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Commissie Grondgebied op dinsdag 2 april 2019 

 

 

Concept-Besluitenlijst 

 

Aanwezig: mevrouw Meijer, de heer Brussaard, mevrouw Roos, mevrouw Kuijs, de heer van 

der Veldt, de heer Goote, de heer Koster, de heer Faber, de heer Heukels (t/m agendapunt 10) 

College: wethouder Wijkhuisen 

Voorzitter: de heer Burger 

Commissiegriffier: de heer Zwertbroek 

 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen 

 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter stelt de mail van de Buurtvereniging Bloemendaal-Noord aan de orde. Deze was 

gericht aan de leden van deze commissie. In de mail werd gevraagd om verdaging van 

agendapunt 8 (Bestemmingsplan Dennenheuvel). 

Bij stemming hierover stemt Liberaal Bloemendaal voor verdaging. De overige leden van de 

commissie stemmen tegen. 

Het agendapunt zal behandeld worden, zo concludeert de voorzitter. 

 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Er zijn vooraf aan de vergadering geen mededelingen binnengekomen. 

 

 

4. Mededelingen van het college 

Wethouder Wijkhuisen doet een mededeling over de ontwikkelingen m.b.t. de Formule I. Er is 

op dit moment nog geen duidelijkheid over te geven. Hij heeft morgen overleg met de 

portefeuillehouder uit Zandvoort. 

M.b.t. de Duinpolderweg deelt wethouder Wijkhuisen mee, dat er inmiddels een breed 

Bestuurlijk overleg is gevormd. Dit bestaat uit de deelnemers uit de voormalige Stuurgroep. 

In dit overleg komen meerdere onderwerpen aan de orde en zal de Duinpolderweg een vast 

agendapunt worden. 

 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van 27 november 2018 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

6. Lijst van toezeggingen College 

 

Commissie Grondgebied 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCG 139 17-10-

2017 

Dit is een provinciaal budget beschikbaar voor het 

aanpakken van fietsknelpunten. Vanuit de regio worden 

subsidieaanvragen geformuleerd; wethouder 

Wijkhuisen geeft aan de raad op de hoogte te houden. 

Aangehouden 

Wethouder 

Wijkhuisen meldt 

op 27 nov dat er in 

voorjaar 2019 

uitsluitsel is. 

TCG176 19-09-

2018 

Het college zegt toe de evaluatie van de nieuwe buslijn 

14 die naar verwachting medio 2019 beschikbaar zal 

zijn, aan de raad te zullen toezenden (TCS72 van 06-

12-2018) 

Aangehouden.  

Niet alle cie-leden 

hebben kennis 

genomen van de 

mail van 2 april 

2019 over dit 

onderwerp. 
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TCG 181 16-10-

2018 

Wethouder Wijkhuisen zal op verzoek van de VVD 

nagaan wie de kopende partij is bij Dennenheuvel.  

Aangepast en 

aangehouden. 

TCG 182 16-10-

2018 

Op vragen van de PvdA zegt wethouder Wijkhuisen toe, 

na te gaan wat voor regeling er met de huidige 

bewoners van Kweekduin door de eigenaar is 

afgesproken bij aanvang van de sloop 

Aangehouden. 

 

TCG 185 18-09-

2018 

Wethouder Wijkhuisen neemt contact op met de 

Provincie over subsidiemogelijkheden voor de 

aanpassing van bushaltes. 

Het college zal bij 

de Zomernota met 

een voorstel 

komen. 

TCG 195 15-01-

2019 

De fractie van GrL vraagt naar de mogelijkheid van 

recycling bij de milieustraat. Wethouder Heijink zegt 

toe hiernaar te kijken en later op terug te komen. 

p-houder gewijzigd 

aangehouden en 

TCG 202 26-02-

2019 

Desgevraagd door de fractie van HvB zal de wethouder 

Heijink schriftelijk z.s.m. aangeven welke onderzoeken 

m.b.t. zomerhuis Elswoutshoek uitgevoerd dienden te 

worden en welke regelgeving daaraan ten grondslag 

ligt. 

Aangehouden 

TCG 206 2-04-

2019 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe de voorgenomen 

bomenkap bij de Amsterdamse Waterleidingduinen 

nader te bekijken en de raad daarover in te lichten 

Nieuwe toezegging 

TCG 207 2-04-

2019 

Op vragen van het CDA zegt Wethouder Wijkhuisen toe  

het onderwerp snorfietsen aan de orde te brengen in 

de ambtelijke verkeerscommissie 

Nieuwe toezegging 

TCG 208 2-04-

2019 

Wethouder zegt toe de suggestie van het CDA om in 

het bestemmingsplan onder 1.36 “stichting of 
organisatie” te vervangen door “een non-profit 

organisatie” mogelijk over te nemen. 

Nieuwe toezegging 

TCG 209 2-04-

2019 

Op vragen van D66 over het Schone Lucht Akkoord en 

het voldoen aan de door de WHO gestelde eisen, zegt 

wethouder Wijkhuisen toe contact op te nemen met de 

VNG. 

Nieuwe toezegging 

Afgevoerd worden: 172, 177, 186, 192, 203, 204, 205 

 

Actiepunten n.a.v. toezeggingenlijst 

De voorzitter zal aan de Agendacommissie voorleggen om de notitie “Bouwpeilen” in de 
commissie te bespreken. 

M.b.t. TCG 181 zal de toezegging m.b.t. een BIBOB onderzoek bij aankoop onroerend goed 

door de voorzitter worden besproken in de Agendacommissie. 

M.b.t. TCG 192, de keuze door de raad over de beleidsrijkheid van de Omgevingsvisie, in juli 

2019, wordt betrokken bij de projectenlijst. 

M.b.t. TCG 195 zal de voorzitter in de Agendacommissie bespreken of dit onderwerp betrokken 

kan worden bij de Nota Afvalbeleid. 

 

 

7. Rondvraag 

Wethouder Wijkhuisen antwoordt vragen van de fracties: 

 

D66 m.b.t. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 

 

Hart voor Bloemendaal over bescherming duingebied tegen bebouwing, kap van bomen in 

natuurgebieden, ontwikkelingen Duinlust  en aanpassing Landgoederennota. 

 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe de voorgenomen bomenkap bij de Amsterdamse 

Waterleidingduinen nader te bekijken en de raad daarover in te lichten (TCG 206) 

 

GrL over de brief van Ons Bloemendaal over Duinlust. De vragen van de fractie over Plan 1828 

worden meegenomen bij agendapunt 15 (stand van zaken projecten) 

De fractie verzoekt om agendering van de plannen voor Duinlust in de commissie. Een 

meerderheid is hier voor. De voorzitter zal dit bespreken in de agendacommissie. 

 

 



Corsanummer:  2019003999 

 

 

 

CDA over Visie ontwikkelzone Haarlem Zuidwest en Snorfietsers op de rijbaan. 

 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe de het onderwerp snorfietsen aan de orde te brengen in de 

ambtelijke verkeerscommissie. (TCG 207) 

 

 

8. Bestemmingsplan Dennenheuvel   

 

De commissie acht het onderwerp rijp voor raadsbehandeling en wordt als bespreekpunt 

geagendeerd. 

 

Wethouder zegt toe de suggestie van het CDA om in het bestemmingsplan onder 1.36 

“stichting of organisatie” te vervangen door “een non-profit organisatie” mogelijk over te 

nemen. (TCG 208) 

 

Wethouder Wijkhuisen zal hij de opmerking van de fractie HvB over de ANBI-status overwegen. 

Hij verwacht daar deze of volgende week op terug te komen. 

 

 

 

9. Bestemmingsplan Brouwerskolkweg 

 

De commissie acht het onderwerp rijp voor raadsbehandeling en wordt als hamerpunt 

geagendeerd. 

 

 

 

10.  Afwijzen VVGB bouw stal en schuur landgoed Elswoutshoek 

  

De commissie acht het onderwerp rijp voor raadsbehandeling en wordt als bespreekpunt 

geagendeerd. 

 

Wethouder Wijkhuisen zal op voorstel van de fracties LB nader bezien of de tekst in het 

voorstel, m.b.t. de eventueel gedane toezegging, duidelijk is. 

Daarbij geeft de wethouder aan volgens de in de landgoederennota gestelde kaders te werken. 

Wat hem betreft is er sprake van vastgesteld beleid. 

 

Meerdere fracties vragen om een duidelijkere onderbouwing voor het afwijzen van de 

zienswijze. De wethouder zegt toe dit tijdelijk voor de raad te zullen doen. 

 

HvB is negatief over het voorstel en LB maakt een voorbehoud m.b.t. de duidelijkheid van de 

stukken. De overige fracties zijn positief over het voorstel. 

 

 

11. Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 

Op vragen van D66 over het Schone Lucht Akkoord en het voldoen aan de door de WHO 

gestelde eisen, zegt wethouder Wijkhuisen toe contact op te nemen met de VNG. (TCG 209) 

Op vragen van PvdA over het gebruik van bestrijdingsmiddelen zegt wethouder Wijkhuisen toe, 

een eerder gegeven antwoord op een dergelijke vraag, die eerder werd gesteld aan de 

commissie toe te sturen. 
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12. Antwoorden artikel 40-vragen GroenLinks m.b.t. Cultureel erfgoed (geagendeerd op    

verzoek van de fractie GrL) 

 

De fractie van GrL vraagt het cel college op welke wijze zij zich inzet voor het cultureel 

erfgoed. 

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat er hiervoor op dit moment € 70.000 beschikbaar is. Dit 
wordt onder meer ingezet t.b.v. na-oorlogse monumenten. Ook is er eenmalig budget voor een 

inventarisatie van beeldbepalende monumenten. 

 

13. Studie Randweg/Zeeweg 

Wethouder Wijkhuisen reageert op de vraag van de PvdA wat de status van het stuk is. Hij 

geeft aan dat het een resultaat van een studie/discussie betreft. Het heeft geen status en er 

heeft geen bestuurlijke besluitvorming over plaats gevonden. 

 

 

14. Informatie uit regionale samenwerkingsverbanden 

Wethouder herhaalt zijn opmerking tijdens het vorige agendapunt m.b.t. de 

gemeenschappelijke regeling Zuid Kennemerland en de aandacht voor het Oost-West verkeer. 

 

 

15. Stand van zaken projecten (incl rondvraag GrL over 1828) 

PvdA vraagt om een door het college toegezegde brief over Vitaal Vogelenzang. Voor 1 april zal 

een projectplan worden afgerond.  

Wethouder Wijkhuisen antwoordt dat dit deze week nog aan de raad wordt gestuurd. 

 

Rondvraag GrL over het participatietraject Plan 1828. De fractie vraagt om een beeldvormende 

avond over het participatietraject van dit project voor het zomerreces. 

 

Wethouder Wijkhuisen heeft niet het signaal ontvangen dat de initiatiefnemer zich niet aan de 

bestuursopdracht houdt. 

Daarbij geeft de wethouder aan dat, zoals vooraf afgesproken, een verslag van de participatie 

aan de raad zal worden gestuurd. 

 

 

16. Sluiting om 23:35 
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