
 

 

 

 

Commissie Grondgebied op dinsdag 16 februari 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 Koster (PvdA), de heer Brussaard 

(VVD), mevrouw Meijer-Wortelboer (VVD), dhr. Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  

Afwezig: de heer Goote (VDB), 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. 

 

Mevrouw Faas wordt vervangen door de heer Slewe voor Zelfstandig Bloemendaal. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

Dhr. Heijink meldt dat het voorstel onder agendapunt 5 Herbenoeming leden en 

voorzitter commissie Welstand en Monumenten niet besluitrijp is en dit terug te willen 

nemen. Met instemming van de commissie wordt het agendapunt niet behandeld.  

 

Voorgesteld wordt om agendapunt 9 Brieven van inwoners over Stal de Naaldenhof 

naar voren te halen in verband met de aanwezigheid van insprekers. Daarmee wordt 

agendapunt 6A Brieven van inwoners over Stal de Naaldenhof. De commissie stemt 

hiermee in. 

 

Voorgesteld wordt door dhr. Slewe om het door Zelfstandig Bloemendaal ingediende 

initiatiefvoorstel ‘Niet van het gas af in Bloemendaal’ te behandelen in de commissie. 
De commissie stemt hier niet mee in. Het komt terug in de raad van 11 maart.  

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.   

   

3. Inspreken in de commissie 

 

Er hebben zich 4 insprekers aangemeld over de onderwerpen ‘Intrekken groen 
beleidsplan, intrekken jachtnotitie en vaststellen biodiversiteitsplan’, ‘Herbenoeming 
leden en voorzitter commissie Welstand en Monumenten’, ‘Herinrichting 
Bennebroekerlaan, raadbesluit aanwending subsidie’ en ‘Brieven van inwoners over Stal 
de Naaldenhof (A15 en B1 LIS 17 december 2020), geagendeerd op verzoek van mevr. 

Roos’. Zij krijgen allen maximaal 3 minuten de tijd om de commissie toe te spreken. 
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4. Intrekken groen beleidsplan, intrekken jachtnotitie en vaststellen 

biodiversiteitsplan 

 

De commissie spreekt en stelt vragen, de wethouder reageert en beantwoordt de 

vragen.  

 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat de heg bij het Kerkepad uit het 

biodiversiteitsplan wordt gehaald in verband met een eerder ingediende motie 

over dit onderwerp. Nog voor de raadsbehandeling van 11 maart wordt hier 

over teruggekoppeld aan de commissie.            TCG 291 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe, naar aanleiding van vragen van de PvdA en LB 

over de status van het biodiversiteitsplan, deze op de lijst van projecten te 

zetten.                 TCG 292 

 

Het voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raad van 11 maart.  

 

5. Herbenoeming leden en voorzitter commissie Welstand en Monumenten 

 

De commissie besluit dit agendapunt niet te behandelen (zie agendapunt 2).   

 

6. Herinrichting Bennebroekerlaan, raadsbesluit aanwending subsidie  

 

Alle aanwezige partijen voeren het woord en stellen vragen aan de wethouder. De 

wethouder geeft antwoord. Er vindt kort debat plaats.   

 

Het voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raad van 11 maart. 

 

6A. Brieven van inwoners over Stal de Naaldenhof (A15 en B1 LIS 17 

december 2020), geagendeerd op verzoek van mevr. Roos 

 

Mevrouw Roos stelt enkele vragen met betrekking tot de inzet van de wethouder voor 

Stal de Naaldenhof. De commissie vervolgt met enkele vragen aan de wethouder. 

 

De wethouder geeft aan te hebben gekeken naar eventuele locaties, maar die in 

Bloemendaal niet gevonden te hebben.  

 

7. Voortgang noodhuisvesting statushouders 

 

Wethouder Wijkhuisen krijgt eerst het woord en doet drie mededelingen: 

 

 Het college is bezig met het aanvragen van de beschikking wet 

woningbescherming (NB. Bedoelt wordt de wet natuurbescherming), dat is een 

procedure van ongeveer 15 weken. 

 De aanvraag voor de kapvergunning wordt naar verwachting deze maand 

ingediend. 
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 De aanbesteding van de sanering is in voorbereiding en wordt naar verwachting 

in mei juni afgerond. 

De commissie heeft geen verdere vragen.  

 

8. Bericht burgemeester over kap bomen in PWN gebied (A11 LIS 17 

december 2020), geagendeerd op verzoek van dhr. Slewe en mevr. Roos 

 

De heer Slewe stelt enkele vragen met hoe het plan tot bomenkap ontstaan is in het 

licht van eerdere illegale bomenkap en over de communicatie rondom dit plan. 

Mevrouw Roos vraagt om inzicht in het plan en de stukken die tot deze beslissing 

hebben geleid. De commissie vervolgt met enkele vragen aan de burgemeester. 

 

 De burgemeester zegt toe de stukken met betrekking tot de bomenkap in PWN 

gebied aan de commissie toe te zenden.           TCG 293 

 

9. Brieven van inwoners over Stal de Naaldenhof (A15 en B1 LIS 17 december 

2020), geagendeerd op verzoek van mevr. Roos 

 

Dit onderwerp is behandeld onder agendapunt 6A. 

 

10. Bestuurlijke termijnagenda commissie grondgebied 

 

De commissie gaat akkoord met de huidige bestuurlijke termijnagenda commissie 

grondgebied.  

 

11.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Er is geen informatie over (regionale) samenwerkingsverbanden te melden. 

 

12.  Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

 

     Er zijn geen mededelingen van de voorzitter of de commissie.  

 

14. mededelingen College  

 

Er zijn geen mededelingen van het college. 

 

15. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 12 januari 2021 

 

Het verslag van de commissie grondgebied van 12 januari 2021 wordt vastgesteld. 

 

16. Lijst van toezeggingen College 

 

De vorige keer zijn afgedaan: TCG 262, TCG 263, TCG 274, TCG 283, TCG 284, TCG 

285, TCG 286, TCG 287. Deze worden verwijderd van de lijst. 

 

Toezeggingen waarop een reactie is gekomen van het college: 
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De voorzitter loop de nog openstaande toezeggingen langs: 

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

TCG 269 (Doelgroepenverordening), de toezegging blijft staan. 

TCG 288 (Groene golf), de toezegging blijft staan. 

TCG 290 (Digitaal informeren), de toezegging blijft staan. 

TCG 289 (Bestemmingsplan Dennenheuvel), is afgedaan met collegebrief 2021000268 

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

17. Rondvraag 

 

Vragen worden behandeld op volgorde van indiening, tenzij vragen over hetzelfde 

onderwerp gaan.  

 

Mevrouw Roos en de heer Brussaard stellen vragen over de verplaatsing van de 

bushalte in Bennebroek. Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vragen. 

 

Mevrouw Kuijs stelt een vraag over de verkeersveiligheid van de Abeelenlaan. 

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vraag. 

 

Mevrouw Roos stelt een vraag over het rekenmodel Aerius. Wethouder Wijkhuisen 

reageert en beantwoordt de vraag.  

 

Mevrouw Roos en de heer Beusen stellen vragen over bouwwerkzaamheden aan de 

Potgieterweg 9. Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat dit dossier onder wethouder 

Heijink valt en verzoekt de vragen op donderdag in de commissie Bestuur en Middelen 

te stellen. Mevrouw Roos en de heer Beusen gaan akkoord. 

 

Mevrouw Roos stelt een vraag over beschermde bomen verordening. Wethouder 

Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vraag. 

 

De vraag van mevrouw Roos over jachtrechten wordt verplaatst naar de commissie 

Bestuur en Middelen. 

 

De vraag van mevrouw Meijer over verkeersveiligheid en de vraag van dhr. Koster over 

de status van een eerder gestelde vraag over de verkeerssituatie op de Zijlweg worden 

schriftelijk afgedaan in verband met dat het college geen spreektijd meer heeft.  

 

18. Sluiting  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.23. 
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