoetmulder (VVD) 

College: wethouder Kruijswijk 

Voorzitter: de heer Brussaard 

Griffier: mevrouw Van Tienhoven 

 

 

9. Aanvraag omgevingsvergunning hockeyclub HBS te Bloemendaal 

De heer Westphal (D66) legt een concept-motie voor. Deze staat los van de beslissing over de 

verklaring van geen bedenkingen, maar richt zich op een regionale aanpak van de hockeysport. 

De discussie gaat over: 

 De onderbouwing van het raadsvoorstel 

 Waarom het college eerst negatief was en nu positief,  

 De weging van het maatschappelijk belang van sport en het belang van de aanvrager ten 

opzichte van het landschappelijk belang en het belang van de omwonenden 

 De aanwezigheid van een juridisch advies, wat de raad niet kent 

 Wel of niet precedentwerking 

 De concept-motie van de heer Westphal (D66) 

Wethouder Kruijswijk wijst erop dat het hier betreft een bijzonder en specifiek geval (klein stukje 

veld). Het maatschappelijke c.q. sport belang is doorslaggevend. De schade aan het landschap is 

gering. Geluidsoverlast speelt geen rol.  

Wethouder Kruijswijk legt uit wat er in het juridisch advies staat, namelijk op welke wijze tot 

zorgvuldige besluitvorming kan worden gekomen. Het advies heeft een rol gespeeld bij de afweging 

van het college. Dit is een extern advies voor interne beraadslaging en dat wordt, zoals gebruikelijk, 

niet beschikbaar gesteld aan de raad. Wethouder Kruijswijk zegt toe dat het advies kan worden 

ingezien bij de wethouder na ondertekening geheimhoudingsverklaring.    TCG 91 

Wethouder Kruijswijk zegt niet bang te zijn voor precedentwerking.  

De wethouder staat positief tegenover de concept-motie. 

De heer Heukels (LB) biedt aan om te helpen bij het goed formuleren van het dictum (afwijzen van 

de verklaring van geen bedenkingen). 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp als bespreekpunt naar de raadsvergadering van 24 

november 2016 gaat. De commissie adviseert in meerderheid negatief over het voorstel (tegen: 

CDA, GrL, VVD, LB, HvB; voor: D66, PvdA). 

 

 

Informatie en oriëntatie 

 

10. Collegebrief rapportage shortlist locatiestudie sociale woningbouw (op verzoek VVD) 

Er wordt gesproken over de wens aan inzicht in de marktwaarde van de locaties, nut en noodzaak 

van een fundamentele integrale discussie over sociale woningen in plaats van dit gefragmenteerd te 
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doen, de keuze voor kleine locaties ten opzicht van grotere, locaties met kijkgroen, het feit dat eerst 

omwonenden zijn geïnformeerd voordat dat de commissie heeft kunnen discussiëren over de 

locaties, de mogelijkheid van realisatie buiten de gemeente Bloemendaal. 

Wethouder Kruijswijk geeft aan dat er wordt gewerkt aan een notitie over sociale woningbouw op 

basis waarvan een fundamentele discussie over het onderwerp kan plaatsvinden. Hij biedt zijn 

excuses aan voor de term ‘kijkgroen’, omdat dit een denigrerende term is die geen recht doet aan de 
situatie. Wethouder Kruijswijk ziet geen bezwaar tegen het opnemen van de marktwaarde van de 

locaties (en mogelijk gederfde inkomsten). Hij legt de relevantie van het opnemen van de 

boekwaarde van de locaties. Wethouder Kruijswijk neemt de argumenten mee ten aanzien van 

individuele locaties. Het formuleren van het ruimtelijk kader is de volgende stap. Over de ontstane 

onrust bij omwonenden van locaties zegt wethouder Kruijswijk zegt dat hij alle argumenten zal 

meenemen in het vervolgproces. Hij zegt toe de raad mee te nemen in het vervolgproces over de 

locaties.           TCG 92 

Wethouder Kruijswijk zegt toe een brief over de interesse van de woningbouwverenigingen toe te 

sturen.            TCG 93 

Omdat wethouder Kruijswijk geen toezegging wil doen om het vervolgproces te stoppen, totdat er 

een fundamentele discussie over sociale woningbouw is gevoerd, geeft de voorzitter aan dat hiertoe 

een motie kan worden ingediend tijdens de raadsvergadering. 

 

11. Collegebrief Résidence Vijverpark Overveen 

De PvdA heeft over dit onderwerp artikel 40 vragen gesteld. De antwoorden hierop zijn nog niet 

ontvangen. De commissie begrijpt niet waarom er is afgeweken van het oorspronkelijke plan in het 

beeldkwaliteitsplan (vier etages en een kap). De betrokkenen hebben een woning gekocht op basis 

van een ander perspectief. De vraag wordt gesteld aan wethouder Kruijswijk of de verstrekte 

omgevingsvergunning nog kan worden ingetrokken of dat er op een andere manier kan worden 

uitgekomen (ter voorkoming van juridische procedures). 

Wethouder Kruijswijk begrijpt de teleurstelling van kopers en omwonenden. Hij wist dat er 

spanning was tussen het plan en het besluit van de raad. Hij zag dat zijn procedurele mogelijkheden 

om wat te doen beperkt waren. Er waren geen argumenten om af te wijken van de adviezen van het 

kwaliteitsteam en de Commissie voor Ruimtelijk Advies. De projectontwikkelaar wilde ook niet 

bewegen. Wethouder Kruijswijk zegt toe te gaan praten met de projectontwikkelaar en de 

bezwaarmakers/belanghebbenden. . Er is een bezwaarschrift ingediend. In het kader van de te 

volgen procedure zal het collegebesluit serieus worden heroverwogen. 

Op verzoek van de heer Heukels (LB) en de heer Schell (PvdA) wordt het onderwerp geagendeerd 

voor de raadsvergadering van 24 november 2016. 

 

12. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Wethouder Kruijswijk geeft aan dat de dienstverleningsovereenkomst 2017 met Meerlanden bijna 

gereed is. 

 

13. Stand van zaken projecten 

Op de vraag van de heer Burger (CDA) over de agendering van het voorontwerp bestemmingsplan 

Brouwerskolk in november 2016 antwoordt wethouder Kruijswijk dat het verkoopproces deze 

maand start. 

Op de vraag van de heer Heukels (LB) over het participatieproject Oldenhove antwoordt wethouder 

Kruijswijk dat de regie voor het bouwplan wat nu aan de orde is bij Sint Jacob ligt en de gemeente 

alleen faciliteert. 

 

14. Mededelingen College van B&W 

Wethouder Kruijswijk geeft aan dat de beantwoording van de toezeggingen in de commissie 

Grondgebied voor zover relevant voor de raadsvergadering van 24 november 2016, daarvoor aan de 

raad worden toegezonden. 
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Ten aanzien van Bos en Duin geeft de wethouder aan dat de plannen nog niet voldoende zijn. Er 

wordt in overleg geprobeerd te komen tot passende plannen. 

De nota Villawijken schuift door naar het eerste kwartaal van 2017. 

 

15. Rondvraag 

Mevrouw Roos (HvB) heeft schriftelijk vragen gesteld over verkeerstellingen bij de brug over de 

Ringvaart en over afspraken met grondeigenaren in het tracé van de Duinpolderweg. Wethouder 

Kruijswijk zegt toe de vragen snel te beantwoorden. De tellingen zijn niet gedaan door de 

gemeente.            TCG 94 

De heer Burger (CDA) stelt vragen over gevaarlijke situaties door opheffing van het parkeerverbod 

bij Bleek en Berg, over verwachtingen van toekomstige bewoners van de Bijduinhof door een 

brochure, over vier wilgen in de Bijweglaan in Bennebroek en over woningbouwplannen op het 

terrein Vogelsanck. Wethouder Kruijswijk antwoordt dat niet bekend is dat het parkeerverbod is 

afgeschaft; dat de gemeente geen invloed heeft op wat er in de brochure Bijduinhof staat en dat hij 

niet bekend is met een concreet plan voor Vogelsanck. Wethouder Kruijswijk zegt toe na te gaan 

hoe het zit met de wilgen en komt er schriftelijk op terug.     TCG 95 

De heer Barendregt (LB) stelt vragen over het station in Bloemendaal en de uitbreiding van 

activiteiten bij de ijsbaan in Haarlem. Wethouder Kruijswijk geeft aan, dat er een lift komt op het 

station in 2017. De plannen bij de ijsbaan passen binnen het bestemmingsplan van Haarlem. Het 

college houdt een vinger aan de pols. 

 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur. 




