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Commissie Grondgebied op donderdag 25 januari 2018 
 

Concept-Besluitenlijst 
 
Aanwezig: de heer Schell, de heer Boeijink, mevrouw Zoetmulder, de heer Westphal, mevrouw 
Roos, de heer Burger, de heer Barendregt, de heer Faber, mevrouw Wierda, de heer Heukels 
College: wethouders Kruijswijk  
Voorzitter: de heer Van Stralen 
Commissiegriffier: de heer Hoek 
 
1. Heropening van de vergadering van 16 januari 2018  

De voorzitter heropent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij meldt dat de heer 
Bolkestein wordt vervangen door de heer Boeijink en dat de ook heer Heukels aanschuift 
namens Liberaal Bloemendaal. Zij meldt tevens dat zij de heer Brussaard als voorzitter vervangt, 
aangezien deze zich heeft verschoond in verband met het feit dat vanavond het onderwerp 
Reactie MER/Voorkeursvariant GS Duinpolderweg op de agenda staat en hij ambtenaar is bij de 
provincie Noord-Holland. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda is akkoord.  
 
3. Reactie MER/Voorkeursvariant GS Duinpolderweg 

De leden Schell, Boeijink, Burger, Westphal, Roos, Wierda en Heukels voeren in eerste 
termijn het woord, wethouder Kruijswijk reageert. In tweede termijn voeren dezelfde leden 
wederom het woord. Geconcludeerd wordt dat de leden Heukels, Wierda, Schell, Boeijink en 
Westphal nader overleg zullen plegen over een alternatieve reactie die mogelijk als amendement 
zal worden ingediend tijdens de raadsvergadering. De voorzitter concludeert dat de 
raadsvoordracht van het college als bespreekpunt zal worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 1 februari as.  

 
 

Informatie en oriëntatie 
 
4. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Wethouder Kruijswijk meldt dat de geplande Ontwerptafel Zeeweg – Randweg wegens gebrek 

aan aanmeldingen is afgeblazen. Indien daarvoor belangstelling is, zal in juni as een nieuwe 

bijeenkomst worden belegd. Verschillende leden geven aan daarvoor belangstelling te hebben. 

 

5. Stand van Zaken Projecten 

Er worden vragen gesteld over de projecten Reinwaterpark, Park Vogelenzang, Kweekduin en 

Dennenheuvel. 

 

6. Mededelingen College van B&W 

Wethouder Kruijswijk doet mededeling over de anterieure overeenkomst met de 

Hartenkampgroep met betrekking tot De Raak, ontwikkelingen rondom bouwplannen filiaal Albert 

Heijn Bloemendaal, project Chapeau, start bouwwerkzaamheden Vijverwegkerk 1, het project Bos 

Tuin en Dier, intentie-overeenkomst nieuwbouw aardgasvrij, Toekomstperspectief Kust, 

Binnenduinrand, ondertekening van de intentieverklaring ‘Metropolitane Fietsroutes’. 
 

7. Rondvraag 

De heren Burger en Westphal stellen vragen over het Bomenplan Graaf Willemlaan te Vogelenzang. 

Wethouder Kruijswijk reageert. 

De heren Burger en Faber stellen vragen over de verlichting van Hockeyclub Bloemendaal. 

Wethouder Kruijswijk reageert. 
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De heer Burger stelt vragen over het plaatsen van extra borden met de aanduiding 30 km in 

Vogelenzang. Wethouder Kruijswijk reageert. De wethouder zegt toe een en ander te zullen 

bespreken in de ambtelijke verkeerscommissie (TCG 144). 

De heer Burger stelt vragen over de kwaliteit van het wegdek van de Leidsevaart. Wethouder 

Kruijswijk reageert. 

De heer Burger stelt vragen over een dwangsom met betrekking tot een betonnen muur bij Bijduinhof. 

Wethouder Kruijswijk reageert. 

De heer Burger stelt vragen over de uitbreiding van tennispark WOC. Wethouder Kruijswijk reageert. 

De heer Faber stelt vragen over het kappen van bomen langs de Sparrenlaan in Aerdenhout. 

Wethouder Kruijswijk reageert. 

De heer Westphal stelt vragen over het gebruik van het logo van de gemeente in een campagne van 

het Klimaatverbond. Na een punt van orde van de heer Boeijink besluit de heer Westphal de vraag in 

te trekken.  

 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.26 uur.  

 
Overveen, januari 2017 
De waarnemend voorzitter van de raadscommissie Grondgebied 
Conny van Stralen 


