
 
 

 

Commissie Grondgebied op dinsdag 25 februari 2020 

 

Concept Besluitenlijst 

 

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

Faber (GrL), de heer Koster (PvdA), mevrouw Meyer (VVD), de heer Brussaard (VVD), 

de heer Van der Veldt (CDA), mevrouw Kuijs (D66), de heer Slewe (Zelfstandig 

Bloemendaal).  

College: wethouder Wijkhuisen 

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 Slewe vanavond voor het eerst namens Zelfstandig Bloemendaal 

zitting neemt en er zodoende vanavond een tijdelijke stoelindeling is. Voor de volgende 

commissievergadering wordt gebruik gemaakt van een vaste nieuwe indeling.  

 

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  

 

Mevrouw Roos deelt mee dat een inspreker zich had gemeld, maar hij niet mocht 

inspreken aangezien het geen geagendeerd onderwerp betrof. De voorzitter geeft aan 

dat dit conform het Reglement van Orde is.  

 

5. Mededelingen College van B&W 

 

Er zijn geen mededelingen vanuit het college.  

 

6. Vaststellen van het verslag van 4 februari 2019 

 

De voorzitter had tijdens afgelopen commissievergaderingen onderstaande drie zaken 

afgeconcludeerd, welke als volgt zijn beantwoord door de wethouder: 
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De voorzitter concludeert als volgt; 

- De verkeersbesluiten zullen zodra deze beschikbaar worden gesteld door het College 

aan de Raad en Commissie toegestuurd worden.  

Antwoord wethouder: De verkeersbesluiten zijn via een link afgelopen vrijdag met het 

griffiebericht meegezonden. 

 

- 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. 

Antwoord wethouder: We (het college) zijn inmiddels bezig met het plannen van twee 

bewonersavonden; we hadden al twee avonden 9-10 maart, maar dit stuitte op 

bezwaar omdat het samenviel met fractie en andere raadsverplichtingen. We kijken nu 

een week later maar dit is afhankelijk van of het kan in het schoolgebouw in 

Aerdenhout en in de raadszaal, DGP beschikbaar is en uiteraard of betrokken 

ambtenaren kunnen. 

 

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

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

Antwoord wethouder: Ik heb de burgemeester als portefeuillehouder veiligheid de 

vraag gesteld, maar hij is niet bereid om een geheime bijeenkomst te beleggen over 

het Veiligheidsplan. 

 

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. Tijdens de volgende commissievergadering is de rapportage van de 

reeds verzonden enquête beschikbaar.  

 

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, hij geeft aan dat de toezegging is afgedaan.  

 

TCG 223 (Verordening naamgeving en nummering), de heer van der Veldt geeft aan 

het te betreuren dat er op een dergelijke manier met vragen van een raadslid wordt 

omgegaan, maar dat het de relevantie onderhand heeft verloren en kan worden 

afgedaan. 
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TCG 237 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de ontwikkelingen rondom de Duinpolderweg 

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

 

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

opgezegd kan worden als beiden er geen gebruik van maken). De toezegging is 

afgedaan met de beantwoording en C7 op de lijst ingekomen stukken (2020000279).  

 

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

toezegging is afgedaan met de beantwoording en C7 op de lijst ingekomen stukken 

(2020000279). 

 

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

parkeerterrein te controleren. De toezegging is afgedaan met de beantwoording en C7 

op de lijst ingekomen stukken (2020000279). 

 

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

de Tetterodehal na te gaan. De toezegging is afgedaan met de beantwoording en C7 op 

de lijst ingekomen stukken (2020000279). 

 

TCG 245 Wethouder Heijink (uiterlijk vertoon de ‘Ballenvangers), de exploitant wil dit 
op dit moment niet vervangen. De toezegging is afgedaan met de beantwoording en C7 

op de lijst ingekomen stukken (2020000279). 

 

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

komt 26 maart 2020 een beeldvormende avond over de Omgevingswet/Omgevingsvisie 

waarbij ook de planning wordt besproken met de raad, de toezegging is daarmee 

afgedaan.  

 

TCG 249 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de ontbrekende brief van GGZ met 

betrekking tot erfafscheidingen behorende bij brief 2019008184 aan de commissie te 

zenden, de toezegging blijft staan. 

 

TCG 250 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. De toezegging is afgedaan. 

 

TCG 251 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de koopovereenkomst uit 2008 m.b.t. de 

Oosteinderpolder ter inzage te leggen of op te sturen naar de raad. De toezegging is 

afgedaan. 

 

TCG 252 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. De toezegging is afgedaan. 

 

TCG 253 Wethouder Wijkhuisen zegt toe na te gaan waarom er op de agenda voor 

2020 niks staat over biodiversiteit en groenbeheer. De toezegging is afgedaan. 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/m-245-diverse-toezeggingen-uit-cie-GG-26-november-2019-2020000279.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/m-245-diverse-toezeggingen-uit-cie-GG-26-november-2019-2020000279.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/m-245-diverse-toezeggingen-uit-cie-GG-26-november-2019-2020000279.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/m-245-diverse-toezeggingen-uit-cie-GG-26-november-2019-2020000279.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/m-245-diverse-toezeggingen-uit-cie-GG-26-november-2019-2020000279.pdf
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TCG 254 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. De toezegging is afgedaan. 

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

8. Rondvraag 

 

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

een half uur beschikbaar voor de rondvraag. 

 

Mevrouw Roos stelt een vraag over Ter Hoffsteedeweg 1, ZOED nieuwbouw.  

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 

Mevrouw Roos stelt een vraag over fietspad Park Brederode.  

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de vragen van mevrouw Roos m.b.t. het 

fietspad Park Brederode schriftelijk te beantwoorden. TCG 255 

 

De heer Koster stelt een vraag over Verkeersbesluiten m.b.t. de Formule 1.  

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 

Mevrouw Meyer stelt een vraag over de communicatie rondom de Formule 1.  

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 

De heer Slewe stelt een vraag over parkeerplaatsen en doorlaatpassen.  

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 

De commissie besluit bij agendapunt 12 de Formule 1 extra te bespreken in 

één termijn. 

 

De heer Koster stelt een vraag over de Verbetering van de Zeeweg.  

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 

De heer Faber stelt een vraag over TR113 m.b.t. Hotel op plaats ‘Tropen aan Zee’.  
Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe een geanonimiseerde versie van de principe-

uitspraak en bijbehorende stukken m.b.t. een aanvraag omgevingsvergunning 

voor een hotel in Bloemendaal aan Zee te delen met de raad. TCG 256 

 

Mevrouw Roos stelt een vraag over ontwikkelingen rondom Elswout.  

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 

Mevrouw Roos stelt een vraag over iepen in Bloemendaal.  

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 
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 Wethouder Wijkhuisen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vragen van 

Hart van Bloemendaal over iepen in Bloemendaal. TCG 257  

 

 

Mevrouw Meyer stelt een vraag over de uitbreiding spoorcapaciteit in Overveen.  

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 

De heer Slewe stelt een vraag over Nieuw Boekerode.  

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 

9. Bestuurlijke Termijnagenda Commissie Grondgebied 

 

De commissie bespreekt de Bestuurlijke Termijnagenda.  

 

10.  Beantwoording TCG 225 inzake Aanbevelingen Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit (C6 LIS 30 januari 2020, geagendeerd op verzoek van 

dhr. Kruijswijk) 

 

De commissie bespreekt de beantwoording van TCG 225.  

 

11.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Wethouder Wijkhuisen geeft aan hier geen nieuws te kunnen melden. 

 

12.  Stand van zaken projecten 

 

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

vraag waarop wethouder Wijkhuisen reageert. 

 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe het bezwaar van de stichting Behoud Erfgoed 

Zuid-Kennemerland m.b.t. Park Vogelenzang te delen met de raad.  TCG 258 

 De commissie bespreekt de Formule 1 extra in één termijn.  

    

     14. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.  

  


