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Extra Commissie Grondgebied op dinsdag 24 oktober 2017 

 

Concept-Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heren Schell en Harder, de heer Westphal, mevrouw Roos, de heren Burger, Barendregt en 

Faber  

Afwezig: de heer Bolkestein en mevrouw Zoetmulder 

College: wethouders Heijink 

Voorzitter: de heer Brussaard 

Griffier: de heer Hoek 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt dat de heer Bolkestein en 

mevrouw Zoetmulder verhinderd zijn en dat de heer Harder namens de fractie van de VVD aanwezig is.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter stelt vast dat er slechts één punt op de agenda staat: het besluit van het college van B&W van 17 

oktober 2017 inzake Bijduinhof. Over dat besluit kan niet worden ingesproken aangezien daar bezwaar en 

beroep tegen op staat. Om die reden staat het punt Burgers aan het Woord niet op de agenda.  

Op voorstel van de heer Burger wordt besloten de bespreking van het agendapunt in twee termijnen te doen. 

De commissie is daarmee akkoord.  

 

3. Besluit College van B&W van 17 oktober 2017 inzake Bijduinhof 

Met behulp van een presentatie wordt van de zijde van het college een korte inleiding verzorgd van het 

agendapunt. Na de presentatie vraagt de heer Schell om schorsing voor nader overleg. 

Na heropening van de vergadering voeren mevrouw Roos, de heer Burger, de heer Faber, de heer Schell, de 

heer Westphal, de heer Harder en de heer Barendregt in eerste termijn het woord. Hierna schorst de 

voorzitter de vergadering. Na heropening van de vergadering antwoordt Wethouder Heijink in eerste termijn 

en doet de commissie daarbij de toezegging de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: TCG 139 

 Kan het voorgenomen project Reijnierse voor de realisatie van 4 woningen naast het project Bijduinhof 

nog in redelijkheid worden gerealiseerd? 

 Wanneer is het zand gestort in het kader van het project Bijduinhof? 

 Hoeveel kosten zijn inmiddels gemaakt voor externe juridische ondersteuning? 

 Hoe is het besluit van het college van 17 oktober jl vastgelegd en waar is dit terug te vinden? 

 Uit welk materiaal bestaat de vloer van de parkeergarage en wat is daarover in de verschillende besluiten 

vastgelegd? 

 Klopt dat het nog te realiseren tuinkamer 35 centimeter hoger worden dan oorspronkelijk gepland/waar is 

het talud gebleven? 

 Waarom is het genomen besluit niet opnieuw aan de Welstand voorgelegd? 

 

In tweede termijn voeren mevrouw Roos, de heer Burger, de heer Faber, de heer Schell, de heer Westphal, de 

heer Harder en de heer Barendregt het woord. Mevrouw Roos kondigt een motie aan die strekt tot het stil 

leggen van de bouw van Bijduinhof. De heren Schell en Burger refereren aan hun reeds aangekondigde motie 

Raadsonderzoek projecten Ruimtelijke Ordening. Wethouder Heijink antwoordt in tweede termijn.  

 

4. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 11.10 uur. 

 

Overveen, december 2017 

De voorzitter van de raadscommissie Grondgebied 

Wim Brussaard 


