
Commissie Grondgebied  
 

 

 

Concept besluitenlijst vergadering 
 

 

DATUM DINSDAG 12 MEI 2020 

Online https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-

Grondgebied/2020/12-mei/20:00 

Aanwezig de heer Brussaard (VVD), de heer Faber (GroenLinks), de heer Goote 

(VDB), de heer Schell (PvdA), mevrouw Kuijs (D66), mevrouw Meijer 
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(Zelfstandig Bloemendaal), de heer Beusen (CDA) 

Collegeleden Wethouder Wijkhuisen 

Voorzitter de heer Burger 

Griffier mevrouw Kroonenberg 

 

 

1. Opening en bericht van verhindering 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in deze digitale vergadering. De 

voorzitter loopt de aanwezigen na op presentie. 

 

Afwezig Vervangen door: 

de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) n.v.t. 

de heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) mevrouw Faas 

de heer Koster (PvdA) de heer Schell 

 

 De voorzitter heet de nieuwe commissiegriffier Mira Kroonenberg welkom. 

 De voorzitter brengt in herinnering dat de vorige geplande vergadering op 31 maart 2020 werd afgelast 

in verband met de coronacrisis en verwijst naar de memo die is toegestuurd, met afspraken voor het 

digitaal vergaderen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Inspreken in de commissie 
 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

 

4. Bestuurlijke termijnagenda commissie grondgebied 
 

De commissie bespreekt de Bestuurlijke Termijnagenda.  

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2020/12-mei/20:00
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2020/12-mei/20:00
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Over het Groenbeleidsplan 

 De heer Faber (GroenLinks) stelt voor om het Groenbeleidsplan, dat nu voor 2022 op de planning staat, 

naar voren te halen naar begin 2021, mede in verband met het Biodiversiteitsplan dat voor september 

2020 op de agenda staat en daarin meegenomen kan worden. 

- Wethouder Wijkhuisen: het Groenbeleidsplan zou naar voren gehaald kunnen worden, en zou mogelijk 

ook geïntegreerd kunnen worden met het Biodiversiteitsplan. Hij overlegt hierover morgen (13 mei) en 

komt hier dan z.s.m. op terug. TCG 259 

 

Over de Regionale Energie Strategie (RES) 

 Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) vraagt of vooraf een participatietraject wordt gestart in het 

kader van de RES die gepland staat voor juli 2020, en hoe dit besproken kan worden met de andere 

raadsleden in de regio Zuid-Kennemerland. 

- Wethouder Wijkhuisen: door corona is alles anders gelopen met de RES, maar participatie heeft wel 

plaatsgevonden in een aantal sessies, waarbij ook een aantal raadsleden aanwezig is geweest. De 

bedoeling was om voor de zomer met een stuk te komen, waarop een zienswijze kon worden gegeven. 

Nu gaat dit eerst naar het planbureau leefomgeving, na de zomer komt het stuk alsnog, maar dan met 

het advies van het planbureau. 

- Discussie ontstaat over de vraag of de participatie voldoende is geweest. 

 

5. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 
 

Over de gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

 Wethouder Wijkhuisen meldt dat de gemeenten Heemstede en Zandvoort het beleidsplan nog niet 

hebben geaccordeerd (Bloemendaal en Haarlem wel), en dat het onduidelijk is of dat nog voor de zomer 

gaat gebeuren. 

 

6. Stand van zaken projecten 
 

De voorzitter loopt de projecten op de lijst langs en geeft per punt de gelegenheid aan de commissieleden 

om het woord te nemen. Een aantal commissieleden stelt een vraag, wethouder Wijkhuisen reageert. 

 

Over project Landgoed Dennenheuvel (klooster Euphrasia)  

 Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal): heeft het aanpassen van het bestemmingsplan uitsluitend 

betrekking op de stikstofproblematiek, of worden hierin ook andere punten van bezwaar meegenomen? 

- Wethouder Wijkhuisen: het door de Raad goedgekeurde bestemmingsplan is nog steeds het 

uitgangspunt. De aanpassing daarvan blijft beperkt tot het voldoen aan de eisen rond de 

stikstofproblematiek. Bij het opnieuw voorleggen van het aangepaste plan bij de Raad van State, bestaat 

alsnog de mogelijkheid tot behandeling van overige bezwaren. 

 De heer Schell (PvdA): kan de wethouder het moment na de zomer  dat er gekomen wordt met een 

nieuw bestemmingsplan, nog iets nader specificeren? 

- Wethouder Wijkhuisen: het aangepaste plan is er medio november (voorlaatste vergadering dit jaar). 

 De heer Brussaard (VVD): is het reëel te veronderstellen dat alsnog voldaan kan worden aan de 

stikstofnormen? 

- Wethouder Wijkhuisen: er is goede hoop dat het met de nieuwe berekeningsmethode wel gaat lukken 

te voldoen aan de normen, hoewel dit niet gegarandeerd kan worden. 

 

Over project Park Vogelenzang  

 Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal): is ook hier de stikstofproblematiek aan de orde, net als bij 

Landgoed Dennenheuvel? 

- Wethouder Wijkhuisen: de stikstofproblematiek is ook hier van toepassing.  



3 / 5 

 

O er project Vitaal Vogelenzang  

 Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal): is het alsnog mogelijk de sociale huurwoningen op deze plek in 

te plannen? 

- Wethouder Wijkhuisen: het college voert het besluit van de raad uit, dus dit betreft een vraag aan de 

raadsleden zelf. 

 

O er project Programma Omgevingswet  

 Mevrouw Meijer (VVD): kan er al iets in deze periode gedaan worden aan participatie, en zijn de mensen 

uit de gebiedsdelen die in transformatie lijken te zijn (bv Blekersveld, Westelijke Randweg), ook 

betrokken zijn bij de participatie rond de omgevingsvisie? 

- Wethouder Wijkhuisen: de communicatie is in deze tijd door de coronacrisis niet optimaal, maar er kan 

ruimte komen doordat de minister heeft aangegeven om in verband met de actuele situatie de 

omgevingswet uit te stellen. 

 

O er project Westelijke Randweg 1  

De voorzitter geeft aan dat hierover op 13 mei 2020 gesproken wordt in de commissie samenleving met 

de commissie grondgebied, dus stelt voor dit project nu niet te bespreken in deze vergadering. 

 

O er project Zendmast in Bloemendaal  

 De heer Brussaard (VVD): is in dit project versnelling mogelijk? En hoe staat het ervoor met de aanleg 

van glasvezelkabel in Bloemendaal? 

- Wethouder Wijkhuisen: KPN heeft alle masten geüpgraded, zodat de ontvangst theoretisch verbeterd 

zou moeten zijn. Het wachten is op de bedrijven om te gaan investeren. Strikt genomen is dit iets van 

particuliere ondernemingen, niet van de overheid. Evengoed doet hij zijn best dit project te versnellen. 

 De heer Faber (GroenLinks): is de uitrol van 5G aanstonds en hoe gaat dit eruit zien? 

- Wethouder Wijkhuisen: eerst moet er nog landelijk een besluit komen, er komt een veiling waarop 

ingeschreven kan worden, dan weten we wat dit voor Bloemendaal gaat betekenen. Maar er zal sprake 

zijn van minder grote masten en meer kleinere masten, het onderwerp geeft onrust. 

 

O er project Formule 1  

 De heer Faber (GroenLinks): heeft de discussie in Zandvoort over de uitvalsweg consequenties voor het 

doorgaan van de Formule 1? 

- Wethouder Wijkhuisen: het doel van de toegangsweg was gebruik door de hulpdiensten, daarvoor is 

door de provincie een vergunning afgegeven, de provincie zal er problemen mee hebben als voor een 

ander doel van deze weg gebruik zal worden gemaakt. 

 Mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal): wat zijn de huurinkomsten die zijn afgesproken met DGP over 

de verhuur van de parkeerterreinen P1 en P2? 

- Wethouder Wijkhuisen: het antwoord is al schriftelijk gegeven. Door de gegeven situatie zijn we niet 

verder gekomen in de onderhandelingen, wij heropenen deze zodra uitzicht is op het doorgaan van de 

Grand Prix. 

 

7. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 
 

Geen mededelingen voorzitter. 

 

 Mededeling mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal): op de brief die zij enkele maanden geleden heeft 

gestuurd aan zowel het college, als aan ambtenaren, met het verzoek hierop te reageren, heeft zij geen 

enkele reactie gekregen. Mevrouw Faas wil hierover haar verbazing uitspreken. 

- Wethouder Wijkhuisen: ik ben niet op deze mededeling voorbereid, op dit moment geen reactie.  
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8. Mededelingen college van B&W 
 

Over de regeling reductie energiegebruik 

 Wethouder Wijkhuisen: samen met de regio is een subsidieaanvraag ingediend en toegekend. Voor 

huiseigenaren bestaat hiermee de mogelijkheid tot de aankoop van energiebesparende producten t.w.v. 

€ 50 en de aan raag an energiead ies t. . . € 75, oor rekening van het rijk. Volgende week woensdag 

(20 mei) verschijnt hierover een artikel in het Bloemendaals Nieuwsblad. 

 

Over de ontdekking van PFAS in afgegraven grond 

 Wethouder Wijkhuisen: bij afgraving van grond in het kader van natuurontwikkelingsprojecten in de 

regio is gebleken dat de afgegraven grond veel PFAS bevat. Dit is de verzamelnaam voor een grote groep 

niet-afbreekbare stoffen. En dat blijkt zich op te hopen langs de kust. Die door PFAS vervuilde grond 

moet nu afgevoerd worden en een plek krijgen. Een artikel hierover laat de wethouder verspreiden via 

de griffie onder de commissieleden. 

- Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) heeft een vraag over de kosten van de afvoer van deze door 

PFAS vervuilde grond. 

- Wethouder Wijkhuisen: de kosten zijn voor rekening van PWN. Gezamenlijk wordt gekeken hoe dit 

probleem opgelost moet worden binnen de wettelijke voorschriften. 

 

9. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 25 februari 2020 
 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

10. Lijst van toezeggingen door het College 
 

De voorzitter loopt de openstaande toezeggingen na. 

 

Nummer Betreft, stand van zaken Besluit status 

TCG 181 Kopende partij Dennenheuvel / nagaan wie dat is 

Gaat nog wel even duren, nu het proces bestemmingsplan opnieuw 

doorlopen moet worden  kan van de lijst af. 

afgedaan 

TCG/215 Klachten Vogelenzangseweg / acties ondernemen 

Is gereed, komt komende vrijdag (15 mei) met het griffiebericht. 

aanhouden 

TCG/217 Stuurgroep bereikbaarheid Formule I / op de hoogte houden 

 

 

TCG 237 Ontwikkelingen Duinpolderweg / in de gaten houden 

Provincie Noord-Holland heeft definitief nee  gezegd, in de gaten 
houden wat er in de provincie Zuid-Holland gebeurt. 

aanhouden 

TCG 249 Ontbrekende brief GGZ m.b.t. erfafscheidingen / sturen 

Zat reeds bij de raadsstukken van december, is twee maal aan de griffie 

gestuurd en aan het betreffende raadslid  kan van de lijst af. 

afgedaan 

TCG 255 Fietspad Park Brederode / schriftelijke beantwoording vragen 

Afgedaan met brief: 2020000847  kan van de lijst af. 

afgedaan 

TCG 256 Principe-uitspraak omgevingsvergunning hotel / delen met de raad 

Afgedaan met brief: 2020000862  kan van de lijst af. 

afgedaan 

TCG 257 Iepen in Bloemendaal / schriftelijke beantwoording vragen 

Afgedaan met beantwoording op 6-3 per mail  kan van de lijst af. 

afgedaan 

TCG 258 Bezwaar SBEZK mbt Park Vogelenzang / delen met de raad 

Afgedaan met brief: 2020000986  kan van de lijst af. 

afgedaan 
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De lijst van toezeggingen wordt bijgewerkt met inachtneming van bovenstaande.  

 

11. Rondvraag 
 

 De heer Beusen (CDA) stelt een vraag over de besluitvorming rond de aanleg van de nieuwe 

toegangsweg naar het Formule I-circuit, over het afgesproken gebruik en de doeleinden daarvan. 

- Wethouder Wijkhuisen: dit is aan de orde geweest in de aanloop, maar de weg ligt op het terrein van 

de gemeente Zandvoort, dus is dit primair een zaak voor die gemeente. Er is uitsluitend gesproken over 

het gebruik door hulpdiensten, niet voor andere activiteiten. 

 

 Mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal) stelt een vraag over de nieuwbouw van de brandweerkazerne 

in Bennebroek; waarom dit onderwerp nu niet geagendeerd staat voor deze commissievergadering. 

- De voorzitter reageert dat dit onderwerp geagendeerd staat voor de commissie Bestuur en Middelen 

van komende donderdag 14 mei en de raadsvergadering van 28 mei as. 

 

12. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur.  
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