
 
 

 

 

Classificatie: Openbaar 

 Commissie Grondgebied op dinsdag 15 februari 2022 
 

Concept Besluitenlijst 

 
Aanwezig: 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), mevrouw Roos (HvB) en 

mevrouw Schep (D66) 
 
Voorzitter: de heer Burger 
Commissiegriffier: mevrouw van der Voorde 

College: Wethouder Wijkhuisen 

 

 
1. Opening en bericht van verhindering 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten 
van verhindering. 
 
2. Vaststellen van de agenda 

 
De voorzitter stelt voor om gezien de aanwezigheid van een aantal insprekers de 
agendavolgorde aan te passen. De commissie gaat hiermee akkoord.  
De agenda wordt aldus vastgesteld. 
 
3. Inspreken in de commissie 

 

Er hebben zich 4 insprekers aangemeld: 
- Twee insprekers over het juryrapport Zeeweg 
- Eén inspreker over Binnenweg 27.  
- Eén inspreker over Geluidsoverlast motoren 
- Een inwoner heeft een stuk toegestuurd maar kan helaas niet inspreken. Het stuk 

wordt toegevoegd aan agendapunt 9 ontwikkeling park Vogelenzang.  
De teksten worden bij de griffie aangeleverd. 

 

4. Omgevingswet (meningsvormend)  
De leden van de commissie stellen vragen bij de voorgestelde verdeling van 
bevoegdheden. De PvdA komt met een amendement.  
De commissie adviseert het raadsvoorstel als bespreekpunt op de agenda te zetten voor 
de raadsvergadering van 8 maart 2022.  
 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe op de vraag van de VVD om de 
vragen over de adviesrechten participatie buitenplanse activiteiten in 
het kader van de Omgevingswet schriftelijk te beantwoorden.   
                
   TCG 309 

 
  
5. Binnenweg 27 (meningsvormend) 
De heer Faber twijfelt, gezien de stand van de woningmarkt is elke woning er één. De 

vragen die de commissieleden stellen worden beantwoord. Een ruime meerderheid wil het 
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onderwerp in de raad bespreken. De commissie adviseert het raadsvoorstel als 

bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 8 maart 2022.  

 

6. Initiatiefvoorstel Zelfstandig Bloemendaal Geluidszone Bloemendaal 

(meningsvormend) 
De heer Slewe (ZB) heeft het onderwerp geagendeerd. Hij geeft een toelichting. Er zijn 
vragen bij de commissieleden en de wethouder over de wettelijke haalbaarheid van het 
voorstel. Probleem is dat geluid nog geen wettelijk criterium is wat betreft handhaving. 
Enkele leden zien wel het voordeel in van de voorgestelde werkgroep van de raad.  
 

 Wethouder Wijkhuisen zal de al met het griffiebericht verstuurde brief 
met antwoorden van de Minister op vragen over geluidsoverlast 
nogmaals sturen aan de griffie. De antwoorden op vragen van de 
commissie hierover worden ook schriftelijk toegezonden.  

TCG 310 
 
De commissie adviseert het raadsvoorstel als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 8 maart 2022.  

 
 
7. Voortgang noodhuisvesting statushouders (informatie en oriëntatie) 
De heer van de Bunt vindt het geen goede zaak dat er een advertentie staat in het 
Bloemendaal Nieuwsblad over Oldenhove en vraagt of de financiële onderbouwing en de 
status van het gebouw nu wordt toegelicht door de wethouder. Wethouder Wijkhuisen 
verwijst naar de commissie Samenleving waar wethouder De Roy van Zuidewijn de vragen 
over Oldenhove kan beantwoorden. Er ontstaat een discussie over het Bleekersveld.  
 
8. Ingekomen stuk van de lijst met ingekomen stukken van 16 december 2021: 

Juryrapport verbetering verkeersveiligheid Zeeweg. (Informatie en oriëntatie) 
De heer Slewe licht toe dat de Zeeweg gevaarlijk blijft. Het duurt allemaal te lang en is 
een stroperig proces. De wethouder licht toe dat er veel controle is op de weg. Het is de 
meest gecontroleerde weg. De burgemeester maakt zich richting de provincie ook hard 
voor een oplossing. De reactie op de prijsvraag moet nu afgewacht worden. Een motie? 
Commissieleden vragen wat de wethouder nodig heeft van de raad om actie te kunnen 
ondernemen. De wethouder antwoordt dat een motie altijd helpt en raadt de fracties aan 
om vooral via de lijn naar de fracties in de Staten het onderwerp aan te kaarten.  
 
9. Ingekomen stuk van de lijst met ingekomen stukken van 16 december 2021: 

Park Vogelenzang 

HvB mevrouw Roos vraagt wat de wethouder gaat doen? De wethouder antwoordt dat er 
geen afwijking is van het bestemmingsplan, dit kader wordt uitgevoerd.  
 

10. Ingekomen stuk van de lijst met ingekomen stukken van 16 december 2021: 

Geluidsoverlast.  
Dit agendapunt is in samenhang met agendapunt 6 besproken.  
 
11. Bestuurlijke termijnagenda commissie Grondgebied.  

De commissie gaat akkoord met de huidige bestuurlijke termijnagenda commissie 
Grondgebied.  
 
12. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Er is geen nieuwe informatie 
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13. Stand van zaken projecten 
Er zijn vragen van mevrouw Roos over de sloop van Landgoed Dennenheuvel. De grex van 
Vitaal Vogelenzang komt zo snel mogelijk. De wethouder geeft aan dat de evaluatie F1 
bijna afgerond is, inclusief de financiële afronding.  
 

14. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

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

Er zijn geen mededelingen. 
 

16. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 18 januari 2021  

Het verslag van de vergadering van de commissie Grondgebied van 18 januari 2022 wordt, 
met dank aan de commissiegriffier, vastgesteld.  
 
17. Lijst van toezeggingen door het college 

Vorige keer zijn afgedaan: 306 en 307. Deze gaan van de lijst af. 

Openstaande toezeggingen:  

TCG 302: de wethouder zegt na vragen van HvB toe inzicht te geven in de grex van Vitaal 

Vogelenzang.  

TCG 304 (12-10-2021) 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.  De wethouder neemt de door de 

heer Koster voorgestelde losloopplekken mee in een aanpassing van de nota 

hondenlosloopbeleid. Deze toezegging is afgehandeld.  

18. Rondvraag 
Van CDA en VVD:  

Tennisvereniging Bennebroek heeft in mei 2021 een vergunning aangevraagd voor het 

plaatsen van 4 lichtmasten op banen 5 en 6 van haar complex, nabij de woning aan de 

Binnenweg 63 te Bennebroek. 

Omwonenden zijn niet geïnformeerd over deze plannen door de tennisvereniging. 

Pas na de vergunningaanvraag werd een informatieavond belegd, 3 dagen voordat de 

termijn van een bezwaarprocedure zou aflopen.   

Ondanks zienswijze en bezwaren van omwonenden is deze vergunning vergeven. 

 

Daarnaast ervaren omwonenden geluidsoverlast door de padelbanen. 

De toenemende populariteit leidt tot het aanleggen van nieuwe banen en/pof het 

ombouwen van tennisbanen tot padelbanen.  

In de Volkskrant van zaterdag 5 februari jl. wordt gesproken over (ik citeer) '...het creëren 

van een urban community met dj's langs de padelbaan voor de muziek...'. 

Dit fenomeen bestaat al bij Plaza Padel in Heiloo. 

Geluidsoverlast heeft al geleid tot rechtszaken en het intrekken van vergunningen. 

 

Omwonenden zijn ook bezorgd over het uitbreiden van padelbanen in Bennebroek. 



-4- 

 

 

Classificatie: Openbaar 

Uit onafhankelijke geluidmetingen blijkt dat het geluid ter plaatse de geluidsnormen van 

het Activiteitenbesluit overschrijdt voor de avondperiode.  

Dat betekent dat er volgens omwonenden niet in de avond mag worden gespeeld.  

 

Het CDA en VVD hebben de volgende vragen:  

Wat heeft het college onderzocht met betrekking tot de nieuw te plaatsen lichtmasten rond 

de tennisvelden naast de woningen aan de Binnenweg 63 in Bennebroek? 

Wat gaat het college onderzoeken met betrekking tot aanvragen voor nieuwe padelbanen 

gezien de problematiek van geluidsoverlast die hieromtrent speelt?  

Welke nadere voorwaarden heeft de gemeente bepaald bij de vergunningverlening; te 

denken valt aan eisen over participatie, hoogte van masten, soort licht, gebruiksduur, 

geluid, geluidbeperkende voorzieningen enz.? 

HvB Ten aanzien van de vergunde lichtmasten bij de tennisbaan in Bennebroek: 

 

 Hebt u een ecologisch onderzoek laten doen voordat de lichtmasten werden 
vergund? Dit i.v.m. het Bennebroekbos dat aan de overkant ligt, een gebied waar 
bijzondere vogels broeden en vleermuizen verblijven? Als u dat niet hebt gedaan, 
waarom niet?  

 Wat is de impact van de lichtmasten op de mensen die daaromheen wonen? Is er 
met hun overleg gepleegd? Zijn de lichtmasten iom de milieuzonering, d.w.z. 
worden de afstanden die hiervoor gelden gehanteerd en wat zegt de Milieudienst 
IJmond? 

Bent u bereid nadere voorwaarden te stellen aan de op te stellen lichtmasten zodat natuur 
en mens worden ontzien? HvB verwijst naar de lichtmasten die lager zijn en meer naar 
beneden schijnen en licht uitstralen dat minder hinderlijk is voor mens en dier. Het gaat 
ons erom dat lichtuitstraling voldoende wordt voorkomen. Dus verlichting die minimaal 
wordt gebruikt en niet zo veel uitstraalt plus het planten van dicht groen. 
 
Door de beperkte spreektijd van de wethouder zullen de vragen schriftelijk beantwoord 
gaan worden. 
 

19. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 23:55 uur. 


