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Commissie Grondgebied op dinsdag 19 juni 2018 

 

Concept-Besluitenlijst 

 
Aanwezig: mevrouw Meijer, de heer Brussaard, de heer Slewe, mevrouw Kuijs, de heer Van 

der Veldt, de heer Goote, de heer Schell, de heer Faber, de heer Barendregt 
College: wethouders Wijkhuisen, Heijink (i.v.m. jaarrekening) 
Voorzitter: de heer Burger 
Commissiegriffier: de heer Zwertbroek 
Afwezig met bericht: de heer Koster 
 
1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Hij begint met het voordragen van een gedicht, genaamd Big Brother. 
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Koster (PvdA). Hij wordt vervangen 
door de heer Schell. 
De heer Brussaard zal mw Zoetmulder in deze commissie vervangen. 
Mevrouw Roos-Andriesse zal de heer Slewe als woordvoerder vervangen bij de agendapunten 9 en 
11. 
 
 
2. Vaststellen van de agenda 

De commissie is akkoord met de agenda. 
 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Er zijn geen mededelingen. 
 
4. Vaststellen van de besluitenlijst van 15 mei 2018 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Lijst van toezeggingen College 

 
 
De nieuwe stand van zaken is als volgt: 
 
 

Cursief de wijzigingen als gevolg van deze vergadering. 

 

Commissie Grondgebied 
Nummer Datum Toezegging Status 
TCG 139 17-10-

2017 
Volgend jaar is een provinciaal budget beschikbaar 
voor het aanpakken van fietsknelpunten. Vanuit de 
regio worden subsidieaanvragen geformuleerd; 
wethouder Kruijswijk geeft aan de raad op de 
hoogte te houden. 

Aangehouden 

TCG 143 16-01-
2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de mogelijkheid van 
een voet- en fietsbrug over de Leidsevaart “in 
gesprek te houden” met de ontwikkelaar van Park 
Vogelenzang  

Aangehouden 

TCG 149 15-05-

2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de bijdrage van € 

5.000 van het Mobiliteitsfonds Zuid Kennemerland 

aan de Metropool Regio Amsterdam (MRA) toe te 

zullen lichten. 

Afgedaan 

 

TCG 150 15-05-

2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe nadere uitleg te 

zullen verschaffen over de mededeling die in de 

jaarstukken van het Mobiliteitsfonds Zuid 

Kennemerland stukken wordt gedaan dat het 

Mobiliteitsfonds zich zal aansluiten bij de Metropool 

Regio Amsterdam . 

Afgedaan 

 

TCG 151 15-05-

2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe aan de raad een 

memo toe te zullen zenden waarin de varianten over 

de aansluiting Zeeweg/Randweg uiteen worden gezet. 

Afgedaan 
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TCG 152 15-05-

2018 

Met betrekking tot de begroting Omgevingsdienst 

IJmond 2018 zegt wethouder Kruijswijk toe nader te 

informeren over de uitvoering van de bodemtaken 

door de Omgevingsdienst IJmond. 

Afgedaan 

 

TCG 153 15-05-

2018 

Met betrekking tot de begroting van de 

Omgevingsdienst IJmond 2018 zegt wethouder 

Kruijswijk toe nader te zullen informeren over de 

specificatie van de projectkosten. 

Afgedaan 

 

TCG 154 19-06-

2018 

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Wildhoef 

meldt wethouder Wijkhuisen dat de weg op het 

terrein niet doorgaand zal zijn. Hij zegt toe de 

mogelijkheid tot keren door vrachtwagens op het 

terrein na te gaan 

Nieuwe 

toezegging 

TCG 155 19-06-

2018 

Met betrekking tot het bestemmingsplan Wildhof zegt 

wethouder Wijkhuizen toe met de ontwikkelaar de 

plaatsing van voorzieningen voor vleermuizen te 

bespreken. E.e.a. is afhankelijk van een onderzoek 

naar de vleermuizenstand dat in juli gereed is. 

Nieuwe 

toezegging 

TCG 156 19-06-

2018 

Bij de behandeling van het bestemmingsplan 

Kweekduin zegt wethouder Wijkhuisen toe de ligging 

van de garage t.o.v. het maaiveld na te gaan. 

Nieuwe 

toezegging 

TCG 157 19-06-

2018 

Bij de behandeling van het bestemmingsplan 

Kweekduin zegt wethouder Wijkhuisen toe de 

volgende onderwerpen schriftelijk toe te lichten: 

- De situatie aan de achterzijde m.b.t. privacy 

van het achtergelegen perceel; 

- In hoeverre de betonnen gevel aan de 

voorzijde vanaf de openbare weg zichtbaar is. 

- In hoeverre detonatie in de omgeving aan de 

orde is. 

Nieuwe 

toezegging 

TCG 158 19-06-

2018 

Bij de bespreking van de beleidsregels voor 

dakterrassen zegt wethouder Wijkhuisen toe de 

jurisprudentie, waarop het beleid is gebaseerd aan de 

raad toe te sturen.  

Nieuwe 

toezegging 

TCG 159 19-06-

2018 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe in het college te 

bespreken of en op welke wijze de beleidsregels voor 

dakterrassen voor meningsvorming in de commissie 

geagendeerd kunnen worden. 

Nieuwe 

toezegging 

 
  

 

 

6. Rondvraag 

De heer Slewe (Hart voor Bloemendaal) 

Tijdens de busreis werd door de ambtenaar verklaard dat de brandweerkazerne in Bennebroek 

zal worden verplaatst. Op de plek waar de kazerne nu staat komt woningbouw. De kazerne 

wordt verhuisd naar het parkeerterrein bij de tennisvereniging, zo is vooralsnog de planning. 

Kunt u hierover meer vertellen? Op welke termijn gaat dit gebeuren, waar moeten de auto’s 
straks parkeren bij de tennisvereniging? Hoe komt dat eruit te zien (historische omgeving), zijn 

er nog andere plaatsen die worden overwogen? 

 

De heer van der Veldt (CDA) 

Op basis van welke overwegingen  heeft het College besloten om het voetpad gelegen op de 

Aelbertsbergweg om te vormen tot een onverplicht fietspad? Hebben belanghebbende het 

College hierom schriftelijk verzocht? 

 

Wethouder Heijink beantwoordt beide vragen. De tweede vraag zal schriftelijk worden 

beantwoord. 
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Meningsvorming 

 

7. Jaarrekening 2017 

Alle fracties geven aan dat zij de vragen en opmerkingen betreffende dit punt zullen meegeven aan 

hun woordvoerder in de commissie Bestuur en Middelen op 21 juni, waar dit onderwerp eveneens 

behandeld wordt.   

 

 

8. Wildhoef – vaststellen bestemmingsplan 

Alle fracties maken gebruik van de eerste termijn. De wethouder beantwoordt verschillende vragen 

op het gebied van bouwpeilen, duurzaamheid en welstand.  Na de tweede termijn van de fracties 

concludeert de voorzitter dat het onderwerp als bespreekpunt geagendeerd wordt voor de 

raadsvergadering van 5 juli. 

 

9. Kweekduin, Bloemendaalseweg 166 - concept bestemmingsplan Kweekduin (inclusief door Hart 

voor Bloemendaal geagendeerde brieven raad 8 mei 2018)  

Mevrouw Roos vervangt de heer Slewe als woordvoerder voor dit agendapunt. 

 

De fracties voeren het woord in eerste termijn. Na de reactie van wethouder maken een aantal fracties 

gebruik van de tweede termijn. 

Hierna concludeert de voorzitter dat het onderwerp als bespreekpunt geagendeerd wordt voor de 

raadsvergadering van 5 juli. 

 

 

10. Reparatieplan Bloemendaal aan Zee - vaststellen ontwerp bestemmingsplan 

Wethouder Wijkhuisen reageert op de eerste termijn van de fracties. Na de tweede termijn concludeert 

de voorzitter dat het onderwerp als bespreekpunt in de raad van 5 juli geagendeerd zal worden.  

 

 

11. Verklaring van geen bedenkingen weigering woonhuis Elswoutshoek  

Mevrouw Roos vervangt de heer Slewe als woordvoerder voor dit agendapunt. 

De fracties reageren in eerste termijn. Na de reactie van wethouder Wijkhuisen en de tweede termijn 

van de fracties concludeert de voorzitter dat ook dit onderwerp als bespreekpunt geagendeerd wordt 

voor de raadsvergadering van 5 juli. 

  

 

 

 

Informatie en oriëntatie 

 

12. Beleidsregels dakterrassen gewijzigd Bloemendaal 2018 (Op verzoek van Hart voor 

Bloemendaal)  

Het onderwerp wordt in één termijn behandeld. De commissie wenst het onderwerp in de 

commissie te behandelen. Wethouder Wijkhuisen gaat dit na (zie toezegging TCG 159) 

 

13. Informatie uit (Regionale) samenwerkingsverbanden) 

Wethouder Wijkhuisen meldt dat er op 26 juni een bijeenkomst van de MRA m.b.t. mobiliteit 

plaatsvindt.  
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14. Stand van zaken m.b.t. Projecten 

Er zijn geen vragen en/of mededelingen 

  

15. Mededelingen College van B&W 

Er zijn geen vragen en/of mededelingen 

 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:21 uur 

 

 
Overveen, juni 2018 
De voorzitter van de raadscommissie Grondgebied, 
André Burger 


