
 

 

 

Commissie grondgebied op dinsdag 23 juni 2020 

 

Concept Besluitenlijst 

 

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

heer Slewe (ZB) de heer Faber (GrL), de heer Koster (PvdA), mevrouw Meijer (VVD), de 

heer Beusen (CDA), mevrouw Kuijs (D66), de heer Brussaard (VVD). 

College: wethouder Wijkhuisen  

Voorzitter: de heer Burger 

Griffier: de heer Meerkerk 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij wijst erop dat 

dit de voortzetting is van de geschorste vergadering van 16 juni. Toen zijn 

agendapunten 2,3,4,9 en 10 behandeld. 

Mevrouw Faas is afwezig, zij wordt vervangen door de heer Slewe. De heer Brussaard 

heeft aangegeven iets verlaat te zijn.  

 

 

    Meningsvorming 

 

5. Ontwerp paraplubestemmingsplan parkeren 

 

De commissie bespreekt het raadsvoorstel meningsvormend en stelt diverse vragen. 

De wethouder reageert.  

De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de regelgeving rond elektrische 

laadpalen en de toepassing hiervan.       TCG 264 

De fracties CDA, Groenlinks, Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal en 

Zelfstandig Bloemendaal geven aan het als bespreekpunt naar de raad te willen laten 

gaan.  

Hart voor Bloemendaal geeft aan zowel een motie als een amendement te overwegen.  

De commissie besluit derhalve  het voorstel als bespreekstuk naar de raad van 30 juni 

te laten gaan.  

 

6. Jaarstukken GR bereikbaarheid 

 

De commissie bespreekt het raadsvoorstel meningsvormend en stelt diverse vragen. 

De wethouder reageert. 

Na een schorsing blijkt dat de uiterste datum voor aanlevering van een zienswijze 15 

juli is. 
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De fracties van CDA, Groenlinks, Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, 

Zelfstandig Bloemendaal en de Partij van de Arbeid geven aan het stuk als 

bespreekpunt naar de raad te laten willen gaan.  

De PvdA kondigt aan bij de bespreking in de raad met meerdere partijen een zienswijze 

in te dienen.  

De commissie besluit derhalve het voorstel als bespreekstuk naar de raad van 30 juni 

te laten gaan. 

 

7. Jaarstukken ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst IJmond 

 

De commissie bespreekt het raadsvoorstel meningsvormend en stelt diverse vragen. 

De wethouder reageert. 

De wethouder zegt op een vraag van de heer Koster toe in gesprek te gaan met de 

ODIJ om er voor te zorgen dat het proces om een klacht in te dienen wordt 

vereenvoudigd.           TCG 265 

De commissie besluit het voorstel als hamerpunt naar de raad van 30 juni te laten 

gaan.  

 

 

    Informatie en Oriëntatie 

 

8. Evaluatie Villa en Landgoederen nota 

 

Het betreft stuk C18 van de lijst van ingekomen stukken van 16 april. De heer Faber 

ligt toe en stelt diverse vragen. Ook andere leden van de commissie stellen vragen en 

lichten hun standpunt toe.  

De wethouder reageert door aan te geven dat het college het stuk slechts uitvoert 

waarbij bij sommige onderdelen, zoals het splitsen, geen en bij andere, zoals het de 

cultuur historische waarde, wel ruimte is voor maatwerk. 

Ook geeft hij op een vraag van mevrouw Roos aan niet te beschikken over cijfers 

aangaande ingediende verzoeken tot splitsing of andersoortige verzoeken.   

Na een ordevoorstel van mevrouw Roos waarbij de fracties worden gevraagd om aan te 

geven of zij voor versoepeling van het beleid zijn geeft Hart voor Bloemendaal aan een 

initiatiefvoorstel te overwegen.  

 

11. Bestuurlijke termijnagenda commissie Grondgebied 

 

Er zijn geen opmerkingen/vragen vanuit de commissie 

 

12. Informatie uit regionale samenwerkingsverbanden 

 

Er zijn geen mededelingen  

 

 

 

13. Stand van zaken projecten 
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De voorzitter loopt stapsgewijs de diverse projecten door.  

De wethouder geeft op een vraag van heer Faber aan dat er geen nieuwe 

ontwikkelingen zijn bij het project Reinwaterpark. 

De wethouder geeft op een vraag van heer Goote aan dat er geen nieuwe 

ontwikkelingen zijn bij het project zendmast in Bloemendaal. 

Mevrouw Meijer doet de suggestie om in de lijst een apart kopje te maken met 

opspelende plannen van buurgemeenten.  

De wethouder neemt deze suggestie over.    TCG 266 

 

14. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

15.Mededelingen College van B&W 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

16.Vaststellen van het verslag van 13 mei 2020 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

17. Lijst van toezeggingen College 

 

De vorige keer zijn afgedaan: TCG 181,249,255,256,257 en 258. Die gaan van de lijst 

af.  

 

 

De voorzitter loopt de nog openstaande toezeggingen na: 

 

TCG 215 (acties m.b.t. de klachten over de Vogelenzangseweg) 

De evaluatie is meegezonden met het griffiebericht van 15 mei, is hiermee afgedaan 

 

TCG 217 (Stuurgroep Formule 1) 

 

Blijft openstaan 

 

TCG 237 (Ontwikkelingen Duinpolderweg)  

 

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dit project niet meer actueel is en stelt voor deze 

toezegging van de lijst te halen. Mevrouw Roos, aan wie de toezegging is gedaan, heeft 

aangegeven bij de griffie dat dit punt er inderdaad af kan.  

 

TCG 259 (Combineren Groenbeleidsplan en Biodiversiteitsplan) 

 

Wethouder Wijkhuizen geeft aan dat het Biodiversiteitsplan in plaats komt van het 

groenbeleidsplan en dat deze dit jaar behandelt zal worden. Het uitvoeringsprogramma 

zal wel in 2022 aan bod komen.  
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De toezegging is hiermee afgedaan  

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

18.Rondvraag 

 

De vragen die door mevrouw Roos waren ingediend zijn behandeld in het vorige deel 

van de vergadering bij agendapunt 9 en 10.  

Er zijn geen verdere vragen ingediend. 

 

 

19.Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:52 uur.  


