
 
 

2012059049 
Beknopt verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 

26 april 2012 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen 
 

AGENDA 
 
1. Opening en welkom 
 
2. Berichten van verhindering 
 
3. Vaststellen van de agenda 
 
4. Mededelingen  
 
5. Vaststellen van het beknopte verslag van de raadsvergadering van 29 maart 2012 

 
6. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad van april 2012. 

 
7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 26 april 2012 
 
8. Vragenhalfuur 

PvdA stelt en vraag over de verplaatsing van Albert Heijn in Bennebroek. 
CDA stelt een vraag over de toekomst van Achter de Zuilen. 
 

 
HAMERPUNTEN 

 
9. Vaststellen bestemmingsplan Vogelenzang 2010. 
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De VVD dient een amendement A in en dat wordt unaniem aangenomen. 
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10.  Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied 5e herziening. 

Akkoord met stemverklaring D66 
 

BESPREEKPUNTEN 
 
11. Rapportage Commissie Onderzoek Elswoutshoek 

De raad neemt kennis van het rapport en neemt de aanbevelingen van de 
onderzoekscommissie EWH over, met de stemmen (8) van de VVD tegen en 
stemverklaringen van CDA, GrL, PvdA en VVD. 

  
12. Partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied.  

Besluitvorming uitgesteld tot uitvoering aanbevelingen onderzoekscommissie EWH 
 

13.  Herbenoemen huidige leden commissie Welstand en Monumenten. 
Middels schriftelijke stemming zijn de leden unaniem benoemd. 
 

14. Vaststellen bestemmingsplan Van Wijkgarage 
Akkoord met inachtneming van motie 1, unaniem aangenomen. 
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15. Ontwikkelingsvisie Bloemendaal aan Zee. 
Behandeld op 10 mei 2012 
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Er waren in dit vervolg van 26 april 16 raadsleden aanwezig. De heren Kruijswijk (GL), Schuring 
(VVD) en Burger (CDA) waren afwezig. 
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Amendement B: 

Amendement: ontwikkelingsvisie Bloemendaal aan Zee 
 
Van:  VVD en D66 
Aan:  De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
 
Onderwerp: Ontwikkelingsvisie Bloemendaal aan Zee - raadsvoorstel:  2012005998 
________________________________________________________________________

__ 
 
De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 26 april 2012, 
 
 
Overwegende dat 
-er wellicht meer dan 2 jaarrondpaviljoens op het strand bij Bloemendaal aan Zee zouden 
moeten kunnen komen om aan de vraag van de strandpaviljoeneigenaren te voldoen 
en we dit niet op voorhand willen uitsluiten; 
 
-een chaletpark wel jaarrond mag zijn maar niet voor permanente bewoning te gebruiken 
mag zijn en bovendien van recreatieve aard moet zijn 
 
 
Besluit het door het College voorgestelde besluit aan te vullen met een punt 4: 
ten aanzien van deelproject 1 toe te voegen het mogelijk maken van twee 
jaarrondpaviljoens of meer op het strand van Bloemendaal aan Zee. 
 
ten aanzien van deelproject 2 toe te voegen achter ..het ontwikkelen van een chaletpark, 
voor recreatieve tijdelijke bewoning op camping het Helmgat. 

 
Albertine Zoetmulder (VVD) 
Jerker Westphal (D66) 
 
Aangenomen 
Stemmen voor: D66 (3), VVD (7) 
Stemmen tegen: PvdA (2), LB (1), CDA (3) 
Afwezig CDA (1), VVD (1) 
 
 
Amendement D 

Amendement: Aanscherping ontwikkelingsvisie Bloemendaal aan Zee 
 
Corsanummer: 
Van:  ……………………………………………………………………………………. 
Aan:  De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
 
Onderwerp: Ontwikkelingsvisie Bloemendaal aan Zee | raadsvoorstel:  2012005998 
________________________________________________________________________

__ 
 
De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 26 april 2012, 
 
Constaterende dat 
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• de bestemmingsplannen Bloemendaal aan Zee en Landelijk gebied voor 1-7-2013 
geactualiseerd moeten zijn; 

• de visie Bloemendaal aan Zee consistent is met de Structuurvisie Bloemendaal 
waarin Bloemendaal aan Zee wordt gezien “als belangrijke trekker binnen de 
metropoolregio”; 

• in de provinciale structuurvisie zowel Zandvoort als Bloemendaal aan Zee zijn aan-
gemerkt als “badplaatsen met een verder te ontwikkelen identiteit”; 
 

Overwegende dat 
• de aantrekkelijkheid van Bloemendaal aan Zee verder verbeterd kan worden; 
• vernieuwing en jaarrond- (of 10-maanden-)exploitatie van Camping Het Helmgat 

daar aan kan bijdragen, maar dat uitbreiding van oppervlakte (voor 
caravans/chalets) in de Natura 2000-enclave onwenselijk is; 

• verdere hoogbouw in Bloemendaal aan Zee onwenselijk is; 
• de projecten ‘Ontwikkeling Bloemendaal aan Zee’ en ‘HOV Haarlem-Zandvoort-

Bloemendaal aan Zee’ zowel financieel als ruimtelijk samenhangen; 
 

Besluit het door het College voorgestelde besluit punt 3 te vervangen door: 
 
3. de visie de komende jaren uit te werken in de volgende deelplannen: 
    1e. verdere inrichting van het voetgangersgebied met een servicekiosk, en eventueel  
         verplaatsing van de politiekiosk en aanleg van een uitkijkplateau en/of balkon; 
    2e. het mogelijk maken van twee jaarrond-strandpaviljoens; 
    3e. vernieuwing van Camping Het Helmgat onder de voorwaarden:  

- geen uitbreiding van het terrein; 
- de toegestane “bebouwde” (stacaravan-)oppervlakte mag niet meer m2 worden 

dan de oppervlakte die momenteel met stacaravans is bezet; 
- verscheidenheid in de omvang van de stacaravans (b.v. één derde voor de 

categorieën tot 35 m2 / tot 45 m2 / tot 60m2); 
    4e. het eventueel mogelijk maken van een hotel met maximaal twee bouwlagen of 
althans  
         een bouwhoogte van maximaal 10 m ter plekke van Tropen aan Zee; 
 
En toe te voegen: 
 
4. de visie ter kennisname te zenden aan de Metropool-regio Amsterdam; 
5. bij de uitwerking de relatie te leggen met het plan ‘HOV Haarlem-Zandvoort- 

Bloemendaal aan Zee’ en realisatie te koppelen aan verbeteringen in het openbaar  
vervoer van/naar het strand. 

 
Anne-Marie Soeteman-Wolf (CDA) 
 
Verworpen 
Voor: LB, PvdA, CDA 
Tegen: D66, VVD 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de Visie 
 
Motie 2 
MOTIE Ontwikkelingsvisie Bloemendaal Aan Zee / camping Het Helmgat 
Raad  : 26 april 2012 
Van  : CDA, PvdA 
 Raadsvoorstel : 2012005998 
De Raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 26 april 2012, 
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kennis genomen hebbende van de Ontwikkelingsvisie Bloemendaal aan Zee, meer specifiek van de 
visie daarin met betrekking tot camping Het Helmgat, 
constaterende dat de gemeente Bloemendaal vanouds geen jaarrond verblijfs recreatie voorstaat, 
constaterende dat deze camping sedert decennia wordt gebruikt  door huurders van seizoenplaatsen 
voor stacaravans, 
overwegende dat de gemeente Bloemendaal tot op heden niet ambieerde recreatieve voorzieningen 
zoals bungalowdorpen à la Zandvoort op haar grondgebied toe te staan 
constaterende  voorts dat voor dit type recreatie in de ontwikkelingsvisie geen  ruimte meer is,  
bovendien constaterende dat  de exploitant, Het Helmgat BV, zijn voornemen  tot het opzeggen van 
de huur  met ingang van het seizoen 2014 al heeft geëffectueerd 
van mening zijnde  dat hiermee de belangen van de vaste huurders ingrijpend worden geschaad, 
van mening zijnde dat camping Het Helmgat behouden zou moeten worden voor recreatie in de 
huidige vorm, 
verzoekt het college: 

• In de uit te werken deelplannen, leidende tot een (voor)ontwerp bestemmingsplan 
“Bloemendaal aan Zee” , de plannen voor chalets op camping Het Helmgat in deze vorm te 
schrappen. 

•  In de plaats daarvan het huidige gebruik door seizoenplaatshouders voor stavaravans  op de 
Camping Het Helmgat planologisch mogelijk te maken, c.q. te continueren, zo mogelijk in 
combinatie met een aantal chalets, 

• De op 1 januari 2015 aflopende huurovereenkomst niet te verlengen, dan na een aanpassing, 
waarmee de in het eerste lid bedoelde strekking, wordt gewaarborgd   

En gaat over tot de orde van de dag. 
Fractie PvdA : Henk Schell 
Fractie CDA : André Burger 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Stemmen voor: LB, PvdA, CDA 
Stemmen tegen: D66, VVD 

Verworpen 
 
16. Notitie Uitgangspunten toekomstige positie Werkvoorzieningschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk) 
Uitgesteld naar de juni vergadering 
 
17. Sluiting 
De heer Heukels (LB) kondigt aan dat CDA, Pvda, D66 en LB zullen op korte termijn een extra 
raadsvergadering aanvragen in verband met de ontwikkelingen Elswoutshoek. 
De voorzitter sluit de vervolgvergadering van 26 april op 10 mei om 20.30uur. 


