
 
 

 

 

Classificatie: Openbaar 

Commissie Grondgebied op dinsdag 13 september 2022 
 

Concept Besluitenlijst 

 
Aanwezig: de heer Van der Rest (GrL), mevrouw Hageman (LB), de heer Van Os 
(PvdA), de heer Van Rij (VVD), de heer Werners (VVD), dhr. Slewe (Zelfstandig 
Bloemendaal)(verlaat de vergadering bij punt 11), de heer Beusen (CDA), mevrouw Roos 

(HvB), de heer Vernooij (D66), mevrouw Jeltes (D66). 
 
Voorzitter: de heer Van der Veldt 
Commissiegriffier: mevrouw Smit 

College: Wethouder Wijkhuisen, wethouder Heijink. 
 

 
1. Opening en bericht van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Driessen, zij laat zich vervangen door 
mevrouw Roos.  
 
2. Vaststellen van de agenda 

Er hebben zich voor vanavond twee insprekers aangemeld voor agendapunt 7, en één 
inspreker voor de agendapunten 6, 8 en 9.  
 
Vanwege de aanwezige insprekers worden de agendapunten 7, 6, 8 en 9 direct na punt 3 
behandeld. Agendapunt 7 komt daarbij als eerste aan de orde omdat voor dat agendapunt 
2 insprekers aanwezig zijn.  
 
De agenda wordt aldus vastgesteld. 
 
3. Inspreken in de commissie 

Er zijn zich 5 insprekers die hun bijdrage leveren. De commissieleden krijgen de 
gelegenheid om een korte vraag te stellen.  
 

Indien insprekers dit wensen kunnen zij hun bijdrage digitaal aan de griffie sturen zodat 
deze kan worden doorgestuurd via het griffiebericht. 
 

7. Reactie bewoners op locatiekeuze elektrische laadpalen (A8 LIS 2 juni), 

agenderingsverzoek HvB) (informatie en oriëntatie) 
 
Hart voor Bloemendaal geeft een korte toelichting waarom dit agendapunt is geagendeerd. 
Er is onder de inwoners nog onrust over de uitvoering van de motie over dit onderwerp. De 
vraag van Hart voor Bloemendaal is wat de stand van zaken op dit moment is.  
 
CDA vraagt zich af of er wellicht de mogelijkheid is om deze problematiek op te nemen in 
bestemmingsplan of APV.  
 
De wethouder geeft aan dat er niets gerealiseerd zal worden op de Wilhelminalaan omdat 
daar teveel weerstand is. Er zijn alternatieven bedacht waar men nu mee aan de slag is 
gegaan, echter ook daar stuit men op weerstand. Er wordt nu gekeken naar een laadkaart. 
  
6. Brief advocaat n.a.v. motie Park Vogelenzang (C6 en A20 LIS 2 juni), 

agenderingsverzoek HvB (informatie en oriëntatie) 
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Hart voor Bloemendaal geeft aan dat dit geagendeerd is omdat er door de gemeente alleen 
naar het bestemmingsplan wordt gekeken en niet naar de anterieure overeenkomst. 
Daarbij zijn twee woningbouwverenigingen inmiddels afgehaakt omdat zij de 
woonoppervlakte te klein vinden (het gaat om 28m2). Hart voor Bloemendaal vraagt de 
wethouder om zich te houden aan de anterieure overeenkomst en aan de parkeernorm.  
 
Verschillende partijen willen weten of er mogelijkheden zijn om de anterieure 
overeenkomst af te dwingen en de ontwikkelaar bij te sturen. Voorts is er 
verontwaardiging over de afmetingen van de beoogde sociale woningen.  
 
De wethouder geeft aan dat er verschillende gesprekken hebben plaatsgevonden met de 
projectontwikkelaars en woningcorporaties. Door de projectontwikkelaar is een andere 
locatie geopperd waar mogelijk de sociale woningbouw zou kunnen plaatsvinden in plaats 
van de watertoren. Daar zou dan ook ruimte zijn om ruimere woningen dan 28 m2.Dit is 
de laatste stand van zaken.  
 
HvB zou graag een notitie ontvangen over dit onderwerp voor de volgende 
commissievergadering. De wethouder geeft aan dat er op dit moment volop ontwikkelingen 
zijn en dat het college dan zal terugkoppelen. Op dit moment zit men nog volop in de fase 
van onderhandelen.  
 
ZB stelt de vraag of er niemand binnen de gemeente is geweest die de anterieure 
overeenkomst heeft getoetst aan het bestemmingsplan. De wethouder geeft aan hier 
schriftelijk op terug te komen.  
 

8. Reactie bewoners op ontwerp herinrichting Leidsevaart/Bekslaan (A19 LIS 12 

juli), agenderingsverzoek HvB (informatie en oriëntatie) 
 
Hart voor Bloemendaal geeft aan dat er drie ontwerpen hebben voorgelegen en dat er 
uiteindelijk is gekozen voor ontwerp 3. Dit ontwerp is naar mening van HvB 
levensgevaarlijk en HvB vindt het onbegrijpelijk dat er voor dit ontwerp is gekozen.  
 
LB wil weten of er naar andere gemeentes is gekeken voor vergelijkbare situaties. VVD 
vraagt hoe het traject nu verder gaat. CDA en PvdA vragen zich af hoe de keuze van 
ontwerp drie zich verhoudt tot de reacties van de omwonenden. Ook wordt gevraagd naar 
de kosten en naar het verkeerscirculatieplan. ZB wil graag weten waarom er geen 
flitspalen geplaatst kunnen worden.  
 
De wethouder geeft aan dat er een participatietraject heeft plaatsgevonden met 
omwonenden en een extern bureau dat is gespecialiseerd in verkeersveiligheid. Het 
stemmen op een variant kan nog tot 6 oktober en er zijn suggesties van de dorpsraad 
ontvangen die zullen worden meegenomen. Het project is nog niet afgerond.  
 
Op de vraag naar de mogelijkheid naar flitspalen geeft de wethouder aan dat deze zouden 
kunnen worden aangevraagd bij het OM, maar dat dit niet betekent dat deze ook 
gehonoreerd wordt. Bovendien wordt een flitspaal in een 30-zone nooit goedgekeurd, deze 
worden pas geplaatst vanaf 50 km.  
 
De wethouder zal een prognose van de kosten rondsturen en op verzoek van de VVD zal 
ook de planning van het traject met de commissie zal worden gedeeld.  
 
9. Ontwikkelingen Albert Heijn Bloemendaal Dorp (A2 en D2 LIS 12 juli), 

agenderingsverzoek HvB (informatie en oriëntatie) 
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Hart voor Bloemendaal geeft aan pertinent tegen dit bouwplan te zijn om verschillende 
redenen. Vanuit de commissie worden verschillende vragen gesteld over onder meer de 
parkeergarage, het participatietraject en de realisatie van dit project op die locatie.  
 
De wethouder geeft aan dat er op dit moment enkel nog een principeovereenkomst is met 
Cobraspen. Er ligt nog niets vast. Naar aanleiding van de participatiebijeenkomst zal een 
verslag worden gemaakt en die zal worden besproken met de gemeente.  
 
Er worden nog vragen gesteld omdat de ontwikkelaar gezegd zou hebben dat er 
toezeggingen zijn gedaan door de gemeente. Er wordt gevraagd aan de wethouder of dit 
klopt. De wethouder geeft een toelichting op de 10% afwijking die volgens de ontwikkelaar 
zou zijn toegezegd. Dit betekent niet dat het gebouw 10% hoger mag worden, maar enkel 
dat het door de afwerking iets hoger zou mogen worden. 
 
4. Weigering VVGB Binnenweg 27 Bennebroek (meningsvorming) 
 
Er worden een paar vragen gesteld vanuit de commissie. GrL wil weten wat de argumenten 
zijn om af te wijken van de welstandscommissie. De wethouder geeft een toelichting op de 
stand van zaken en geeft aan dat dit geen bindend advies is en dat bovendien de raad 
hierover een duidelijke mening had meegegeven aan het College. CDA vraagt zich af wat 
de lessons learned zijn, de wethouder gaat daar nog over nadenken.  
 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering 
van 29 september. 
 

5. Benoeming Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (meningsvorming) 
 

De commissie wenst mevrouw Verhoek veel succes en adviseert dit punt als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 29 september. 
 

10. Bericht Zelfstandig Bloemendaal inzake plannen circuit Zandvoort (A9 LIS 12 

juli), agenderingsverzoek ZB (informatie en oriëntatie) 
 
ZB geeft een korte toelichting op zijn verzoek om deze brief te laten agenderen. Dit is naar 
aanleiding van een presentatie van het circuit aan de raad enige tijd geleden. ZB wilt 
weten of het College op de hoogte is van deze plannen en of er actief vanuit de gemeente 
contact is gezocht met de gemeente Zandvoort. 
 
De rest van de commissie geeft aan de zorgen van ZB te delen. Er wordt gesuggereerd dat 
het wellicht nuttig is om contact te zoeken met gemeenteraadsleden uit de regio. Ook 
wordt er geopperd dat een samenwerking via de MRA juist voordelig zou kunnen zijn voor 
de gemeente om zijn zorgen te delen. De commissie geeft aan dat de gemeente hier pro-
actief op zou moeten reageren.  
 
De wethouder geeft aan het college op dit moment niet over meer informatie beschikt dan 
de raad. Dit is een probleem dat veel breder is dan alleen Bloemendaal. Uiteindelijk gaat 
Zandvoort over haar eigen ruimtelijke indeling, maar met andere gemeentes en regionale 
initiatieven kan Bloemendaal zoveel mogelijk haar eigen belangen behartigen. De F1 van 
vorig jaar is al geëvalueerd, en dat zal dit jaar opnieuw gebeuren. Maar het is op dit 
moment alleen nog een plan van het circuit en meer ligt er nog niet. 
 

TCG 310 Vraag van dhr. Slewe (ZB): De wethouder zegt toe via de 
gemeente Zandvoort te zullen proberen de presentatie van het circuit te 
achterhalen, en de stand van zaken binnen de gemeente Zandvoort.  
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De wethouder vraagt de commissie op haar beurt op bij de lokale fracties in Zandvoort ook 
na te vragen wat de stand van zaken is.  

 

11. Facebookbericht Woodstock inzake vergunning (A22 LIS 12 juli), 

agenderingsverzoek ZB (informatie en oriëntatie) 
 

D66 vraagt of dit punt wellicht beter past in de commissie Bestuur en Middelen. De heer 
Slewe verlaat de vergadering.  
 

12. Bestuurlijke termijnagenda Grondgebied   

Er zijn geen vragen.  
 
13. Informatie uit regionale samenwerkingsverbanden.  
Er is niets te melden. 
 

14. Stand van zaken projecten 

CDA vraagt of het circuit Zandvoort als project op de lijst kan komen zodat de raad hiervan 
op de hoogte blijft. Dit verzoek wordt gesteund door PvdA en LB.  
 

TCG 311 Vraag van dhr. Beuse (CDA): De wethouder zal de evaluatie van 
circuit Zandvoort toevoegen op de lijst van projecten. 

 
15. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

Er zijn geen mededelingen.  
 
16. Mededeling college B & W 

Er zijn geen mededelingen. 
 

17. Vaststellen van de verslagen van de vergadering van 21 juni 2022  

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen bij de griffie binnengekomen. 
Het openbare verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Het niet-openbare verslag wordt niet vastgesteld omdat niet iedereen er kennis van heeft 
kunnen. Dit verslag zal opnieuw worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering 
van de commissie. Het verslag ligt ter inzage bij de griffie. 
 
18. Lijst van toezeggingen door het college 

Vorige keer zijn afgedaan: TCG 309. Deze gaat van de lijst af. 

Openstaande toezeggingen:  

TCG 300 is afgedaan. 

TCG 301: LB geeft aan dat de toezegging niet helemaal is zoals zij die had gehoopt en dat 

deze daarom mag worden afgevoerd. 

TCG 303: Aanhouden 

TCG 304 is afgedaan. 

19. Rondvraag 

Vanwege de beperkte spreektijd die nog over is geeft HvB aan alleen de vragen over de 
tennisvereniging nu te willen stellen en de overige vragen graag schriftelijk beantwoord te 
krijgen.  
 



-5- 

 

 

Classificatie: Openbaar 

De wethouder geeft een toelichting op de situatie bij de tennisvereniging. Er is geen sprake 
van uitbreiding. Er wordt op dit moment getoetst of het geluid binnen de normen valt.  
 

20. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering. 


