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Bloemendaal

Raadsvergadering op donderdag 2 februari 2023

Concept Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Van Tienhoven (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder 
(VVD), de heer Van Rij (VVD), de heer Werners (VVD), de heer Verheij (D66), de heer 
Vernooij (D66), mevrouw Jeltes (D66), de heer Kramer (D66), de heer Faber (GrL), de 
heer Van der Rest (GrL), mevrouw Van der Veldt (GrL), mevrouw Driessen (HvB), de 
heer Metselaar (HvB), de heer Koster (PvdA), mevrouw Roos (HvB), de heer Slewe 
(ZB), de heer Heukels (LB).
Afwezig: de heer Van der Veldt (CDA).

College: wethouder Heijink, wethouder Wijkhuisen, wethouder Gamri.

Voorzitter: burgemeester Roest.
Griffier: mevrouw Witte.

1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Berichten van verhindering
Bericht van verhindering is ontvangen van dhr. Van der Veldt.

3. Benoeming kinderburgemeester
De heer Burger krijgt het woord en geeft een korte terugblik op de afgelopen periode, 
waarin uiteindelijk Aaf Wemmers is verkozen tot kinderburgemeester.

Vervolgens wordt de belofte gedaan en houdt de kinderburgemeester een korte 
toespraak.

4. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Ontwikkelvisie Tetterodeweg
Vanuit de Raad worden diverse opmerkingen gemaakt over onder meer de grootte van 
de woningen en de parkeergelegenheid. Wethouder Heijink geeft hierop een reflectie en 
geeft aan dat het slechts een ontwikkelvisie is die wordt vastgesteld en dat hierna het 
participatietraject zal aanvangen.

Er wordt overgegaan tot stemming over het raadsvoorstel.

Stemmen voor: 14 (VVD, D66, GrL, PvdA, ZB)
Stemmen tegen: 4 (HvB, LB)



Afwezig: 1 (CDA)
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Met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

6. Initiatiefvoorstel Beschermd Dorpsgezicht 'Het Duin' te Bennebroek 
(ingediend door HvB)

HvB krijgt als eerste het woord om een toelichting te geven op het initiatiefvoorstel en 
de motie. Hierop komt van een aantal fracties een reactie. Door wethouder Wijkhuisen 
wordt een reactie gegeven.

Na een gesprek in de raad wordt geconcludeerd dat het verstandig is om dit 
agendapunt aan te houden, en te agenderen voor de commissie. De agendacommissie 
zal worden verzocht om hiervoor te zorgen.

7. Termijnagenda 2023 Metropoolregio Amsterdam
De burgemeester geeft een korte toelichting.

Vanuit de raad worden enkele opmerkingen gemaakt over het stuk. Over het algemeen 
is men verheugd dat dit stuk er is, omdat dit meer inzicht geeft. Wel is het taalgebruik 
op punten onnavolgbaar.

Er wordt overgegaan tot stemming over het raadsvoorstel.

Stemmen voor: 13 (VVD, D66, GrL, PvdA)
Stemmen tegen: 5 (HvB, LB, ZB)
Afwezig: 1 (CDA)

Met 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

8. Overhevelen budgetten van 2022 naar 2023
Omdat niemand het woord wenst wordt dit conform besloten.

9. Mededelingen
Wethouder Heijink geeft aan dat de eigenaar van de oude gymzaal te Bennebroek heeft 
aangeboden dat de gemeente het pand om niet kan verkrijgen. De gemeente heeft dit 
aanbod geaccepteerd.

HvB geeft aan verheugd te zijn dat er meer geld wordt gevraagd aan het ministerie 
voor de scholen.

De burgemeester geeft, in reactie op een artikel in het Haarlems Dagblad, aan dat hij 
inderdaad niet voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen, maar wel eventueel 
beschikbaar blijft voor waarneming indien dat nodig is.

10. Vaststellen van de besluitenlijst van 22 december 2023
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de griffie.



11.Lijst van Toezeggingen van het College
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Nummer Datum Toezegging Status
TR004 29-9-

2022
Het voorstel van het College is dat nu de APV door 
wordt gezet met een proef van 6 maanden voor 
vakken voor de deelscooters. Dit wordt daarna 
geëvalueerd en dan wordt er gekeken of er mee 
verder wordt gegaan.
2-2-2023: Wethouder Wiikhuisen zal noa 
bevestigen dat dit gebeurd is.

TR005 10-11-
2022

N.a.v. motie 3 van GrL: wethouder Gamri zegt toe 
dat het College zal komen met een voorstel t.a.v. 
het oormerken van gelden uit de verkoop van 
huurpanden van de gemeente.
2-2-2023: Wethouder aeeft aan dat zii hiermee 
bezig is en dat zij hoopt snel met een stuk te 
komen.

TR006 10-11-
2022

Op de vraag naar een overzicht van het aantal
FTE's dat de gemeente standaard nodig heeft in 
verhouding tot het aantal mensen dat wordt 
ingehuurd, zegt wethouder Wijkhuisen toe hierop 
specifiek(er) in te zullen gaan in de jaarstukken.

TR007 17-11-
2022

De burgemeester zegt toe in kwartaal 1 van 2023 
te komen met een stuk vanuit de regio Zuid 
Kennemerland over de MRA.
2-2-2023: In maart is een heidaq qeoland en
daarna komt er een stuk.

TR008 22-12-
2022

(LB) Wethouder Gamri zegt toe in de 
eerstvolgende commissievergadering de commissie 
op de hoogte te brengen van de stand van zaken 
van de Herijking Financiën Vitaal Vogelenzang, en 
dat er geen verdere stappen zullen worden 
ondernomen zonder dat dit opnieuw aan de raad 
zal worden voorgelegd.
2-2-2023: Wethouder Gamri qeeft aan dat hierover 
waarschijnlijk volgende week een brief aan de raad 
te zullen sturen.

TR009 22-12-
2022

(ZB) Wethouder Gamri zegt toe schríftelijk terug te 
zullen komen op de vraag van ZB of er in het 
contract iets is opgenomen met betrekking tot 
stikstof (agendapunt herijken financiën Vitaal 
Vogelenzang)
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2-2-2023: Wethouder Gamri qeeft aan dat hierover 
waarschijnlijk volgende week een brief aan de raad 
te zullen sturen.

12.Lijst Ingekomen Stukken aan de gemeenteraad

Verzoek door Nummer Agendering?
ZB A17 4
HvB A4 5
HvB A7 5
HvB A9 Is al besproken
HvB A16 5
HvB A20 4
HvB C7a 4
HvB C9a 5
HvB C17 4

13.Vragenhalfuur

Raadslid Vraag
(fractie)
Dhr. Slewe (ZB) Inzake bestemming maatschappelijk

Ik zag onderstaande post van onze burgemeester langskomen. De burgemeester heeft mij al 
járen geblokt dus kan ik niet reageren. Overigens wordt iedereen die maar een licht afwijkende 
mening heeft geblokt door de burgemeester/afd communicatie.

Het was voor mij opvallende post omdat ik dit terrein bezocht heb midden in Aerdenhout. Dit is 
het terrein dat een maatschappelijke bestemming had/heeft maar waar een aantal zorg villa’s 
neergezet zijn met niet meer dan een jaar abonnement via de iPad op zogenaamde zorg. 
Maatschappelijke organisaties hebben toen ook aan de bel getrokken. Overigens is alles daar 
mogelijk op het terrein, er zijn enorm veel bomen gekapt en bestemmingen zijn heel eenvoudig 
gewijzigd. Het was ooit een landgoed maar blijkbaar eentje waar je wel alles kan doen.

Het bestemmingsplan is totaal opgerekt voor deze eigenaar waardoor alle bestemmingen met 
een maatschappelijke functie opeens prooi zijn geworden van steeds hetzelfde groepje 
projectontwikkelaars/investeerders.
Ook in de raad was er grote verontwaardiging over en het college zegde toe de bestemming 
maatschappelijk aan te passen zodat dit soort praktijken onmogelijk wordt gemaakt.

En ja , ik zet grote vraagtekens bij de bijdrage aan deze armlastige investeerdersgroep voor de 
restauratie van dit gemeentelijk monument, heb je als eigenaar van een monument niet de 
plicht tot onderhoud?

Omdat ik er overtuigd van ben dat er destijds een toezegging is gedaan om de bestemming 
maatschappelijk zo aan te passen dat dit soort praktijken onmogelijk worden gemaakt wil ik het 
college vragen hoe het hier mee staat, en als het nog niet gebeurd is per omgaande de 
toezegging van destijds gestand te doen en de raad hiervan op de hoogte te houden.
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Antwoord: De huidige eigenaar heeft deze grond gekocht in 2021, inclusief de folly in slechte 
staat. Destijds is met hem afgesproken dat er gerestaureerd zou gaan worden, in het kader van 
de monumentensubsidie. De eigenaar draagt hieraan zelf ook substantieel bij.

Mw. Roos (HvB) Inzake strandwallen Aerdenhout

De foto's laten zien dat er gigantisch wordt gegraven in de binnenduinrand/strandwallen 
landschap in Aerdenhout (Meester H Enschedeweg).
Is dit conform de voorschriften?
Waarom zijn er geen beperkingen opgelegd? Ook hieruit blijkt weer dat er veel te veel wordt 
gegraven en dat diepe structuren in de duinen worden verstoord met grote schade voor 
natuurwaarden. Wat gaat u doen om dit tegen te gaan en de duizenden jaar oude 
binnenduinrand beter te beschermen tegen ontwikkelingen zoals deze?
Wat wordt daar gebouwd?

Antwoord: Dit is inderdaad conform het bestemmingsplan.

Mw. Roos (HvB) Inzake huisartsenpost Hofsteedeweg
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Onder het mom van het behoud van de huisartsen in de gemeente Bloemendaal is járen 
geleden het besluit genomen om van alles af te wijken en ruimte te maken voor particulier 
initiatief.

Hoe kijkt u daar op terug nu er nog steeds geen huisarts gevestigd is?

Antwoord: voor de zomer worden hier zorgverleners gevestigd.

Mw. Roos (HvB) Inzake erfafscheidinqen

Nav Bennebroekerdreef 1, hier is aan de voorzijde met betonnen platen een erfafscheiding 
geplaatst. Hetzelfde is gebeurd langs de Rijksstraatweg enkele járen geleden. Veel mensen 
betreuren dat dit gebeurt in onze gemeente. De bouwkundige constructie blijft zichtbaar. Er is 
geen begroeiiing van de wand mogelijk. Het biedt een harde en onnatuurlijke aanblik. De 
ambtenaar heeft verklaard dat deze erfafscheiding mag omdat die voldoet aan de beleidsregels 
erfafscheidingen Bloemendaal 2017. Wij hebben deze beleidsregels nagelezen en we zien 
nergens dat dit beleid is van Bloemendaal. Betonnen wanden komen er niet in voor.

» Waaruit leidt u af dat een betonnen erfafscheiding die zichtbaar is vanaf de openbare 
weg is toegestaan als erfafscheiding?

« Vindt u een betonnen wand iom de uitstraling die u voor Bloemendaal wenselijk acht? 
En als dat zo is, waarom vindt u dat wenselijk? En indien niet wenselijk, wat stelt u 
dan voor om deze trend of ontwikkeling tegen te gaan?

» Valt het plaatsen van betonnen wanden als erfafscheiding volgens u onder het beleid 
hagen en hekken? Wij verwijzen naar het rapport hekken en hagen in Bloemendaal 
van bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur dat in opdracht van de gemeente 
werd geschreven:
https://www.bloemendaal.nl/fileadmin/Bloemendaal/Documenten/Ruimteliike Ordenin
gZBoekieHekkenHaaen240315 verkleind.pdf

NB:
https://bloemendaal.begroting-2022.nl/assets/docs/Nota Hekken en haaen.pdf

Aandacht voor de erfafscheidingen in Bloemendaal is absoluut noodzakelijk. Zij vormen een 
belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. Bloemendaal staat 
bekend om zijn hoge ruimtelijke kwaliteit. Die ruimtelijke kwaliteit wordt in belangrijke mate 
bepaald door het onderliggende landschap bestaande uit langgerekte strandwallen en 
strandvlakten in noordzuid richting. De belangrijke wegen en lanen van de gemeente 
Bloemendaal, zoals de Bloemendaalseweg volgen op hoofdlijnen die noord-zuid oriëntatie, 
terwijl andere lanen er als ‘de sporten in een ladder’ haaks opstaan. Wat daarnaast in 
belangrijke mate bijdraagt aan de hoge ruimtelijke kwaliteit van de gemeente is het lommerrijke 
karakter. De gemeente Bloemendaal is groen. Het groen wordt gevormd door vaak prachtige, 
grote bomen in het openbaar gebied, langs lanen en dreven en in de particuliere tuinen zelf. 
Maar ook de grote hoeveelheid groene hagen op de scheiding van openbaar en prívė draagt bij 
aan het rijke groene karakter van de gemeente.

Antwoord:

Mw. Roos (HvB) Inzake communicatie rond motie veiligheid zeeweg 

Rondvraag:
* Klopt het dat u, burgemeester Roest, de heer Verheij, fractievoorzitter D66 
Bloemendaal, hebt getipt over deze aangelegenheid, cq hem hebt verzocht of aangeraden of 
gesuggereerd deze motie te maken?
* Wie waren/zijn hiervan naast de heer Verheij van D66 nog meer op de hoogte?
* Hoeveel geld heeft de provincie toegezegd en is dat geoormerkt voor de hekken en 
waarom staat dat dan niet in deze motie?
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Vooropgesteld: Hart voor Bloemendaal hoopt echt dat de provincie geld voor het hekwerk 
uittrekt. Dat zou een zegen zijn na alle járen dat dit door lokale partijen steeds weer opnieuw is 
benoemd en besproken. Jammer en onbegrijpelijk dat wethouder Wijkhuisen tot nu toe steeds 
heeft verklaard geen voorstander te zijn van het aanpakken van het hekwerk (om verschillende 
redenen). Met als gevolg dat het probleem van onveiligheid als gevolg van de herten jarenlang 
heeft voortgeduurd en tot op de dag van vandaag niet is opgelost.

Antwoord: nee, die suggestie is niet gedaan. De burgemeester heeft enkel een inwoner, die 
dit onderwerp bij hem aankaartte, heeft aangeraden daarvoor de politiek te benaderen. Er is 
nog geen toezegging vanuit de Provincie.

Mw. Roos (HvB) Inzake laadpaalkaart

In een motie die door ons is ingediend en die is aangenomen in 2022 is er door de wethouder 
toegezegd dat er participatie plaats zal vinden over de plek waar laadpalen worden geplaatst.
Met de nieuwe laadpaal kaart die in het voorjaar klaar is, wordt de participatie opzij geschoven. 
De kaart wordt vastgesteld via een verkeersbesluit en dan kan men bezwaar indienen. Wij 
hadden juist begrepen dat de wethouder, op grond van zijn toezegging tijdens een 
raadsvergadering, dat de kaart ter inzage zou worden gelegd waarop inwoners hun zienswijze 
kunnen indienen en dan zou pas daarna, dus na het ontvangen van zienswijzen en de 
behandeling/beoordeling daarvan, een besluit worden genomen. Hoe gaat het nu straks, is er 
nu wel of geen mogelijkheid van zienswijzen? En waarom blijft participatie dan achterwege 
terwijl dat in strijd is met de motie.

Antwoord: er wordt geparticipeerd als de laadkaart er is.

Mw. Roos (HvB) Inzake huurovereenkomst pand opvang Oekraïense vluchtelingen

Op 22 december 2022 tijdens de raad, onderwerp mededeling, meldde wethouder Heijink dat 
er in verband met een huurovereenkomst voor een pand in Bennebroek, waar gemeente 
mensen uit de Oekraïne huisvest, de gemeente door een vorige eigenaar aansprakelijk dreigt 
te worden gesteld, door het niet van toepassing zijn van een ‘samenloopregeling’.
In dat kader verzoek ik u:

1. uit te leggen waar het precies om gaat (de casus)
2. aan te geven om welk bedrag het gaat (het financiële belang) en
3. een kopie te verstrekken van de desbetreffende huurovereenkomst en andere op deze 
aangelegenheid betrekking hebbende stukken waarop de aansprakelijkstelling van de 
gemeente (mogelijkerwijs) rust.

Antwoord: de wethouder geeft een toelichting op het verloop van deze procedure.

Mw. Roos (HvB) Inzake verdelinq sociale woninqen

Vraag: is wethouder Gamri bereid de verdeling van de sociale huurwoningen aan 
statushouders in Bloemendaal evenredig over de dorpskernen toe te wijzen, zodanig dat 
sprake is van een evenwichtige toekenning en huisvesting? En natuurlijk is dat afhankelijk van 
het aantal woningen dat per jaar beschikbaar komt, maar onze vraag richt zich op de toedeling 
of toewijzing zodanig dat die evenredigheid wordt meegenomen in de afspraken met de 
corporaties. Zijn dergelijke concrete afspraken wel gemaakt met de corporaties, want uit het 
overzicht hieronder blijkt dat niet. Hoe kan dat?

statushouders gehuisvest sociale huurwoningen vrij
Bloemendaal 11 41
Overveen 0 7
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Aerdenhout 4 4

Vogelenzang 1 21

Bennebroek 31 21

Antwoord: het College is het eens met de stelling dat de verdeling evenredig moet zijn over 
alle kernen. De wethouder zegt toe dit mee te nemen in prestatieafspraken.

Mw. Roos (HvB) Inzake onderzoek lichtintensiteit bij sportvelden

Vraag aan wethouder Wijkhuisen: bent u bereid een onderzoek te laten doen door ODIJ naar 
de lichtintensiteit van LED verlichting bij sportvelden? Het gaat daarbij niet alleen om Lux maar 
ook om de impact die dat licht heeft op het menselijk oog. Wij hebben het dan over gevolgen 
voor de volksgezondheid. Wat kunnen we doen om die effecten te mitigeren. Die vragen krijgen 
wij uit de bevolking. Door de toenemende intensiteit ervaren mensen hinder en wij nemen dat 
zeer serieus. Overigens geldt dat niet alleen voor mensen maar ook voor dieren.

__________ Deze vraag zal schríftelijk worden beantwoord.___________________________________

De heer Slewe geeft aan met wethouder Gamri te hebben gesproken over de definitie 
van de term 'Maatschappelijk'. Er is destijds een brief aan de raad verstuurd waarin de 
verplichtingen richting de ontwikkelaar waren opgenomen, en wethouder Wijkhuizen 
geeft aan die brief nogmaals te zullen sturen.

14.Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie 2 Stop met gokreclames in onze gemeente, ingediend door ZB HvB LB, met als 
dictum:

”Verzoekt het college: in gesprek te gaan met de exploitant van de reclames in de openbare 
ruimte van de gemeente Bloemendaal over het niet langer toestaan van reclames voor online 
gokken"

ZB geeft een korte toelichting op de ingediende motie. Wethouder Heijink geeft hierop 
een reactie en ziet de motie als een steun in de rug.

De motie wordt zonder stemming aanvaard.

Motie 3 Veiligheid Zeeweg, ingediend door D66, VVD, PvdA, ZB, LB, GrL, met als 
dictum:

"Draagt het College op
- Met betrokken partijen op korte termijn tot een spoedige oplossing, gezamenlijke financiering 
en uitvoering voor een veiliger Zeeweg te komen;
- De gemeenteraad voor de raad van mei 2023 te informeren over de gekozen oplossing en een 
voorstel voor medefinanciering voor te leggen."

De motie wordt kort toegelicht door de indienende partijen. De burgemeester geeft aan 
dat het college de motie ondersteunt.

Er wordt overgegaan tot stemming over motie .
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Stemmen voor: 18 
Stemmen tegen: 0 
Afwezig: 1 (CDA)

Met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen wordt de motie aanvaard.

15. Behandeling rapport van Bevindingen (1072693) inzake 
integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers
en

16. Behandeling rapport van Bevindingen (1068595) inzake 
integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers

De voorzitter vraagt de raad of dit onderwerp al dan niet in beslotenheid besproken 
dient te worden. Besloten wordt om de vergadering in beslotenheid te laten 
plaatsvinden.

De voorzitter verzoekt het publiek om de zaal te verlaten en om de deuren te sluiten.

De heer Slewe, mevrouw Roos, de heer Metselaar, mevrouw Driessen en de heer 
Heukels verlaten de vergadering.

Mevrouw Jeltes neemt het voorzitterschap over.

De vergadering wordt heropend. De voorzitter geeft aan dat besloten is dat agendapunt 
15 in openbaarheid kan plaatsvinden, en dat besloten is dat de behandeling van 
agendapunt 16 achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden.

De behandeling van agendapunt 15 gaat hierna verder.

Er wordt gestemd over het raadsvoorstel.

Voor: 13 (VVD, D66, PvdA, GrL)
Tegen: 0
Afwezig: 6 (CDA, ZB, LB, HvB)

Met 13 stemmen voor en 0 stemmen tegen is het raadsvoorstel aangenomen.

Wethouder Wijkhuisen voert nog kort nog het woord over deze melding om zijn kant 
van het verhaal toe te lichten.

17. Sluiting

Afscheid griffier



De burgemeester richt het woord tot de griffier, voor wie het vandaag de laatste 
raadsvergadering is. Daarna spreekt ook de werkgeverscommissie haar toe. Er worden 
bloemen en cadeaus overhandigd. De griffier heeft zelf ook een woord van afscheid.
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De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23.58 uur.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van, 
op 16 maart 2023.

n Bloemendaal

Voorziti Griffier


