
 

 

 

Commissie Grondgebied op dinsdag 14 januari 2020 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Goote (VDB), de heer Heukels (LB), mevrouw Roos (HvB), de heer 

Kruijswijk (GrL), de heer Koster (PvdA), mevrouw Meijer (VVD), de heer Brussaard 

(VVD), de heer Van der Veldt (CDA), mevrouw Kuijs (D66).  

College: wethouder Wijkhuisen, burgemeester Roest (bij agendapunt 10)  

Voorzitter: de heer Burger 

Griffier: de heer Vullings  

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter deelt 

mee dat de heer Faber verhinderd is en wordt vervangen door de heer Kruijswijk.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Insprekers in de commissie 

 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.  

 

4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

De voorzitter deelt een verzoek mee van de heer Koster over het bespreken van het 

mobiliteitsplan omtrent de Formule 1 tijdens de volgende commissievergadering. De 

commissie geeft aan dit in de volgende commissievergadering te willen bespreken.  

 

De voorzitter deelt mee dat mevrouw Meijer in november door het presidium is 

aangewezen als vertegenwoordiger van de gemeenteraad Bloemendaal in de 

raadswerkgroep regio Kennemerland.  

 

5. Mededelingen College van B&W 

 

Wethouder Wijkhuisen deelt mee dat de gemeente Bloemendaal de subsidie Regeling 

Reductie Energiegebruik (RRE) heeft ontvangen om huiseigenaren te kunnen helpen 

energie te besparen.  

 

Wethouder Wijkhuisen deelt mee dat er drie concept-verkeersbesluiten zijn omtrent de 

Formule 1. 

 



-2- 

 

 

De commissie besluit een extra commissievergadering door de griffie te laten 

organiseren om het mobiliteitsplan Formule 1 en de hieraan gerelateerde 

verkeersbesluiten te bespreken.  

 

6. Vaststellen van het verslag van 26 november 2019 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

7. Lijst van toezeggingen College 

 

De voorzitter loopt de openstaande toezeggingen na:  

TCG 181 (kopende partij Dennenheuvel) is een toezegging van wethouder Wijkhuisen 

en blijft staan.   

 

TCG 215 (klachten Vogelenzangseweg) is een toezegging van wethouder Wijkhuisen, 

deze blijft staan. In december wordt geëvalueerd en volgt er nieuws. 

 

TCG 216 (vergunningverlening Zomerhuis Elswoutshoek), wethouder Heijink, mevrouw 

Roos heeft inzage gehad in de stukken, de toezegging is afgedaan. 

 

TCG 217 (stuurgroep Formule 1) is een toezegging van wethouder Wijkhuisen. Zo 

gauw er iets is om met elkaar over te praten, komt de wethouder erop terug bij de 

raad. Betreft een doorlopende toezegging en blijft staan.  

 

TCG 221 (onveilige verkeerssituatie Noormanlaan), wethouder Wijkhuisen heeft 

aangegeven dat men zich kan melden als er zich nog problemen voordoen. De actie ligt 

bij de heer Koster, de toezegging blijft nog eenmalig staan. 

 

TCG 223 (Verordening naamgeving en nummering), is afgedaan met een brief die is 

verzonden met het griffiebericht van 18 oktober 2019.   

 

TCG 225 (beantwoorden technische vragen adviescommissie ruimtelijke kwaliteit), 

wethouder Heijink, de toezegging is afgedaan met brief 2020000019.  

 

TCG 226 (ontbrekende stukken Raad van State, hele dossier naar raad sturen), 

wethouder Wijkhuisen heeft het verstuurd naar de raad, maar controleert of het dossier 

compleet was en een brief over het vervolg rondom de problematiek rondom 

Dennenheuvel naar de raad te sturen. De toezegging is afgedaan met brief 

2019008155.  

 

TCG 230 Wethouder Wijkhuisen (evenementenkalender Zandvoort), de toezegging is 

per mail toegestuurd, de toezegging is afgedaan. 

 

TCG 232 (schriftelijke beantwoording of gemeente Bloemendaal moet meebetalen als 

ProRail over 2 jaar deze structurele aanpassingen aan het spoor doorvoert) is afgedaan 

door wethouder Wijkhuisen middels een schriftelijke beantwoording die is verzonden 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Beantwoording-TCG-225-inzake-Aanbevelingen-Adviescommissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-2020000019.pdf
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met het griffiebericht van 30 oktober 2019, maar wordt nogmaals verstuurd omdat niet 

iedereen die kan achterhalen.   

 

TCG 235 Wethouder Wijkhuisen (schriftelijk te infomeren keuze huidige ligging van de 

oversteek op de Bekslaan), toezegging blijft staan. 

 

TCG 237 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de ontwikkelingen rondom de Duinpolderweg 

in de gaten te houden, de toezegging is doorlopend en blijft staan.  

 

TCG 238 Wethouder Heijink (Park Vogelenzang getoetst aan uitspraken van het 

Europese Hof?) De toezegging is afgedaan met brief 2019008184. 

 

TCG 239 Wethouder Heijink (contact met GGZ m.b.t. vergunningsvrij schuttingen 

plaatsen en een privaatrechtelijke overeenkomst Park Vogelenzang). De toezegging is 

afgedaan met brief 2019008184. 

 

TCG 240 Wethouder Heijink (meenemen Europese bij Park Vogelenzang). De 

toezegging is afgedaan met brief 2019008184. 

 

TCG 241 Wethouder Heijink (contact exploitanten Speelbos of de private overeenkomst 

opgezegd kan worden als beiden er geen gebruik van maken). Het college is hier mee 

bezig, de toezegging blijft staan. 

 

TCG 242 Wethouder Heijink (nagaan wat de zendmast bij de Tetterodehal oplevert). De 

ondernemer wil dit niet delen, de toezegging is hiermee afgedaan. 

 

TCG 243 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de kwaliteit van het bijbehorende 

parkeerterrein te controleren. Het college is hier mee bezig, de toezegging blijft staan.  

 

TCG 244 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de sociale veiligheid in de omgeving van 

de Tetterodehal na te gaan. Het college is hier mee bezig, de toezegging blijft staan. 

 

TCG 245 Wethouder Heijink (uiterlijk vertoon de ‘Ballenvangers), de exploitant wil dit 
op dit moment niet vervangen. De toezegging is daarmee afgedaan. 

 

TCG 246 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om het rapport n.a.v. het onderzoek over 

stikstof te delen met de raad. Dit is afgedaan met het griffiebericht van 11 december 

2019 en brief 2019008176.  

 

TCG 247 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de uitspraak van het Europese Hof mee te 

nemen. Dit is afgedaan met het griffiebericht van 11 december 2019 en brief 

2019008176. 

 

TCG 248 Wethouder Wijkhuisen (beslismomenten raad voor de Omgevingsvisie). De 

planning wordt begin februari aangepast, de toezegging blijft staan.  

 



-4- 

 

 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de ontbrekende brief van GGZ met 

betrekking tot erfafscheidingen behorende bij brief 2019008184 aan de 

commissie te zenden. TCG 249  

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

8. Rondvraag 

 

Er zijn tien vragen ingediend. De voorzitter wijst op de vergaderorde, er is in principe 

een half uur beschikbaar voor de rondvraag. 

 

De heer Koster stelt een vraag over de Buurtbus en Plan van Aanpak Bushaltes. 

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen.  

 

De heer Koster stelt een vraag over Subsidieregeling voor verkeersveiligheid van lokale 

wegen. Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 

De heer Heukels stelt vragen over het spoor Overveen. Mevrouw Roos sluit hierop aan 

met haar vragen over de bestuursovereenkomst. Wethouder Wijkhuisen reageert en 

beantwoordt vragen. 

 

Mevrouw Roos stelt vragen over de Formule 1 en het stuurgroepoverleg. Wethouder 

Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe het mogelijk te maken dat raadsleden voor de 

volgende commissievergadering de gespreksverslagen tussen de gemeente 

Bloemendaal, Zandvoort en buurtgemeenten vertrouwelijk kunnen inzien op het 

gemeentehuis. TCG 250  

 

Mevrouw Roos stelt vragen over het Hotel kop Zeeweg. Wethouder Wijkhuisen reageert 

en beantwoordt vragen. 

 

Mevrouw Roos stelt vragen over de Duinpolderweg. Wethouder Wijkhuisen reageert en 

beantwoordt vragen. 

 

Mevrouw Roos stelt vragen over de Oosteinderpolder wijzigingsovereenkomst. 

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de koopovereenkomst uit 2008 m.b.t. de 

Oosteinderpolder ter inzage te leggen of op te sturen naar de raad. TCG 251  

 

Mevrouw Roos stelt vragen over de Kap- en rooilijst. Wethouder Wijkhuisen reageert 

en beantwoordt vragen.  

 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe na te gaan waarom er geen herplanting 

plaatsvindt voor de 15 essen die worden gekapt op de Burgemeester Peereboom 

Vollerlaan en daarop terug te komen bij de raad. TCG 252  
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9. Bestuurlijke Termijnagenda Commissie Grondgebied 

 

De commissie bespreekt de Bestuurlijke Termijnagenda.  

 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe na te gaan waarom er op de agenda voor 2020 

niks staat over biodiversiteit en groenbeheer. TCG 253. 

 

De heer Brussaard stelt voor om de Westelijke Randweg 1 te behandelen tijdens een 

beeldvormende avond. De commissie steunt dit voorstel. Het verzoek wordt aan de 

agendacommissie doorgegeven.   

 

10. Zuid-Kennemer Agenda  

 

Burgemeester Roest schuift als portefeuillehouder van dit onderwerp aan tijdens dit 

agendapunt.  

 

De commissie reageert en stelt vragen. Burgemeester Roest reageert en beantwoordt 

vragen.  

 

 Burgemeester Roest zegt toe om de tot dusverre gemaakte kosten voor het 

proces rondom de Zuid-Kennemer agenda uit te zoeken, wat de bijdrage van de 

provincie is geweest en de raad hierover te informeren. TCG 254 

 

De commissie besluit dat het voorstel als bespreekpunt naar de raad van 31 januari 

2020 gaat. 

 

11.  Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland  

 

De commissie reageert en stelt vragen. Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt 

vragen. 

 

De commissie besluit dat het voorstel als bespreekpunt naar de raad van 31 januari 

2020 gaat. 

 

12.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Mevrouw Roos, de heer Heukels en de heer Brussaard verlaten de vergadering.       

 

Wethouder Wijkhuisen geeft aan hier geen nieuws te kunnen melden. 

 

13.  Stand van zaken projecten 

 

De voorzitter loopt de projecten op de lijst langs. Een aantal commissieleden stelt een 

vraag waarop wethouder Wijkhuisen reageert. 

    

     14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.21 uur.  


