
 
 

 

 

Commissie Grondgebied op dinsdag 18 mei 2021 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Beusen (CDA), mevrouw Kuijs (D66), de heer Faber (GrL), mevrouw 

Roos (HvB), de heer van de Bunt (LB), de heer Heukels (LB), de heer Koster (PvdA), 

de heer Brussaard (VVD), mevrouw Meijer-Wortelboer (VVD), dhr. Slewe (Zelfstandig 

Bloemendaal), mevrouw Steegman (VDB), de heer Doorn (VDB) 

Afwezig: mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal)  

College: wethouder Heijink, Wethouder Wijkhuisen, en Burgemeester Roest     

Voorzitter: de heer Burger 

Griffie: mevrouw Veen 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

Dhr. Slewe doet een ordevoorstel voor het toevoegen van de ingekomen stukken 

Evenement weduwe Borski. Het voorstel wordt door de commissie afgewezen. 

 

Voorgesteld wordt om agendapunt 5, 6 en 9 direct na agendapunt 3 te behandelen in 

verband met de aanwezigheid van insprekers. Daarmee wordt agendapunt 5, 

agendapunt 3A, agendapunt 6 wordt agendapunt 3B, en agendapunt 9 wordt 

agendapunt 3C.   

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.   

   

3. Inspreken in de commissie 

 

Er heeft zich één inspreker gemeld over agendapunt 5 ‘Regionale Energie Strategie’, er 

hebben zich vijf insprekers aangemeld over agendapunt 6 ‘Herinrichting Bekslaan 

inclusief spoorwegovergang’, en er heeft zich één inspreker gemeld over agendapunt 9 
‘Ingekomen stukken Slingerweg 6 te Aerdenhout (a14 en C12 LIS 11-3). Zij krijgen 

maximaal 3 minuten de tijd op de commissie toe te spreken. 

 

3A. Regionale Energie Strategie 

 

De commissie voert debat en stelt enkele vragen. Wethouder Wijkhuisen reageert en 

geeft antwoord op de gestelde vragen.  

 

Het voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raad van 3 juni. 
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3B. Herinrichting Bekslaan inclusief Spoorwegovergang 

 

De commissie voert debat en stelt enkele vragen. De wethouder reageert en 

beantwoordt de vragen.   

 

Het commissieadvies is niet concluderend. 

 

3C. Ingekomen stukken Slingerweg 6 te Aerdenhout (A14 en C12 LIS 11-3), 

geagendeerd op verzoek van Hart voor Bloemendaal 

 

De commissie voert debat en stelt enkele vragen. Wethouder Wijkhuisen licht de 

rapportage toe en beantwoordt de vragen. Daarmee is het agendapunt afgehandeld.  

 

 

De vergadering wordt geschorst en vervolgd op 25 mei 2021 

 

De voorzitter heropent de vergadering. Dhr. Brussaard is afwezig. 

 

De voorzitter stelt voor de advisering van agendapunt 3B Herinrichting Bekslaan 

inclusief spoorwegovergang opnieuw te doen. De commissie acht het stuk niet rijp voor 

besluitvorming.  

 

Dhr. Faber verlaat om 20.10 de vergadering.  

 

4. Kadernota (voor wat betreft de Commissie Grondgebied) 

 

De commissie voert debat en stelt enkele vragen. De wethouder reageert en 

beantwoordt de vragen.   

 

Het voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raad van 3 juni. 

 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de vragen van Liberaal Bloemendaal over het 

meerjaren onderhoudsprogramma schilderen de houtbouw, het gemeentehuis, 

de hooiberg, vragen van diverse fracties over de Zeeweg, de vragen over de 

woningnood en het plan van aanpak van VDB en vragen over de 

reddingsbrigade van Hart voor Bloemendaal schriftelijk te laten beantwoorden 

voor de raad van 3 juni.                     TCG 295 

 

 Wethouder Wijkhuisen zeg toe schriftelijk terug te koppelen wat de 

consequenties zijn voor de groenvoorziening en de buitendienst wanneer de 

gemeente Bloemendaal Meerlanden zou kopen? En wat de consequenties zijn 

van het aanschaffen van 1,2 miljoen aan niet vrij verhandelbare aandelen via de 

herschikking voor de vrije aanbesteding van de vuilophaaldienst, en de 

consequenties voor het eventuele verplicht afnemen van groenvoorziening 

diensten.                        TCG 296 
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5. Regionale Energie Strategie 

 

Behandeld onder agendapunt 3A. 

 

6. Herinrichting Bekslaan inclusief spoorwegovergang 

 

Behandeld onder agendapunt 3B.  

 

7. Voortgang noodhuisvesting statushouders 

 

Wethouder Wijkhuisen doet twee mededelingen.  

De commissie stelt enkele vragen. Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt de 

vragen.  

 

Dhr. Doorn verlaat de vergadering om 21:00.    

 

8. Ingekomen stuk Side events grand prix (A12 LIS 11-3), geagendeerd op 

verzoek van Zelfstandig Bloemendaal 

 

Dhr. Slewe stelt enkele vragen over de Side events en de kosten van de grand prix 

voor Bloemendaal. Dhr. Koster en mw. Roos vullen aan. Wethouder Wijkhuisen 

reageert en beantwoordt de vragen. Daarmee is het agendapunt afgedaan.  

 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat hij de notulen van de stuurgroep van de 

grand prix aan de commissie zal doen toekomen.           TCG 297 

 

9. Ingekomen stukken Slingerweg 6 te Aerdenhout (A14 en C12 LIS 11-3), 

geagendeerd op verzoek van Hart voor Bloemendaal 

 

Behandeld onder agendapunt 3C. 

 

10. Ingekomen stuk Graaf Willemlaan Vogelenzang (A15 LIS 11-3), 

geagendeerd op verzoek van CDA en Hart voor Bloemendaal 

 

Dhr. Beusen stelt enkele vragen over het resultaat van de werkzaamheden. Wethouder 

Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vragen. Dhr. Beusen kondigt een amendement 

aan bij de behandeling van de Kadernota. 

 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe het volledige kostenoverzicht van de 

werkzaamheden, het wegbeheerplan en de kosten voor reparatiemogelijkheden 

aan de commissie te doen toekomen.             TCG 298 

 

11. Bestuurlijk termijnagenda commissie grondgebied 

 

De commissie gaat akkoord met de huidige bestuurlijke termijnagenda commissie 

grondgebied. 
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12. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Er is geen nieuwe informatie vanuit de (regionale) samenwerkingsverbanden te 

melden. 

 

13. Stand van zaken Projecten 

 

Dhr. Beusen stelt een vraag over het Terrein Bos, Tuin en Dier in Vogelenzang, 

wethouder Wijkhuisen reageert en geeft antwoord.  

 

Mw. Kuijs en dhr. Kosten stellen een vraag over het Landje van Van Riessen, 

wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vragen.  

 

Mw. Roos stelt een vraag over ‘t Landje van Sinneveld, wethouder Wijkhuisen reageert 

en geeft antwoord.  

 

14. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

 

Er zijn geen mededelingen van de voorzitter of leden van de commissie. 

 

15. Mededeling college B & W 

 

Er komt morgen mogelijk een uitspraak van de Raad van State over Park Vogelenzang.   

 

16. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 30 maart 2021  

 

Het verslag wordt vastgesteld.  

 

17. Lijst van toezeggingen door het college 

 

De vorige keer zijn afgedaan: TCG 290, TCG 291 en TCG 292. Deze gaan van de lijst. 

 

TCG 217 (Formule 1), de toezegging blijft staan; 

TCG 269 (Doelgroepenverordening), de toezegging blijft staan; 

TCG 288 (Groene golf), is afgedaan; 

TCG 293 (Bomenpak PWN), toezegging blijft staan; 

TCG 294 (samenwerking MRA), toezegging blijft staan.    

 

18. Rondvraag 

 

Mw. Roos stelt een vraag over de kap van een populier. Wethouder Wijkhuisen 

reageert en beantwoordt de vraag.  

 

Mw. Roos stelt een vraag over jacht binnen de gemeentegrenzen. Wethouder 

Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vraag.  
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Mw. Meyer stelt een vraag over de handhaving van een zichtlijn. Wethouder Wijkhuisen 

reageert en beantwoordt de vraag.  

 

19. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.13.  

 

 

 

 

 

 


