
Vragen voor de rondvraag in de commissie Grondgebied van 25 februari 2020 

(op volgorde van binnenkomst) 

 

Vraag HvB (Marielys Roos) over Ter Hoffsteedeweg 1, ZOED nieuwbouw:  

 Kan de wethouder vertellen wanneer de bouw aanvangt en wanneer deze is voltooid? 

 Het parkeerterrein ten zuiden van het gemeentehuis staat overdag geregeld vol met auto’s. 
Kunt u verzekeren dat er voldoende parkeerruimte blijft als de ZOED er eenmaal is 

gehuisvest? 

 

Vraag HvB (Marielys Roos) over fietspad Park Brederode: 

 Waarom staat de gemeente toe dat ruim 200 vierkante meter grond gratis wordt gebruikt 

door een inwoner op Park Brederode, een van de duurste locaties in Nederland? We hebben 

het dan over een gemiste opbrengst van circa EUR 60.000 waarover de raad niet heeft 

besloten noch is gehoord noch is geïnformeerd. Wij horen u graag. De burgemeester had 

het over 2008. Maar het is 2017. 

 

Vraag PvdA (Harold Koster) over Verkeersbesluiten F1: 

 De verkeersbesluiten rond de F1 zijn genomen en verspreid. Is er nu ook een moment 

bepaald dat met inwoners wordt gesproken? Wanneer is dat? 

 

Vraag PvdA (Harold Koster) over Verbetering Zeeweg: 

Tijdens een recente beeldvormende avond is een voorstel gedaan voor verbetering van de Zeeweg 

en entree NPZK door OB en SVVM. Het gebied is namelijk de laatste jaren behoorlijk verrommeld.  

 Is het college bereid om met een herstel- en verbeterplan voor de Brouwerskolkweg en de 

Zeeweg te komen en met de provincie NH te bespreken op welke wijze gemeente en 

provincie beide de landschappelijke kwaliteit van Zeeweg en Brouwerskolk kunnen 

verbeteren? 

 

Vraag GroenLinks (Herbert Faber) over TR113 GG 25-2-2020: Hotel op plaats 'Tropen 

aan Zee: 

Tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2020 zegt wethouder Wijkhuisen toe binnen een week 

commentaar van de gemeente m.b.t. een verzoek voor het bouwen van een hotel in Bloemendaal 

aan Zee uit 2013 te delen met de raad inclusief een annotatie van de wethouder.  

1. De wethouder gaf op 14-1-2020 in de cie. GG aan dat er alleen een principe-besluit is 

genomen en dat er een aanvraag omgevingsvergunning/wijzigingsplan ligt. Ligt dat er 

al? Kunnen we principebesluit van 7 december 2019 en evt. Aanvraag initiatiefnemer 

ook ontvangen? Zo ja: Is deze ontvankelijk? En voldoet deze aan actuele stikstof-

depositie-eisen (actuele Aerius calculator gebruikt)? 

2. Wordt bij de afwijking waartoe het College kan beslissen binnen de regelgeving (in de 

geest van de Omgevingwet) samenhangend gekeken naar alle aspecten van het plan, 

incl.  

a. de aansluiting met de omliggende bebouwing en i.h.b. paragraaf 2.1 van het 

Beeldkwaliteitsplan?  

b. Lichtuitstraling op het N2000 gebied? 

3. Wordt – zoals nu wel wordt gesteld - gebruik gemaakt van de maximale 

afwijkingsmogelijkheid van het college – en niet meer dan 10%? En wordt voldaan aan 

alle formeel gestelde voorwaarden? Hoe is/wordt gekeken of het plan 

stedenbouwkundig/architectonisch goed is onderbouwd? 

4. Is er inmiddels een anterieure overeenkomst? Zo nee, waarom niet? 

 

Vraag HvB (Marielys Roos) over Ontwikkelingen HD: 

 Zijn de ontwikkelingen die in het HD stonden dit weekend iom met de Nota Landgoederen?  

 Waarom weigerde u op onze vragen daarover sinds juni 2018 te antwoorden? 

 Waarom hebt u de raad hier niet over geïnformeerd en weet de pers het weer eerder dan 

de raad? Is dat democratie? 

 

 

 



Vraag Zelfstandig Bloemendaal (Rob Slewe) over parkeerafspraken en doorlaatpassen: 

1. Wat zijn de afspraken betreffende de parkeerplaatsen P1 en P2 die ter beschikking zijn 

gesteld aan de organisatie van de DGP? 

2. Voorts heb ik begrepen vanuit de organisatie dat  er een loket komt voor wat betreft de 

doorlaatpassen voor onze bewoners. Het antwoord vanuit de organisatie doet 

vermoeden dat dit nog niet helemaal duidelijk is. Ik vraag mij ook af hoe de DGP dit 

kan gaan regelen, want dan zal je toch toegang moeten hebben tot de NAW gegevens 

van onze inwoners?  

 

Vraag HvB (Marielys Roos) over Iepen in Bloemendaal 

Het artikel in het HD hierbij brengt mijn aandacht op het volgende: speelt dit ook bij ons in 

Bloemendaal? We hebben begrepen dat het inenten met spoed moet gebeuren, dwz in mei, omdat 

het anders geen zin meer heeft. Hart wil dit onderwerp heel graag bespreken in de commissie 

grondgebied en vragen uw steun daarvoor. Gegevens ontbreken vooralsnog in Bloemendaal: 

 Ik kijk net naar de open data van Bloemendaal maar zie daar geen bomen bij staan. Dat is 

jammer want met die open data bestanden kunnen allerlei tellingen worden gedaan wat 

veel inzicht geeft. Is het mogelijk om een bestand te krijgen met alle bomen en de locaties 

van Bloemendaal? 

Als er geen open data bestanden zijn dan vraagt Hart aan de griffier om ambtelijke ondersteuning 

teneinde onderstaande informatie te krijgen.  

 Hoeveel iepen staan er in Bloemendaal? 

 Hoeveel van die iepen zijn niet resistent tegen iepenziekte?  

 Hoeveel van de niet-resistente iepen zijn monumentaal en hoeveel niet-resistente 

iepen zijn ouder dan 49 jaar? 

 Wat zijn de kosten om een zieke iep te kappen en te herplanten. In Haarlem 1000-

4.000 per iep? 

 Hoeveel iepen gaan nu jaarlijks al dood door iepenziekte in Bloemendaal? 

Graag ontvangt Hart ambtelijke ondersteuning zodat we de problematiek met hulp en advies van 

deskundigen in kaart kunnen brengen. De heer Hobo spreekt hierover in Haarlem. Wellicht kunnen 

we hem vragen ook bij ons te komen inspreken. 

 

Vraag VVD (Carla Meyer) over Formule 1, onderdeel communicatie 

Op 20 februari j.l. hebben wij in het Haarlems Dagblad gezien dat Heemstede communiceert op 

een wijze zoals wij hebben bedoeld in de Commissie Grond d.d. 4 februari, waar we spraken over 

het Mobiliteitsplan F1, in bijzonder over het gestelde aldaar onder 12.3.4.. 

 Waarom is er niet gezamenlijk met Heemstede opgetrokken?  

 Wat is de bijdrage van de vergunninghouder (organisatie van GP F1 ) tot nu toe geweest 

voor de communicatie in Heemstede en Bloemendaal?  

 Kan de wethouder een soortgelijke publicatie specifiek nu voor gemeente Bloemendaal op 

korte termijn garanderen? 

 

Vraag VVD (Carla Meyer) over Uitbreiding spoorcapaciteit Overveen: hinder 

aanwonenden 

Op 16 september 2019 heeft de raad een motie verbetering spoor, bereikbaarheid en leefbaarheid 

in Zuid-Kennemerland aangenomen, waarin als voorwaarde is gesteld dat de geluidbelasting op 

woningen wordt bewaakt met een akoestisch onderzoek van belang voor de treffen maatregelen. 

 Hebben deze metingen al plaatsgehad?  

 Zo niet, wanneer vinden deze metingen, inclusief de nulmeting, plaats?   

 

Vraag VVD (Carla Meyer) over Integraliteit fysiek domein/ statushouders discussie- 

ruimtelijke component 

De wethouder Samenleving heeft namens het college bewonersbrieven gestuurd inzake twee 

voorkeurslocaties voor flexwoningen tijdelijke opvang statushouders, beiden niet passend in het 

bestemmingsplan. Morgen buigt de commissie Samenleving zich over een raadsvoorstel/ Plan van 

aanpak. Bewoners komen nu naar raadsleden en voeren zo bleek o.a. uit de b.a.w. avond, vooral 

ook ruimtelijke bezwaren aan. De bewoners van de voorkeurslocatie WrW1 zijn bovendien 

verbaasd dat de wethouder Fysiek Domein gedurende het recent met hen doorlopen 

participatietraject WrW1 geen weet heeft van de statushoudersproblematiek. 



 Waarom heeft de wethouder Sociaal Domein geen ruimtelijk advies bij haar collega Fysiek 

Domein gevraagd over de lange lijst van uitgedachte locaties in Plan van aanpak 

statushouders? Waarom heeft de wethouder Fysiek Domein daartoe niet het initiatief 

genomen als hoeder van de integraliteit i.k.v. de omgevingsvisie?  

 Is de wethouder Fysiek Domein zich bewust van de voor de raad mogelijk nog niet kenbare 

ruimteclaims uit het sociale domein ? Kan de wethouder Fysiek Domein deze claims aan de 

raad kenbaar maken i.k.v. het nu lopende omgevingsvisietraject?  

 En in het verlengde van het voorgaande: hoe bewaakt de wethouder Fysiek Domein de 

omgevingscommunicatie met onze inwoners? 

 

Vraag Zelfstandig Bloemendaal (Rob Slewe) over Nieuw Boekerode 

Morgen wordt het ook behandeld in de commissie sociaal domein. Maar ik zou graag van 

wethouder Wijkhuisen willen weten of het  oprekken van een bestemming maatschappelijk op de 

manier waarop het hier plaatsvindt ook de instemming heeft van de wethouder. En dan doel ik op 

het feit dat de villa’s van meer dan een miljoen pet stuk ook worden verkocht aan mensen die geen 

zorg nodig hebben. En daarnaast kan je de vraag stellen of de aanwezigheid 4 dagdelen in de 

week, 5 jaar lang van een soort conciërge die volgens de brochure theaterkaartjes en strijkservice 

kan regelen,  wel de lading dekt? 

 Hoe staat de wethouder hier in en wat gaat hij er aan doen want dit zet de deur open. 

 En hoe staat dit in verhouding tot de landgoederennota? 


