
 

 

 

Com 

missie Grondgebied op dinsdag 4 februari 2020 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: 

Raadsleden/Duo-commissieleden: De dames; Meijer (VVD), Kuijs (D66), Roos (HvB) 

De heren Goote (VDB), Heukels (LB), Faber (GrL), Koster (PvdA), Van der Veldt 

College: Wethouder Wijkhuisen 

Afwezig: De heer Brussaard (VVD) 

Voorzitter: de heer Burger 

Griffier: mevrouw Hageman 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen 

berichten van verhindering ontvangen, de heer Brussaard is afwezig. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De commissie wil de bespreking van de verkeersbesluiten en het mobiliteitsplan in twee 

aparte agendapunten bespreken. De voorzitter concludeert dat agendapunt 10. in 

agendapunt 10a. Mobiliteitsplan Formule 1 en 10b Verkeersbesluiten opgesplitst wordt. 

 

3. Insprekers in de commissie 

De inwoner die zich aangemeld heeft doet zijn bijdrage in de commissie. 

 

4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

Er zijn geen mededelingen 

 

5. Mededelingen College van B&W 

Er zijn geen mededelingen 

 

6. Vaststellen van het verslag van 14 januari 2020 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

7. Lijst van toezeggingen College 

De voorzitter loopt de openstaande toezeggingen na:  

Bij het vaststellen van dit verslag in de vergadering van 25 februari zullen de volgende 

toezeggingen van de lijst verdwijnen: TCG126, TCG225, TCG226, TCG230, TCG232, 

TCG235, TCG238, TCG239, TCG240, TCG246, TCG247, TCG250, TCG251, TCG252, 

TCG253, TCG254. De overige toezeggingen worden aangehouden. 
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8. Rondvraag 

De heer Goote stelt de vraag over de locaties KPN zendmasten. Deze vraag staat in 

een reguliere vergadering bij het agendapunt stand van zaken projecten. De voorzitter 

staat toe dat de wethouder de heer Goote zijn vraag beantwoordt. 

De heer Van der Veldt stelt een vraag over het hondenpoepbeleid in Vogelenzang. 

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vraag. 

 

9. Bestuurlijke Termijnagenda Commissie Grondgebied 

De commissie bespreekt de Bestuurlijke Termijnagenda.  

De voorzitter concludeert dat de volgende onderwerpen aan de BTA toegevoegd zullen 

worden: 

- De toezegging van wethouder Wijkhuisen om aan de BTA voor 2020 het onderwerp 

biodiversiteit en groenbeheer toe te voegen blijft open staan. TCG 253. 

- Het verzoek van de heer Brussaard, van de vorige vergadering, de beeldvormende 

avond over het gebied Westelijke Randweg 1. 

- Mevrouw Roos vraagt of de Dutch Grand Prix tot aan de commissie van mei aan de 

projectenlijst toegevoegd zal worden, De voorzitter zegt toe dat dit genoteerd is. 

 

10.  Mobiliteitsplan Formule 1. 

De fracties van de PvdA, HvB en LB hadden om de agendering gevraagd. Deze 

fracties krijgen als eerste het woord. De commissie bespreekt het Mobiliteitsplan in 

een termijn. De wethouder reageert en beantwoordt de vragen. De commissie 

verzoekt de wethouder zo spoedig als mogelijk met informatie over de effecten van 

de maatregelen en goede communicatie richting de betrokkenen en omwonende te 

komen. 

a. Verkeersbesluiten. 

De commissie bespreekt de aanlevering van de verkeersbesluiten en verzoekt de 

wethouder, wanneer deze voorradig zijn, aan de Raad verstrekt zullen worden. 

 

De voorzitter concludeert als volgt; 

- De verkeersbesluiten zullen zodra deze beschikbaar worden gesteld door het 

College aan de Raad en Commissie toegestuurd worden. 

- De wethouder wordt verzocht zo spoedig als mogelijk met informatie over de 

effecten van de maatregelen en goede communicatie richting de betrokkenen en 

omwonende te komen. 

- De wethouder zal aan burgemeester Roest het verzoek van de commissie 

overbrengen om in beslotenheid de Raad over het veiligheidsplan te informeren. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23:13 uur. 


