
 

 

 

 

Classificatie: Openbaar 

Commissie Grondgebied op dinsdag 12 oktober 2021 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: mevrouw Kuijs (D66), de heer Faber (GrL), de heer van de Bunt (LB), de 

heer Koster (PvdA), de heer Brussaard (VVD), mevrouw Meijer-Wortelboer (VVD), dhr. 

Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), de heer Doorn (VDB), Dhr. Beusen (CDA), de heer 

Metselaar (HvB). 

 

Voorzitter: de heer Burger 

Commissiegriffier: de heer Meerkerk 

Verslag: mevrouw van der Voorde 

College: Wethouder Wijkhuisen 

 

Aanwezig bij agendapunt 6: 

Rekenkamercommissie: Mevrouw B. Glashouwer, mevrouw V. Tsjebanova 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter bedankt 

de heer Schell voor het vervangen van het voorzitterschap tijdens de vorige 

commissievergadering.  

Mevrouw Roos is verhinderd, zij wordt vervangen door dhr. Metselaar.  

Mevrouw Faas is afwezig, de heer Slewe vervangt haar.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De heer van de Bunt heeft een voorstel van orde om de hedenmiddag verstuurde brief 

over de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland niet te agenderen omdat er onvoldoende 

tijd was om de brief te lezen. Een meerderheid van de commissie is tegen het ordevoorstel 

(6 tegen, 4 voor). Het ordevoorstel van de heer van de Bunt wordt verworpen. 

 

De heer Brussaard heeft een voorstel van orde. Hij vraagt om een toelichting van de 

wethouder bi agendapunt 6 en verzoekt zo snel mogelijk een college- of raadsvoorstel. De 

voorzitter oordeelt dat dit geen ordevoorstel is. De wethouder doet hierover later een 

mededeling. 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Inspreken in de commissie 

 

Er hebben zich 2 insprekers aangemeld voor dit agendapunt: 

- Inspreker over het hondenlosloopbeleid in het wethouder van Gelukpark. Zij heeft 

afgezegd wegens ziekte. De commissie wenst haar veel beterschap.   

- Inspreker over het bestemmingsplan Blekersveld Overveen, hij spreekt in.  

 

 

4. Bestemmingsplan Blekersveld (meningsvormend)  

 

De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over het voorstel om het bestemmingsplan 

ter inzage te leggen. 
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Meerdere commissieleden geven aan voor het plan te zijn, er is veel vraag naar sociale 

huurwoningen. Wel is er bij de commissieleden begrip voor de woorden van de inspreker 

over het gelopen proces. Er zijn ook commissieleden die aangeven tegen het voorstel te 

zijn omdat het proces niet goed gelopen is en er zijn opmerkingen over de gekozen locatie 

en het groen dat verloren gaat. De heer van de Bunt stelt voor om te wachten met dit 

bestemmingsplan tot de uitspraak van de rechter er is.  

 

 Wethouder Wijkhuisen zegt op verzoek van de heer Van de Bunt toe de 

adviezen van de stakeholders toe te voegen aan de stukken voor de 

raadsvergadering.                                                                                  

TCG302 

 

Enkele commissieleden hebben vragen gesteld. Wethouder Wijkhuisen reageert en 

beantwoordt de vragen. 

 

De commissie adviseert het raadsvoorstel als bespreekstuk op de agenda te zetten voor 

de raadsvergadering van 11 november 2021. 

Mevrouw Kuijs en de heer Beusen vinden het een hamerpunt.  

  

5. Scenario’s Omgevingsvisie (meningsvormend) 

   

Op 6 oktober jl. heeft een beeldvormende avond plaatsgevonden. De raad wordt gevraagd 

om te besluiten de drie scenario’s nader uit te werken.  
 

Mevrouw Kuijs en de heer Metselaar vinden dat de drie scenario’s verder uitgewerkt 
kunnen worden. Er dient vaart achter dit onderwerp gezet te worden. De overige 

commissieleden zijn het daar niet mee eens. Er wordt voorgesteld om de huidige 

structuurvisie om te werken tot een scenario en ook aandacht te besteden aan 

duurzaamheid (elektrisering) in een scenario.   

De meningen verschillen over de vraag of het besluit over de scenario’s voor of na de 
verkiezingen genomen moet worden. Op het gebied van participatie adviseert de 

commissie het college om momenten voor alle dorpskernen te kiezen.  

 

Enkele commissieleden stellen vragen. Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt 

de vragen.  

 

Concluderend zijn de fracties VDB, ZB, PvdA CDA, GrL en LB van mening dat het voorstel 

niet rijp voor besluitvorming in de raad is.  

HvB, D66 zijn voor bespreking in de raad waarbij D66 oproept met amendementen te 

komen.  

De wethouder wijst op het gevaar dat het bij uitstel pas in 2022 aan de orde kan komen.   

 

De commissie adviseert in meerderheid dat het raadsvoorstel niet rijp is voor 

besluitvorming in de raadsvergadering van 11 november 2021. 

 

6. Rapport rekenkamercommissie Implementatie Omgevingswet   

 

Mevrouw Glashouwer, de voorzitter van de rekenkamercommissie houdt een inleiding op 

het rapport. Mevrouw Tsjebanova licht het rapport toe.  

 

De rekenkamercommissie beantwoordt de vragen van de commissieleden. Het advies van 

de rekenkamercommissie aan de raad is om vooral te gaan oefenen met cases.  

Alle commissieleden ondersteunen de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.  
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De voorzitter dankt namens de commissieleden en de wethouder de rekenkamercommissie 

voor dit rapport. De timing van dit rapport en de blik vooruit wordt zeer op prijs gesteld.  

 

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk op de agenda te zetten voor de 

raadsvergadering van 11 november 2021. 

 

 

7. Voortgang noodhuisvesting statushouders (informatie en oriëntatie) 

 

De wethouder heeft ten opzichte van de vorige vergadering geen nieuwe informatie. Er 

liggen bezwaren bij de bezwaarschriftencommissie t.o.v. de kapvergunning. De uitspraak 

komt over enkele weken. Vragen die gesteld worden, worden verwezen naar de commissie 

Samenleving op 13 oktober. 

  

 

8. Hondenlosloopbeleid Bloemendaal (informatie en oriëntatie) 

 

Op 9 september heeft een beeldvormende avond over dit onderwerp plaats gevonden. Het 

college vraagt de commissie om een zienswijze waarmee het college verder kan met dit 

beleid. Het betreft een college bevoegdheid.  

De commissieleden gaan akkoord met het blijvend openstellen van het wethouder van 

Gelukpark voor loslopende honden. Het loslopen van honden in park Brederode is niet 

gewenst.  

Om de kosten van het herstellen van de schade, die in het wethouder van Gelukpark 

ontstaat, te dekken stelt mevrouw Kuijs voor om ter plekke betaald parkeren in te voeren. 

De heer Koster verzoekt aandacht te besteden aan de mogelijkheid van het loslopen aan 

de zuidkant van de gemeenten. De wethouder deelt het idee van betaald parkeren en doet 

een toezegging.  

 

 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe op de vraag van de heer Koster aandacht te 

besteden aan de mogelijkheden van het losloopbeleid van honden voor de zuid 

kant van de gemeente in Bennebroek en Vogelenzang. 

                TCG 303  

 

Wethouder Wijkhuisen roept de commissie op d.m.v. een motie vreemd het standpunt 

van de raad duidelijk te maken aan het college.   

 

9. Bestuurlijke termijnagenda commissie Grondgebied 

 

De commissie gaat akkoord met de huidige bestuurlijke termijnagenda commissie 

Grondgebied. 

 

10. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Wethouder Wijkhuisen constateert dat de brief van de GR Bereikbaarheid Zuid 

Kennemerland nu voor de derde maal voorgelegd is aan de raad. Het college wil graag 

input naar aanleiding van de brief. Er komt geen voorstel aan de raad. 

De heer Koster stelt voor via een motie vreemd suggesties aan het college mee te geven 

in de raadsvergadering op 4 of 11 november. Dit is akkoord.  

 

11. Stand van zaken projecten 

De commissie bespreekt de gehele stand van zaken projecten: 

Nr.2 Park Vogelenzang: de heer Brussaard informeert wanneer de eerste spade in de 

grond gaat?  
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 Wethouder Wijkhuisen zegt toe op de vraag van de heer Brussaard dat de 

stand van zaken Park Vogelenzang schriftelijk toegelicht wordt.  
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Nr. 4 terrein Bos Tuin & dier in Vogelenzang. De heer Doorn informeert of wanneer een 

plan te verwachten is. De wethouder antwoordt dat er gesprekken zijn geweest om de 

betrokkenen tot actie te stimuleren. De gemeente kan weinig doen in deze omdat de 

gemeente geen eigenaar is. 

Nr. 5 Vitaal Vogelenzang: de heer Metselaar wacht nog op antwoord over de vraag naar 

de gevolgen van de ventilatoren in de te bouwen schuur. 

Nr.6 Bispinckpark/Landje van Riessen: de heer Brussaard merkt op dat het pijnlijk is dat 

het project al 4 jaar stilligt. Mevrouw Kuijs vindt het geen goede zaak dat de naam nog 

steeds Landje van Riessen is. De wethouder noemt het project in zijn verdere 

beantwoording ‘Landje van Patna.’ Er zijn veel positieve reacties vanuit de bevolking en 

draagvlak voor het plan. Er is echter geen ambtelijke ondersteuning op dit moment om dit 

uit te voeren. Dit wordt opgepakt in februari 2022. 

Nr. 10 zendmast Bloemendaal. Vodafone gaat dit oppakken, de mogelijkheden zijn volgens 

de wethouder voor de gemeente zijn beperkt.  

Nr. 11 Formule 1 ook rondvraag van het CDA: het is allemaal uiteindelijk meegevallen. Er 

zijn 7 klachten geweest. Nu was de windrichting ook oostelijk. De strandtenten in 

Bloemendaal hebben wel een omzetdaling gehad van 30%. De raad ontvangt later een 

evaluatie.  

 

De stand van zaken projecten zal aangevuld worden met de plannen rond de kruising 

Bekslaan-Leidsevaart. In de beantwoording zijn ook de rondvragen beantwoord.  

 

 

9. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

Er zijn geen mededelingen. 

 

10. Mededeling college B & W 

Er zijn geen mededelingen. 

 

11. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 31 augustus 2021  

Er zijn geen wijzigingen ingediend. Het verslag van de vergadering van de commissie 

Grondgebied van 31 augustus wordt vastgesteld.  

 

12. Lijst van toezeggingen door het college 

Vorige keer zijn afgedaan: TCG 217, 293, 297, 299 en 300. Deze gaan van de lijst af. 

TCG 301 en 302 staan nog open.  

De wethouder zal de informatie over het uitgevoerde archeologisch onderzoek toesturen.  

Er wordt een afspraak gemaakt voor HvB voor inzage in de (concept) Grex Vitaal 

Vogelenzang. Deze toezeggingen worden aangepast.  

 

13. Rondvraag 

De rondvragen zijn deels in de loop van de vergadering beantwoord en vragen over 

schermen en het wandelpad die niet beantwoord kunnen vanwege tekort aan spreektijd 

van de wethouder worden door de griffie schriftelijk ingediend bij het college.  

 

14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23.22. 


