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Collegeleden Wethouder Wijkhuisen 
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Griffier mevrouw Kroonenberg 

 

 

1. Opening en bericht van verhindering 
De voorzitter opent deze eerste vergadering na het reces en heet de aanwezigen en mensen die online 

meekijken welkom. De vergadering vindt plaats in fysieke setting, maar coronamaatregelen zijn nog 

steeds van kracht. 

 

Bericht van verhindering Vervangen door: 

mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal) de heer Slewe 

de heer Goote (VDB) de heer Doorn 

 

2. Vaststellen van de agenda 
Ongewijzigd akkoord. 

Aangekondigd wordt dat bij agendapunt 4 bepaald moet worden of in beslotenheid over de geheime 

stukken vergaderd moet worden. 

 

3. Inspreken in de commissie 
1. De heer Ed Prins, namens de Vrienden van Middenduin, m.b.t. punt 8) geluidsoverlast motoren (bijlage 

hierbij is verstuurd met het griffiebericht in de middag). 

2. Mevrouw Aya Langeveld, mede namens bewoners Bloemendaalseweg Overveen, m.b.t. punt 8) 

geluidsoverlast motoren. 

3. Mevrouw Zsuzsanna Deen-Racsmány m.b.t. punt 11) Stand van zaken projecten, project 8 Westelijke 

Randweg 1. 

 

4. Vitaal Vogelenzang; ruimtelijke programma van eisen (Meningsvorming) 
Het raadsvoorstel bevat een besluitpunt over de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien 

van een aantal (financiële) bijlagen. Als de commissie de inhoud van de geheim verklaarde stukken wil 
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bespreken, kan dat alleen in een besloten vergadering. De voorzitter gaat na of daar behoefte aan is, dit 

blijkt er niet te zijn. 

 

De fracties geven hun reactie op het raadsvoorstel. 

 

Wethouder Wijkhuisen reageert (1): 

 Raadsleden hebben kennisgenomen van de succesvolle beeldvormende avond over dit onderwerp, 

waaruit naar voren is gekomen dat bewoners en denktank positief tegenover dit plan staan. 

 Over de ruimtelijke contouren is gesproken met de bewoners. In het oorspronkelijke plan zou gebouwd 

worden aan de zuidkant, nu wordt toch gebouwd aan de noordkant. Hiermee verandert het zicht, maar 

dit scenario biedt grote voordelen, gezien ontwikkelingen aan de zuidkant. 

- Als eis in het ruimtelijk kader kan gesteld worden, dat bv geen appartementen aan de noordkant komen. 

- De structuurvisie loopt net iets achter de provinciale visie aan. Maar het gaat ook niet over een 

waardevol landgoed of natuurgebied waar gebouwd wordt, het gaat over sportvelden. 

- Er zal scherp toegezien worden op zowel de groene contour, als de contour wonen t.o.v. de sportvelden. 

 Sociale woningbouw ontbreekt in dit plan, conform een besluit dat eerder in meerderheid door de raad 

is genomen. Op basis van dat besluit is dit plan verder uitgewerkt. 

- Project ‘De Witte Hond’ in Vogelenzang (21 nieuwe appartementen sociale huur): een aantal bewoners 

van de oude eengezinswoningen keert nu terug in het nieuwe complex. 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe terug te komen op de vraag wie naast voormalige bewoners komen te 

wonen in ‘De Witte Hond’: mensen uit Vogelenzang, regio, statushouders? (VVD) TCG 267 

- Dat er gestort zal worden in het Vereveningsfonds ‘voor zover dat kan, als de grondexploitatie dit 

toelaat’, hangt samen met de vraag wat het project straks gaat opleveren. Dit is verder een politieke 

discussie die het college afwacht. Afwijken is wel toegestaan ihkv de hardheidsclausule. 

- Doorstroom van Vogelenzangers naar de betaalbare koopwoningen is wenselijk, maar het is juridisch 

gezien niet mogelijk koop door anderen zonder meer uit te sluiten. 

- Er zijn wel andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld eerst ‘de buurt in’ te gaan, in plaats van de huizen direct 

op Funda te plaatsen, een anti-speculatiebeding opnemen (in de regel voor 10 jaar) of de verplichting 

opnemen dat kopers zélf de huizen gaan bewonen, zodat niet de ‘huisjesmelkers’ ze gaan opkopen. 

- Er is ook nog veel mogelijk in de uitvraag naar de potentiële projectontwikkelaar. 

- De doorstroming moet in ieder geval een aandachtspunt zijn, er wordt gekeken naar het inbouwen van 

‘veiligheidsventielen’ - binnen de juridische kaders. 

 Financiën: als de raad dit voorstel vaststelt, worden daarmee de budgetten vastgesteld die nodig zijn. 

- Met de school zijn onderhandelingen gaande over het meebetalen aan verduurzaming. Het is de school 

duidelijk dat zij hiervoor wat dieper in de buidel moeten tasten en die bereidheid lijkt er ook te zijn. Er 

blijft een bibliotheek-voorziening in stand in Vogelenzang. 

 Wethouder Wijkhuisen doet de toezegging te komen met een A4-tje dat inzichtelijk maakt wat ihkv 

Vitaal Vogelenzang nu precies bekostigd wordt waaruit, en wie wat precies gaat bijdragen waaraan. Dit 

ook ter beantwoording van de gestelde financiële vragen. Gezien de nog lopende onderhandelingen valt 

Jongleren niet onder deze toezegging. (Hart voor Bloemendaal) TCG 268 

 Europese aanbesteding: het college opereert rechtmatig. Of er Europees aanbesteed wordt, hangt 

ervan af of uitgekomen wordt net onder of net boven de Europese aanbestedingsnorm. 

 De parkeersituatie zal geheel volgens ons eigen parkeerbeleid geregeld worden (randvoorwaarde). 

 Met de denktank is gesproken over het realiseren van een sporthal. Door hen zelf is een onderzoekje 

uitgevoerd. Het werd duidelijk dat dit financieel niet haalbaar was, in goed overleg is hiervan afgezien. 
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 1,5 kunstgrasveld: sportclubs hebben ingeleverd aan velden vanuit het eigen besef dat sprake is van 

overcapaciteit t.o.v. het ledenaantal. Zij kwamen zélf met het voorstel terug te gaan naar 1,5 veld, 

waardoor woningbouw mogelijk is en ook bij de clubs weer groei gerealiseerd kan worden. 

- Kunstgras is het gehele jaar bespeelbaar, maar er zijn consequenties voor de onderhoudslast die bij de 

vereniging ligt. De club stelde daarom natuurgras voor, met compensatie voor beheer en onderhoud 

vanuit het vitaliteitsfonds (zoals opgenomen in het plan). Een eventuele keuze voor kunstgras heeft 

financiële consequenties. 

 

De voorzitter vraagt de fracties om een advies richting de raad. 

 

Fractie Commissielid Advies 

D66 Mw Kuijs Bespreekpunt 

Liberaal Bloemendaal Dhr van de Bunt Bespreekpunt 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos Niet rijp voor besluitvorming 

Zelfstandig Bloemendaal Dhr Slewe Niet rijp voor besluitvorming 

CDA Dhr Beusen Bespreekpunt 

PvdA Dhr Koster Bespreekpunt 

VVD Dhr Brussaard Bespreekpunt 

GroenLinks Dhr Faber Bespreekpunt 

VDB Dhr Doorn Bespreekpunt 

 

Wethouder Wijkhuisen reageert (2): 

 IHP staat morgen op de agenda in de commissie Samenleving, daarom nu geen uitvoerige bespreking. 

 Gelijkberechtiging sportverenigingen: in het stuk staat dat de gemeente eigenaar blijft, de velden 

worden onder dezelfde condities zoals iedere andere vereniging verhuurd. 

 Met de clubs is ook in financieel opzicht een goede oplossing gevonden, die geldt voor 10 jaar. 

 De 8 ton is het bodembedrag voor verduurzaming van de school. 

 Er kan gekeken worden naar rechtmatige maatregelen die genomen kunnen worden om de woningen 

toe te wijzen aan de doelgroep waarvoor deze in het plan in eerste instantie bedoeld zijn. Maar het is 

niet mogelijk anderen volledig uit te sluiten of hierover garanties af te geven. 

 Wethouder Wijkhuisen doet de toezegging op korte termijn te komen met een notitie over de 

mogelijkheid om te komen tot een doelgroepenverordening met een percentage sociale koop, wat je zou 

kunnen vastleggen in het bestemmingsplan (meerdere fracties), mét de geschatte effecten hiervan voor 

de grondexploitatie (Hart voor Bloemendaal). TCG 269 

 Een keuze voor het kunstgrasveld verandert het saldo van de grondexploitatie nadelig, en dan kan dat 

wellicht ook weer iets betekenen voor het Vitaliteitsfonds. 

 Wethouder Wijkhuizen zegt toe de gevolgen van de keuze voor het kunstgrasveld in een spreadsheet 

inzichtelijk te maken. (VVD) TCG 270 

 Ontwikkelstrategie: onderliggende vraag was of er nog mogelijkheden komen voor de raad om bij te 

sturen. De komende raadsvergadering is daartoe niet het laatste formele moment, er komen nog 

genoeg mogelijkheden (bv stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan). 

 De denktank wordt in alle stappen betrokken tot de laatste steen in dit proces.  

 Het parkeerbeleid heeft niet alleen betrekking op nieuwbouw, maar ook op voorzieningen (sport, 

scholen en dergelijke). 
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 Vereveningsfonds: het college is ook verantwoordelijk voor een sluitende begroting, maar het fonds is 

niet voor niets opgenomen in de stukken. Het is de intentie van het college om in het fonds te storten. 

Het storten in het fonds staat niet ‘keihard’ in de verordening. 

 

Conclusie: het raadsvoorstel Vitaal Vogelenzang gaat als bespreekpunt naar de raad. 

 

Agendapunt 5. Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid / RES wordt doorgeschoven naar het 

vervolg op deze vergadering, in verband met de ingeschatte benodigde tijd om dit punt te behandelen. 

 

6. Voorbereidingsbesluit Hoge Duin en Daalseweg (Meningsvorming) 
 

De voorzitter vraagt de fracties om hun reactie op het raadsvoorstel en een advies richting de raad. 

 

Fractie Commissielid Advies 

D66 Mw Kuijs Hamerpunt 

Liberaal Bloemendaal Dhr van de Bunt Bespreekpunt 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos Bespreekpunt 

Zelfstandig Bloemendaal Dhr Slewe Niet rijp voor besluitvorming 

CDA Dhr Beusen Hamerpunt 

PvdA Dhr Koster Hamerpunt 

VVD Dhr Brussaard Hamerpunt 

GroenLinks Dhr Faber Hamerpunt 

VDB Dhr Doorn Hamerpunt 

 

Wethouder Wijkhuisen reageert (1 en 2): 

 Het betreft een restant van het complex van de voormalige ‘Bloemendaalsche Waterleiding’, dat is 

verkocht en waaraan de gemeente goed heeft verdiend. Alleen dit stuk was nog overgebleven in 

verband met de aanwezigheid van een zendmast. 

 Die zendmast is weg, de KPN is vertrokken. Het is strategisch van geen waarde. Als er theoretisch een 

nieuwe zendmast komt, hebben ze dit gebouw niet nodig. Maar de omwonenden zullen ook niet meer 

meewerken aan de komst van een nieuwe zendmast. 

 Omwonenden kunnen een bod doen, het wordt verkocht aan de hoogste bieder. 

 Waarom het voorbereidingsbesluit, ook al is de gemeente eigenaar: het college vindt het niet wenselijk 

als het op basis van de huidige bestemming doorverkocht kan worden en wil op deze plek geen 

bedrijfsbestemming ivm verkeersdrukte, parkeren, ruimte etc. Dat past daar niet. 

 Daarom wordt dit voorbereidingsbesluit nu aan de raad voorgelegd, zodat de verkoop kan plaatsvinden 

op basis van ‘wonen buiten bouwvlak’. 
 Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat de technische vragen van mevrouw Roos beantwoord zullen worden, 

inclusief de vragen over het recht van overpad, taxatierapport, principebesluit en de constatering dat 

nummer 21A volgens het waarderapport geen woning betreft. TCG 271 

 

Conclusie: het voorbereidingsbesluit gaat als bespreekpunt naar de raad. 

 

De voorzitter schorst de vergadering wegens tijdgebrek om de agenda af te maken, deze vergadering zal 

voortgezet worden op dinsdag 8 september om 20:00. 
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