
 
 

 

 

Classificatie: Openbaar 

 Commissie Grondgebied op dinsdag 18 januari 2022 
 

Concept Besluitenlijst 
 
Aanwezig: de heer Faber (GrL), 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), de heer Doorn (VDB), Dhr. Beusen (CDA), mevrouw 
Roos (HvB), de heer Metselaar, mevrouw Schep (D66), dhr. Oude Weernink (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 volgorde wordt agendapunt 7, 8 4 enz. De commissie 
gaat hiermee akkoord.  
De agenda wordt aldus vastgesteld. 
 
3. Inspreken in de commissie 
 
Er hebben zich 3 insprekers aangemeld: 

- Een inspreker over de pleitnota en enquête winkeliers over de Bloemendaalse weg. 
- Twee insprekers over Binnenweg 27.  
De teksten worden bij de griffie aangeleverd. 

 
4. MRA Verstedelijkingsstrategie (meningsvormend)  
De heer Beusen ziet een probleem met instemmen vanwege de motie NNN die de raad 
heeft aangenomen. De antwoorden op de zienswijzen zijn vaag en geven geen 
antwoorden. De raad moet afstand doen van de term Amsterdam Beach voor de 
kuststreek. CDA heeft veel zorgen over de uitvoering zoals Bloemendaal dat voor ogen 
heeft. De heer Slewe sluit zich aan en vindt het stuk ten koste gaan van de 
zelfstandigheid van Bloemendaal. De MRA is een informele organisatie en heeft alleen het 
belang van Amsterdam voor ogen. Een WOB-verzoek is niet mogelijk. Bloemendaal moet 
uit de MRA stappen. De heer Koster ziet lichtpunten (woningbouw) in de intenties van de 
strategie maar is kritisch ten opzichte van de term Amsterdam Beach, natuur en de 
voorgestelde groei. De raden zouden meer positie moeten hebben in deze regeling. Er 
wordt bijvoorbeeld gezocht naar een (ongewenste) vierde plek voor een datacentrum. 
Mevrouw Schep deelt de zorgen en mist participatie met de inwoners in de strategie. De 
heer Faber mist de democratische legitimatie. Samenwerking is prima maar is niet 
hetzelfde als meegaan met megalomane ideeën. De heer van de Bunt vindt het stuk 
utopisch. De grote partijen zijn volgens hem te laat met hun kritiek. LB accordeert het stuk 
niet. De heer Doorn merkt op dat het niet tegen te houden is en niet door Bloemendaal te 
stoppen is. De regio kan ook baat hebben door in gesprek te blijven met de MRA. Mevrouw 
Meijer vindt het een helder raadsvoorstel en de inzet in de MRA blijft belangrijk. Er zijn 
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kansen en risico’s en Bloemendaal is nu eenmaal onderdeel van de MRA. Mevrouw Roos is 
verbaasd over de ommezwaai in de fracties en vraagt wat dit betekent voor de 
besluitvorming. De inspraak ontbreekt. Het is gevaarlijk en ondemocratisch.  
De wethouder verbaast zich over de verandering van zienswijze van de raadsleden sinds 
de eerste versie van dit stuk en hoort veel kritiek. De MRA bepaalt niet hoe het plaatje in 
Bloemendaal er uit zal zien. Alles wat hier staat wordt besproken in de MRA, het gaat om 
kanaliseren van de verschillende programma’s. De wethouder deelt de zorg van de 
commissie over de verkeersstromen richting de kust.  
 
De commissie adviseert het raadsvoorstel als bespreekstuk op de agenda te zetten voor 
de raadsvergadering van 3 februari 2022. Diverse fracties willen het terugnemen in de 
fractie.  
  
5. Vaststellen bestemmingsplan Hoge Duin en Daalseweg 21C (meningsvormend) 
De commissieleden gaan akkoord met het voorstel. De vragen over de vraagprijs (die is 

gebaseerd op de nieuwe bestemming) en de vraag of het bestemmingsplan ongewijzigd of 

gewijzigd is worden door de wethouder beantwoord. Het bestemmingsplan is ongewijzigd 

ten opzichte van het ontwerp. De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerpunt te 

agenderen voor de raadsvergadering van 3 februari 2022 en dat is dan ook het advies van 

de commissie.  

 

6. Voortgang noodhuisvesting statushouders (informatie en oriëntatie) 
De heer Doorn laat weten niet deel te nemen aan de discussie. De heer Faber vraagt 
wanneer er gebouwd zal worden. Er moet een betere analyse komen van de huidige 
situatie en wanneer met spoed definitief te bouwen is. De heer Slewe vindt dat de 
spelregels zijn veranderd nu het COA in beeld komt. De heer Koster vindt de memo 
voldoende. Mevrouw Meijer memoreert dat de VVD altijd tegen Bleekersveld is geweest, 
de kap heeft nu al plaatsgevonden. De heer van de Bunt is tegen het bouwen op 
Bleekersveld, het bestemmingsplan is nog niet definitief. Commissieleden vragen wanneer 
de bouw zal zijn. Mevrouw Schep vindt dat de kap nog niet had mogen plaatsvinden nu er 
nog juridische procedures lopen.  
De wethouder antwoordt dat het vanavond alleen over de bouw gaat, onderwerpen als het 
COA, de statushouders worden woensdag besproken. Na de zomer zal er iets staan op het 
Bleekersveld. In antwoord op de vraag van de heer Faber doet de wethouder een 
toezegging.   
 

 Wethouder Wijkhuizen zegt toe op de vraag van de heer Faber informatie aan 
te leveren over de procedures met betrekking tot de permanente bebouwing op 
het Bleekersveld.                
    TCG 308 

 
 
 
 
7. A10 van Is 11 november: Aanbieding winkeliersvereniging van pleitnota en 
enquête - geagendeerd op verzoek van Hart voor Bloemendaal.  
HvB mevrouw Roos heeft het onderwerp geagendeerd. Het is hoog tijd voor totale 
renovatie van de winkelstraat. Het is nu aan het college.  
Mevrouw Schep ziet de winkelstraat als een levensader van het dorp. Er ontbreekt in de 
pleitnota dat er in 2011 een renovatie heeft plaatsgevonden. De argumenten van de 
ondernemers worden gedeeld maar aanpak levert ook overlast op. Spreekster pleit voor 
gelijktijdige aanpak van het riool. Er zijn nog meer problemen dan alleen de 
Bloemendaalse straat.  
De heer Doorn is van mening dat het veiliger moet en dat het in samenhang moet 
gebeuren. Vraagt ook aandacht voor onveiligheid vanwege jongeren.   
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De heer Brussaard is verheugd over het initiatief en wijst op de blauwe zone elders.  
De heer van de Bunt ziet verschillende belangen in verkeerstromen. De heer Slewe vindt 
ook de combinatie belangrijk en verwacht een toezegging. De heer Faber steunt het 
verzoek aan het college om een plan van aanpak te maken. Fietsverkeer is belangrijk in 
beide richtingen en hoe valt dit samen met de verbouwing van de supermarkt. De heer 
Koster waardeert de betrokkenheid van iedereen. Een onveilige situatie moet meteen 
aangepakt worden. De heer Beusen heeft complimenten voor de wijze waarop het stuk 
van de ondernemers is samengesteld en roept het college op actie te ondernemen.   
Wethouder Wijkhuisen wijst op het feit dat de begroting is vastgesteld en dat bij de 
Zomernota dit plan opgenomen kan worden. Het beleid van de raad is immers vastgesteld. 
De commissie heeft kennisgenomen van de reactie van het college en er komt wellicht een 
motie.  
 
8. A7, A11, A12 en A13 van LIS 16 december, divers stukken m.b.t. Binnenweg 27 
geagendeerd op verzoek van HvB 
Mevrouw Roos heeft vragen in december gesteld en de antwoorden en de brief van de 
wethouder aan de inwoners roepen heel veel vragen op. Het bouwplan is nu aan de raad.  
Zij vraagt of er een raadsvoorstel komt voor de raad van 3 februari. Tweede punt van zorg 
is het groen. Steeds is gezegd dat dat niet verkocht gaat worden. De raad is niet goed 
geïnformeerd. De heer Brussaard benoemt dat er een bestemmingsplan ligt en het 
bouwplan is in strijd daarmee. Hoe staat het met de uitvoering van de motie? De heer 
Beusen deelt dit. De heren Koster, Slewe, Faber en van de Bunt, Doorn en mevrouw 
Schep delen dit ook. De heer Slewe vindt het geen goed idee dat de advocaat nu al dreigt 
met maatregelen.  
Wethouder Wijkhuisen heeft niet gezegd de vergunning in te trekken want dat kan 
juridisch niet. De grond is niet verkocht. De kaders zijn door de raad gesteld en n.a.v. de 
motie zegt de wethouder toe dat het college een raadsvoorstel gaat ontwikkelen en de 
motie zal uitvoeren.  
 
9. Bestuurlijke termijnagenda commissie Grondgebied 
De commissie gaat akkoord met de huidige bestuurlijke termijnagenda commissie 
Grondgebied.  
 
10. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 
Mevrouw Meijer informeert de commissie dat de eerstvolgende raadstafel nieuwe stijl MRA 
op 9 februari a.s. plaatsvindt.  
 
11. Stand van zaken projecten 
Mevrouw Roos verzoekt om NNN, Binnenweg 27 toe te voegen aan de lijst van projecten. 
De commissie gaat akkoord.  
De stand van zaken:  
Park Vogelenzang: er is ongerustheid ontstaan over de aantallen woningen die er 
komen. De wethouder antwoordt door te zeggen dat het oorspronkelijke aantal van 250 
woningen nog steeds staat. Over 50 woningen kan de raad zich later buigen. De woningen 
van de intramurale zorg vallen niet onder deze 250. Er wordt gezocht naar een 
woningcorporatie om de sociale woningen te gaan bouwen nu Pre wonen zich heeft terug 
getrokken. 
Terrein Bos Tuin Dier: er is nog geen zicht op een voorstel.  
Vitaal Vogelenzang: mevrouw Roos zou graag de grex nu eens inzien. Zodra de grex er 
is, krijgt HvB een uitnodiging. 
Bisphinck park: NZ. Daarvan is de Z in de plaats van het Landje van Riessen gekomen.  
Omgevingswet: de rapportage volgt volgende week.  
Zendmast: er is overleg op dit moment met KPN, de komst van 5G speelt een rol. De 
bereikbaarheid lijkt verbeterd.  
Formule 1 evaluatie: de colleges van Zandvoort hebben contact hierover gehad en de 
evaluatie is bijna afgerond. Ook de evaluatie van de financiën is bijna rond.  
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Maaibeleid: mevrouw Roos stelt voor om het werkplan maaibeleid voor het voorjaar te 
maken in plaats van later. Anders is het te laat. De wethouder reageert dat er tussentijds 
geacteerd is op de klachten en het werkplan daarop is bijgesteld.  
Bekslaan: vanwege Corona is het atelier uitgesteld, dit wordt weer opgepakt.  
 
12. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  
Er zijn geen mededelingen. 
 
13. Mededeling college B & W 
Er zijn geen mededelingen. 
 
14. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 30 november met uitloop 
op 6 december 2021  
Het verslag van de vergadering van de commissie Grondgebied van 30 november 2021 
wordt, met dank aan de commissiegriffier, vastgesteld.  
 
15. Lijst van toezeggingen door het college 
Vorige keer zijn afgedaan: 301, 303 en 305. Deze gaan van de lijst af. 

Openstaande toezeggingen:  

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. 

Toegevoegd wordt: De wethouder neemt de door de heer Koster voorgestelde 

losloopplekken mee in een aanpassing van de nota hondenlosloopbeleid.  

TCG 306 (30-11-2021) Wethouder Wijkhuisen zegt toe op de vraag van mevrouw Roos 

informatie aan te leveren over de waterbalans vanuit de Leidse Vaart de polder in (NNN). 

Deze is na de brief afgehandeld. Dat geldt ook voor de volgende toezegging.   

TCG 307 (30-11-2021) Wethouder Wijkhuisen zegt toe op de vraag van mevrouw Roos 

informatie aan te leveren over woningbehoefte n.a.v. vragen over het project Watertoren 

en ketelhuis. 

20. Rondvraag 
1- CDA Hierbij wil de CDA-fractie een onderwerp aanmelden voor de rondvraag van de 
commissie Grondgebied op dinsdag 18 januari 2022. Ruim een half jaar geleden is het 
wegdek en het profiel van de Bennebroekerlaan gerenoveerd. Blijkens een mail van een 
inwoner wordt over het algemeen positief gereageerd en vooral op het wegdek en op de 
overzichtelijkheid. Toch er zijn wel enige aandachtspunten zoals fietsers die zich toch 
onveilig voelen, last van te hard rijdende landbouwvoertuigen en vrachtwagens (vooral 's 
nachts) en het verzoek voor de aanleg van een zebrapad naar de brug naar het Van 
Lieroppark. Volgens de CDA-fractie is het gebruikelijk dat bij een renovatie van een weg er 
na een bepaalde tijd een evaluatie plaatsvindt onder bewoners en weggebruikers. Gaat er 
m.b.t. de Bennebroekerlaan nog een evaluatie plaatsvinden? Zo ja wanneer en zo nee 
waarom niet? Worden de hierboven genoemde punten daarin meegenomen? Vanuit 
Bennebroek wordt ook (weer) aandacht gevraagd voor het oost-west verkeer. De 
Duinpolderweg is gelukkig van de baan maar we weten dat er vanuit Haarlemmermeer en 
Zuid-Holland wel degelijk signalen zijn dat zij iets willen. Hoe is momenteel de stand van 
zaken? Zou het doortrekken van de Weerlaan in Hillegom naar de Haarlemmermeer weer 
een optie kunnen zijn? 
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2 CDA Hierbij wil de CDA-fractie een (tweede) onderwerp aanmelden voor de rondvraag 
van de commissie Grondgebied van dinsdag 18 januari 2022. Recent is het CDA benaderd 
door een inwoner van de Bijweglaan in Bennebroek. De inwoner heeft een klacht ingediend 
bij de gemeente over gevaarlijke situaties op de trottoirs van de Bijweglaan in 
Bennebroek. Boomwortels drukken op verschillende plaatsen de stoeptegels omhoog, 
waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan voor ouderen, maar ook ouders met kinderen.  
De gemeente is bekend met de gevaarlijke situatie en heeft al jaren geleden de essen 
willen rooien en deze willen vervangen door jonge bomen. Echter na verzet van enkele 
bewoners heeft de gemeente zich beperkt tot enkele tijdelijke voorzieningen en het verder 
laten rusten. Na de ingediende klacht werd de inwoner geadviseerd zelf met een lijst huis 
aan huis te gaan met daarin een oproep aan de gemeente om een eind te maken aan deze 
gevaarlijke situatie. Mits dat voldoende steunbetuigingen opleverde, zou de gemeente 
‘mogelijk besluiten’ tot actie over te gaan. Zowel voor de inwoner als het CDA is dat een 
onverteerbare situatie. De gemeente heeft een zorgplicht en is verantwoordelijk voor het 
goed onderhoud aan de trottoirs en zelfs aansprakelijk bij ongelukken en/of schade.  
Onze vraag is dat ook wanneer het college voornemens is deze zaak weer aan te pakken 
en de essen te rooien en te vervangen door bv. zuileiken om de trottoirs weer veilig en 
begaanbaar te maken. 
 
De vragen worden beantwoord.  
 
De wethouder heeft geen spreektijd meer en kan de volgende vraag niet beantwoorden. 
De voorzitter concludeert dat de vraag bij de commissie Samenleving thuishoort.  
3 Vragen van fractie LB aan college/ wethouder in Commissie grondgebied: 
Kunt u de raad wekelijks een update geven over de stand terzake Oldenhove van 
onderhandelen met COA en Sint Jacob en de kosten voor de gemeente? 
Is er al iets bekend over de gezinssamenstelling van de statushouders die daar geplaatst 
gaan worden? Heeft het COA u daarover al geïnformeerd? Worden het gezinnen of 
alleenstaanden, of mannen of vrouwen en dan van welke leeftijd? 
Is Oldenhove veilig genoeg voor bewoning door statushouders? Wij denken dan aan 
brandmelders of brand meldingsinstallatie en /of daarbij horende kookgelegenheden in de 
appartementen. Er is weliswaar een centrale keuken maar niet valt uit te sluiten dat er 
statushouders zijn die desondanks toch in hun kamers iets elektrisch gaan kokkerellen. Is 
daar rekening mee gehouden en zo ja hoe? Wie betaald dan die aanpassingen? Wie houdt 
dat in de gaten en wie is er dan verantwoordelijk? 
 
21. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 21.38 uur. 


