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B l o e m e n d a a l 

 

Verslag van de openbare vergadering van de milieuraad van Bloemendaal, gehouden op dinsdag 
16 maart 2010, om 20.00 uur, in de kleine commissiekamer van het gemeentehuis te Overveen 
 
Corsanr.: 2010006413 
 
Aanwezigen: 
De heren J.Teunissen (voorzitter), L.B. Schuuring, , G.R. Vissers, J.J. Dijksterhuis, J. van Loon, S.M. 
van Harlingen, mevrouw A. Honing en mevrouw  J.M. Glorie (secretaris). 
 
Afwezig: 
De heer R. Kerssens en mevrouw P.L. Doornhof 
 
Mede-aanwezig: 
Mevrouw I. Storm (Team Groenvoorziening) 
 
1. Opening en mededelingen 

De heer Teunissen heet de aanwezigen welkom. De heer Kerssens heeft zich voor de 
vergadering afgemeld. Mevrouw Storm, beleidsmedewerker bij het team Groenvoorziening, is 
aanwezig voor agendapunt 5 over het laanbomenbeleid. 

 
2. Verslag milieuraadsvergadering  26 janauari 2010 (2010002495) 

De heer S.M. van Harlingen ontbrak in de aanwezigheidslijst. Met deze wijziging wordt het 
verslag vastgesteld. De openstaande actiepunten worden bij agendapunt 9 besproken. 

 
3. Ontvangen en verzonden stukken 

Ontvangen: 
- Stukken over de centrale huisvesting (agendapunt 7). 
- Stukken over laanbomenbeleid (agendapunt 5) 
- Mail van de heer Vissers over vernielingen aan bomen in het Bloemendaalse bos. De 

gemeente gaat hiervan aangifte te doen bij de politie. Mevrouw Glorie wijst op het nieuwe 
meldpunt op de startpagina van de website van de gemeente Bloemendaal 
(http://www.bloemendaal.nl/meldingen). Meldingen via dit meldpunt komen dan direct op 
de goede plaats in de organisatie terecht. Het is alleen niet mogelijk om foto’s bij te 
voegen. 

Verzonden: 
- Geen stukken. 
 

4. Bezochte bijeenkomsten 
 Geen. 
 
5. Laanbomenbeleid 

Mevrouw Storm geeft een uitgebreide toelichting op het concept-laanbomenbeleid. 
Mevrouw Storm heeft per mail ook al antwoorden op de vragen van de milieuraad over dit 
beleid beantwoordt. Op de vraag of het huidige budget voldoende is antwoordt zij dat dit 
budget voldoende is om de basiskwaliteit van goede en gezonde laanbomen de komende 
20 jaar te handhaven. Onverwachte calamiteiten kunnen er niet uit betaald worden. Als 
een boom onveilig wordt wordt hij gekapt. Veel inwoners willen graag dat er dikkere 

http://www.bloemendaal.nl/meldingen


nieuwe bomen geplaatst worden als een boom wordt vervangen. Naast het feit dat dit een 
stuk duurder is, is de ervaring van de gemeente dat de dunnere bomen die nu toegepast 
worden, beter aanslaan. De milieuraad raadt aan om dit, als bewoners een brief krijgen 
over het vervangen van laanbomen in hun straat, ook te vermelden. Verder stelt de 
milieuraad vragen over hoe bomen in verharding overleven, het budget in Bennebroek en 
waarom de gemeente niet meedoet aan de boomplantdag. Mevrouw Storm beantwoordt 
dat de boomfeestdag jaren geleden is wegbezuinigd en dat een paar jaar geleden bleek dat 
er bij scholen weinig interesse meer voor was. Als bewustwordingsactie zou het goed zijn 
om deze dag weer in te voeren maar deze dag kost erg veel tijd. Met het sponsoren van 
bomen heeft zij zelf slechte ervaring. Zij zal nog uitzoeken hoeveel het budget voor 
Bennebroek is. 
 
Het college heeft besloten om de milieuraad, de klankbordgroep bosparken en de 
aanwezigen tijdens de inspraak op de structuurvisie te consulteren over het concept-
laanbomenbeleid. De milieuraad komt tot de conclusie dat zij positief is over dit beleid. 
 
Mevrouw Storm wil graag advies van de milieuraad over het vervangen van bomen aan 
het eerste stukje (noordoostelijke deel tot aan het bruggetje) van de Duinlustweg. Wat de 
milieuraad betreft  moeten de oude beeldbepalende beuken zo lang mogelijk blijven staan 
en moeten ze niet in één keer maar geleidelijk worden vervangen. 
 

6. Vaststellen jaarverslag milieuraad 2009 
De inhoud van het  jaarverslag wordt vastgesteld. De voorzitter dankt de heren 
Dijksterhuis en Kerssens voor het opstellen hiervan.  

 
7. Centrale huisvesting gemeente Bloemendaal 

De milieuraad heeft de twee stukken over de voorbereidingsfase van de centrale 
huisvesting ontvangen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad hierover op 1 juli 2010 
een besluit. Een meerderheid van de milieuraad vindt de opbouw en de inhoud van de 
rapporten erg goed. De milieuraad vindt dat de gemeente voor de meest duurzame en de 
best landschappelijk inpasbare variant moet kiezen maar beseft dat de gemeenteraad ook 
andere belangen moet afwegen. De milieuraad heeft sterke twijfels bij het verduurzamen 
van de huidige panden. De kans op tegenvallers tijdens de verbouw is groter en echt 
efficiënt kunnen de bestaande ruimtes niet worden ingericht. Hoge 
duurzaamheidsdoelstellingen komen het meest tot hun recht in variant vier. 
 

8. Openstaande actiepunten 
• Verwijderen verkeerd geplaatste grondwater- en waterwingebieden. De heer Van 

Harlingen heeft alle verkeerd geplaatste borden geïnventariseerd en gefotografeerd. 
De provincie heeft inmiddels toegezegd dat het PWN deze borden gaat verwijderen. 
Dit actiepunt wordt afgevoerd maar de milieuraad blijft wel volgen of de borden 
worden verwijderd. 

• Inzameling kunststofafval. De milieuraad krijgt de cijfers pas bij de analyse voor de 
evaluatie van de kunststof inzameling. De heer Van Harlingen vraagt of er niet alvast  
inzamelzakken bij de winkels in Vogelenzang gelegd kunnen worden waardoor het 
veel makkelijker is om in de goede zakken in te zamelen. Het is jammer hiermee te 
wachten. 

• Het actiepunt voor het verbieden van terrasverwarmers is opgenomen in het concept- 
duurzaamheidsprogramma 2010.over terrasverwarmers. De milieuraad blijft dit 
volgen. 

• Het milieujaarverslag 2009 is inmiddels vastgesteld. Dit actiepunt wordt afgevoerd. 
• Excursie 2010: Bezoek aan Stad van de zon (Heerhugowaard) en/of 

verbrandingsinstallatie Amsterdam (AEB). 
De heer Teunissen heeft geregeld dat de milieuraad op 15 juni 2010 om 19.30 uur een 
rondleiding door de AEB (afval energie bedrijf) in Amsterdam krijgt. Mochten de 
milieuraadsleden vooraf al bepaalde vragen hebben dan kunnen ze die doorgeven aan 
mevrouw Glorie. De vragen over de milieugevolgen van wel/geen plastic afval 
verbranden en over de mogelijke risico’s van warmtelevering geeft zij al door. Mocht 
het nodig zijn een andere milieuraadsvergadering in te lassen dan regelt mevrouw 
Glorie dit. 



• De verkeersmedewerker van de gemeente heeft per mail uitleg gegeven over de 
uitbreiding van de blauwe parkeerzone bij station Overveen. De heer Van Loon vindt 
dat hierdoor het gebruik van de trein onaantrekkelijker wordt. Hij vraagt aandacht 
voor de  verloedering rondom station Bloemendaal waar veel fietsen worden vernield 
en veel troep ligt. Hij is ook van mening dat hierdoor het treingebruik de laatste tijd 
onaantrekkelijker is geworden wat niet past in een duurzame gemeente. 

 
 
9. Rondvraag 

De heer Van Loon heeft  de landelijke politieke partijen aangeschreven over de open 
winkeldeuren. Van het CDA heeft hij een reactie gekregen waarin staat dat het gesloten 
houden van winkeldeuren in de winter binnenkort in de Wet milieubeheer wordt geregeld. 
Hij zal deze mail doorsturen naar de milieuraadsleden. 
De heer Van Harlingen vraagt of de gemeente bij haar publicaties voortaan naast 
straatnamen ook plaatsnamen wil vermelden. Dit is noodzakelijk omdat sommige 
straatnamen in twee plaatsen voorkomen. 
De heer Vissers wijst op de landelijke compostdag van 20 maart a.s. 
De heer Vissers vertelt dat er weer een hert is doodgereden. Dit keer op de Hoge Duin en 
Daalseweg waar maar 30 km/h gereden mag worden. 
Mevrouw Honing  hoorde dat de wethouder van Haarlemmerliede in het CROS 
(commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol)-overleg er voor pleitte om meer 
vliegverkeer over Bennebroek/ Hillegom te laten vliegen. Zij maakt zich hierover zorgen 
omdat zij weet dat Bloemendaal niet in dit overleg zit. Mevrouw Glorie zal navragen hoe 
de gemeente Bloemendaal hierbij betrokken is. 
Mevrouw Honing las in een blad van NUON dat er in een andere gemeente een netwerk 
van oplaadpunten voor elektrische fietsen komt. Aan de heer Kerssens wordt de volgende 
keer gevraagd hoe dit werkt en of dit ook in de gemeente Bloemendaal zou kunnen 
komen. 

 
10. Sluiting 

Om 22.25 uur wordt de vergadering gesloten. 
 

Actiepunten: 
• De heer Vissers houdt voor de milieuraad interessante vergaderingen/ bijeenkomsten 

in de gaten en mailt deze naar de andere leden door. 
• Excursie milieuraad 15 juni 2010 om 19.30 uur: bezoek aan AEB. 
• Mevrouw Doornhof zoekt de verplichtingen vanuit het Århus-verdrag uit. 
• Mevrouw Glorie vraagt na hoe Bloemendaal betrokken is bij het CROS-overleg. 
• De heer Kerssens vraagt bij NUON na hoe een oplaadpuntennetwerk voor elektrische 

fietsen gerealiseerd kan worden. 
• Mevrouw Glorie regelt een gesprek tussen een afvaardiging van de milieuraad en 

wethouder milieu. 
• Mevrouw Glorie geeft aan milieuraad het budget van Bennebroek voor het 

laanbomenbeleid door. 
• De milieuraad volgt: 

o De evaluatie van de kunststofinzameling 
o De terrasverwarmers bij horeca. 
o Verwijderen borden grondwaterbeschermingsgebieden. 

 
Verslag toegezonden aan: 
Digitaal: Milieuraadsleden, College van B&W, gemeenteraad (via griffie), Team Communicatie, Website, Medewerkers 
Afdeling I en II, projectleider centrale huisvesting. 
Papier: Gemeenteraad (via griffie), Wethouder Schep, Archief 
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