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Bloemendaal
Raadsvergadering op donderdag 10 maart 2022
Concept Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Burger (CDA), de heer Van der Veldt (CDA), de heer Bruggeman
(CDA), mevrouw Schep (D66), de heer Oude Weernink (D66), de heer Kempenaar
(D66), de heer Faber (GrL), de heer Kruijswijk (GrL), mevrouw Van Vliet (GrL),
mevrouw Roos (HvB) (verlaat de vergadering bij de behandeling van agendapunt 19A), de
heer Schell (PvdA), mevrouw Meijer-Wortelboer VVD, mevrouw Zoetmulder (VVD), de
heer Brussaard (VVD), de heer Harder (WD), de heer Van Rij (VVD), de heer Doorn
(VDB), de heer Slewe (ZB) (verlaat de vergadering bij de behandeling van agendapunt
19A), de heer Heukels (LB) (verlaat de vergadering bij de behandeling van agendapunt
19A).
College: wethouder Heijink, wethouder Wijkhuisen, wethouder De Roy van Zuidewijn
Voorzitter: Burgemeester Roest
Griffier: mevrouw Witte
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering.
2. Berichten van verhindering
Er zijn geen berichten van verhindering.
3. Vaststellen van de agenda
Er is een groot aantal geïnteresseerden aanwezig vanwege motie 1 (Park
Vogelenzang). Het voorstel van de voorzitter is om dit agendapunt om die reden als
eerst na het vaststellen van de agenda te behandelen. De raad is hiermee akkoord.

Naar aanleiding van het presidium wordt verder door de voorzitter voorgesteld om
twee raadsvoorstellen toe te voegen aan de agenda (agendapunt 3b: Aanwijzen
commissiegriffier en 3c: Verantwoording fractiebudgetten 2021), en om agendapunt 4
(afhandeling integriteitsmeldingen) aan het einde te behandelen vanwege het besloten
karakter van dat agendapunt. De raad is hiermee akkoord.

Bij agendapunt 5 (Omgevingswet) is Amendement A is iets aangepast, het aangepaste
amendement heet A', en is er een iets verstrekkender amendement toegevoegd, dit
betreft amendement B.
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Er is een aantal hamerstukken geagendeerd: agendapunt 7 (Regiovisie Jeugdhulp), 8
(Intrekken Verordening Wet Inburgering), 9 (Beëindigen onderzoek Elswoutshoek) en
10 (Lidmaatschap SHPV). De voorzitter stelt voor deze met het vaststellen van de
agenda direct als afgehamerd te beschouwen. De raad is daarmee akkoord.
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Tot slot is van het initiatiefvoorstel over opkoopbescherming (agendapunt 12) een
nieuwe versie toegevoegd aan de stukken. Dit betreft versie 2. Bij de behandeling van
dit punt zal worden gevraagd aan de indieners of deze nieuwe versie in de plaats komt
van het eerste voorstel.
De agenda wordt aldus vastgesteld.
3A. Motie 1 - Park Vogelenzang
Motie 1 met als dictum:

Draagt het college op de projectontwikkelaar(s) op te dragen zich te houden aan het
Bestemmingsplan Park Vogelenzang en het daarbij behorende Stedenbouwkundig Plan,
het Beeldkwaliteitsplan en de gemeentelijke verordeningen, niet toe te staan dat
bij/naast/in het energiegebouw c.q. de Watertoren en bij/naast/in Villa Zonneheuvel 53
resp. 31 sociale huurappartementen worden gebouwd, niet toe te staan dat in en
achter het talud aan de Leidsevaart bebouwing plaatsvindt, en ervoor te zorgen dat in
totaal niet meer dan 250 woningen worden gerealiseerd op Park Vogelenzang waarbij
dit aantal dient te worden opgevat als zijnde inclusief de zorgwoningen die de
ontwikkelaar van plan is te realiseren in de monumentale as aangezien zorgwoningen
ook woningen zijn en als zodanig meetellen bij het totaal aantal te bouwen woningen
op Park Vogelenzang, en gaat over tot de orde van de dag.
Met 12 stemmen voor (VVD (lx), CDA, GrL (2x), D66 (2x), PvdA, HvB, LB, ZB) en 7
stemmen tegen (VVD (4x), GrL (lx), D66 (lx), VDB) wordt deze motie aangenomen.
Tijdens de discussie wordt een nieuwe motie ingediend door VVD, Groenlinks en PvdA
die wordt opgenomen bij de stukken als motie 10. Het dictum van deze motie luidt:
Verzoekt het college dringend:
* vast te houden aan het bestemmingpian inclusief de toelichting en
Beeldkwaliteitsplan,
* waarbij in het bijzonder aandacht is voor zorgwoningen die in essentie/eigenlijk
woningen dienen te zijn.
Met 15 stemmen voor (VVD, CDA, GrL, D66, PvdA) en 4 stemmen tegen (HvB, LB,
VDB, ZB) wordt deze motie aangenomen.
3B. Aanwijzen commissiegriffier
Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. De heer Meerkerk doet de belofte. De
voorzitter feliciteert de heer Meerkerk, en wenst hem namens de raad veel succes en
werkplezier.
3C. Verantwoording fractiebudgetten 2021
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
4. Behandeling integriteitsmeldingen
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5. Omgevingswet - adviesrechten participatie buitenplanse activiteiten
Amendement B ingediend door VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, HvB
Dictum: "De lijst van 'Categorieën van gevallen adviesrecht en participatie' (zoals
opgenomen in bijlage 1) gewijzigd vast te stellen; waardoor a. bij het onderdeel 1
Woningen het adviesrecht van toepassing ís voor het toevoegen van meer dan één
woning en de verplichte participatie van toepassing is voor het toevoegen van één of
meer woningen; 2022 006850 b. Bij het onderdeel 2 Functiewijziging het adviesrecht
en de verplichte participatie van toepassing zijn voor het wijzigen van een functie met
een oppervlakte van 500 m2 of meer, alsmede het adviesrecht voor het veranderen
van de ruimtelijke opzet van een landgoed Amendeert het voorgelegde raadsbesluit
punt 2 als volgt: Vervangt 2010 door 2017; En voegt toe als besluitpunt 4: Na een jaar
ervaring met het werken met de geamendeerde lijst van "categorieën van gevallen
adviesrecht en participatie" evalueert het college de werkwijze en legt haar
bevindingen ter besluitvorming voor aan de raad."
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
Amendement A' wordt hierop geacht niet te zijn ingediend.

Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
6. Binnenweg 27
Het raadsvoorstel wordt met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
7. Addendum Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland/IJmond
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
8. Intrekken Verordening Wet inburgering
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
9. Beëindigen onderzoek gebeurtenissen rondom Elswoutshoek
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
10. (Geen) Wensen en bedenkingen lidmaatschap SHPV
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
11. Initiatiefvoorstel ZB Geluidszones Bloemendaal
De heer Slewe geeft een toelichting op het voorstel.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
12. Initiatiefvoorstel Opkoopbescherming D66, GrL, PvdA, VDB, ZB
Er wordt een korte toelichting gegeven op de verschillende versies van dit
initiatiefvoorstel. De Raad discussieert over wat de ingangsdatum van de nieuwe
verordening zou moeten zijn en welk drempelbedrag zou moeten worden aangehouden.
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naar het bedrag waarop opkoopbescherming van toepassing zal zijn.
Versie 1 van het voorstel wordt met 13 stemmen voor (CDA, PvdA, D66, GrL, VDB, ZB,
LB) en 6 stemmen tegen (VVD, HvB) aangenomen, met dien verstande dat de woorden
'zo spoedig mogelijk' worden vervangen door 'per 1 juni 2022 of zoveel eerder als
mogelijk'
13. Initiatiefvoorstel Splitsing Villa's HvB, VDB, GrL, PvdA
Het voorstel wordt met 7 stemmen voor (VDB, PvdA, HvB, ZB, GrL) en 12 stemmen
tegen (VVD, LB, CDA, D66) verworpen.
14. Mededelingen
De burgemeester vertelt over wat er momenteel binnen de gemeente allemaal gebeurt
in verband met de situatie in Oekraïne en de vluchtelingen die daar vandaan naar
Nederland komen.
15. Vaststellen besluitenlijst van 3 februari 2022
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld
16. Lijst van Toezeggingen door het College
De openstaande toezegging TR130 is afgehandeld met het verspreiden van een notitie
via het extra griffiebericht van donderdag 10 maart. De toezeggingenlijst zal worden
bijgewerkt.
17. Ingekomen stukken aan de gemeenteraad
Er zijn geen ingekomen stukken om te bespreken.
18. Vragenhalfuur
Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuur.
19. Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie 2 HvB met als dictum:
Draagt het college op:
Een besluit te nemen dat inhoudt dat het college: Zo spoedig mogelijk en ieder geval
voor 16 maart 2022 opdracht geeft tot het herstel van het straatwerk in de
winkelstraat van Bloemendaal-Dorp opdat kuilen en gaten worden gerepareerd mede in
verband met de veiligheid van bezoekers, en gaat over tot de orde van de dag.

Met 2 stemmen voor (HvB, ZB) en 17 stemmen (VVD, GrL, D66, CDA, PVDA, LB, VDB)
tegen wordt de motie verworpen.
Motie 3 ZB met als dictum:
Verzoekt het college:
om per direct geen gebruik meer te maken van de diensten van Pels Rijcken met
uitzondering van het afwikkelen- en overdragen van lopende zaken.
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VDB, CDA) wordt de motie verworpen. LB en PvdA zijn tijdens de stemming afwezig.
Motie 4' PvdA, ZB, VVD, LB, HvB, CDA, D66, LB met als dictum:
Spreekt uit:
Zijn dringende verzoek aan de provincie Noord-Holland om de diverse voorstellen met
betrekking tot de Verkeersveiligheid Zeeweg thans spoedig en voortvárend en
deskundig ter hand te nemen.

De motie wordt unaniem aangenomen, met dien verstande dat de heer Brussaard niet
heeft deelgenomen aan de stemming.
Motie 5 CDA, LB, ZB, HvB, VVD, D66 met als dictum:
Verzoekt het college van B&W:
het achterstallig onderhoud aan de trottoirs en wegdek rondom de bomen aan de
Bijweglaan aan te pakken;
te onderzoeken op welke wijze de bomen zonder kap behouden kunnen blijven én een
veilige doorgang kunnen bieden aan voetgangers en overige weggebruikers;
de uitkomst(en) van dit onderzoek te bespreken met de bewoners van de Bijweglaan
en aangrenzende lanen;

De motie wordt unaniem aangenomen
Motie 6 D66:
Gelet op hetgeen door de burgemeester bij de mededelingen is verteld wordt deze
motie ingetrokken.
Motie 7 HvB, GrL:
Na toezegging van wethouder De Roy van Zuidewijn dat de betaling van deze toeslagen
nog in de maand maart zullen plaatsvinden wordt de motie ingetrokken.
Motie 8 D66:
Verzoekt het college:
de regering op te roepen om een landelijke autoloze zondag uit te schrijven die wij als
gemeente Bloemendaal van harte zullen ondersteunen

Met 6 stemmen voor (D66 (lx), GrL, LB, PvdA) en 13 stemmen tegen (VVD, D66 (2x),
CDA, HvB, VDB, ZB) wordt de motie verworpen.
Motie 9 CDA, ZB, D66, PvdA, LB, HvB, VDB, VVD met als dictum:
Verzoekt het college van B&W:
namens de gemeente Bloemendaal een zienswijze in te dienen op het ontwerp
'Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 ronde 2022-ľ;
in de nog op te stellen zienswijze positief te reageren op het voorstel een gedeelte van
het gebied ten westen van Vogelenzang te ontgrenzen;
in de nog op te stellen zienswijze bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen de
overige delen van dit gebied in het Natuurnetwerk Nederland te laten;
in de nog op te stellen zienswijze voor te stellen ter compensatie alternatieve gebieden
hieraan toe te voegen (bijvoorbeeld Park 21 in de Haarlemmermeer) om zo de
diversiteit van landschappen in de binnenduinrand te behouden;

De motie wordt unaniem aangenomen.
19A. Behandeling integriteitsmeldingen
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Conform artikel 23 Gemeentewet bepaalt de raad dat er (in ieder geval in eerste
instantie) achter gesloten deuren wordt vergaderd. Van dat besloten deel wordt een
aparte besluitenlijst gemaakt.

De openbare vergadering wordt heropend. In het besloten deel is besloten dat het
raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen openbaar kunnen zijn en openbaar kunnen
worden besproken. Ze worden door de griffie openbaar op het Raads Informatie
Systeem bij het agendapunt gezet.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Met algemene stemmen (16 voor en 0
tegen) is het voorstel aangenomen.
20. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering va
op 21 april 2022,

meenteraad van Bloemendaal

