
 
 

 

 

Classificatie: Openbaar 

Commissie Grondgebied op dinsdag 25 oktober 2022 
 

Concept Besluitenlijst 

 
Aanwezig: de heer Van der Rest (GrL), de heer Van de Bunt (LB), de heer Koster 
(PvdA), de heer Van Tienhoven (VVD), de heer Werners (VVD), dhr. Slewe (Zelfstandig 
Bloemendaal), de heer Beusen (CDA), mevrouw Roos (HvB) (verlaat de vergadering bij 
punt 4), de heer Vernooij (D66), mevrouw Jeltes (D66), de heer Van Os (PvdA), 
mevrouw Faas (ZB), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Verheij (D66), mevrouw Van 

Heerikhuize (CDA). 
 
Voorzitter: de heer Van der Veldt 
Commissiegriffier: mevrouw Smit 

College: Wethouder Wijkhuisen, wethouder Heijink, wethouder Gamri, burgemeester 
Roest. 
 

 
1. Opening en bericht van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Hageman, zij laat zich – na 
toestemming van de commissie - vervangen door de heer Van de Bunt, de heer Van Os, 
die zich laat vervangen door de heer Koster, en de heer Van Rij, die zich laat vervangen 
door de heer Van Tienhoven.  
 
2. Vaststellen van de agenda 

Er hebben zich voor vanavond zeven insprekers aangemeld voor de agendapunten 5 tot en 
met 9.  
 
De voorzitter stelt voor om vanwege de aanwezige insprekers de agendapunten 8, 5, 6, 7 
en 9 direct na punt 3 behandeld. Agendapunt 8 komt daarbij als eerste aan de orde omdat 
voor dat agendapunt 3 insprekers aanwezig zijn, gevolgd door de overige punten.  
 
Vanuit D66 komt het voorstel om de agendapunten 5 tot en met 9 door te schuiven naar 
de volgende commissie Grondgebied. 
 
Zelfstandig Bloemendaal stelt voor om iedereen 10 minuten extra spreektijd te geven 
zodat alles vanavond behandeld kan worden. 
 
De voorstellen worden in stemming gebracht. Het voorstel van de voorzitter wordt met 
meerderheid van stemmen aangenomen, de overige voorstellen niet.  
 
De agenda wordt aldus vastgesteld. 
 
3. Inspreken in de commissie 

Er zijn 7 insprekers die hun bijdrage leveren. De commissieleden krijgen de gelegenheid 
om één 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. 
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8. Brief van provincie over verkeersmaatregelen Zeeweg en Aanbiedingsbrief 

jaarstukken GR Bereikbaarheid (C3 en A3 LIS 29-09-22), agenderingsverzoek 

HvB) (informatie en oriëntatie) 
 
Hart voor Bloemendaal geeft een korte toelichting waarom dit agendapunt is geagendeerd 
en sluit daarbij aan op hetgeen de insprekers hebben toegelicht. HvB verzoekt de 
wethouder om deze suggesties mee te nemen in het overleg met de provincie. De 
commissie spreekt enige zorgen uit over de verkeersveiligheid van zowel auto’s als fietsers 
en spreekt de wens uit dat deze situatie eerder dan in 2028 kan worden opgelost. 
 
De wethouder deelt de wens om dit snel op te lossen. Verder geeft de wethouder aan dat 
de provincie beheerder is van de Zeeweg en zij aan zet zijn. Verder vallen de bermen 
onder het Natura2000 gebied en dit betekent dat de gemeente ook niet zomaar aan de 
bermen mag komen. Verder geeft de wethouder aan dat de motie op dit moment wordt 
uitgevoerd. 
 
6. Brief inwoner inzake overlast verlichting sportvelden Bennebroek (A21 LIS 29-

09-22), agenderingsverzoek HvB (informatie en oriëntatie) 
 
Hart voor Bloemendaal geeft aan dat dit geagendeerd is omdat er veel overlast wordt 
veroorzaakt door licht op sportvelden. Hiervoor zijn binnen de gemeente Bloemendaal 
geen regels. HvB merkt ook op dat in de vergunningsvoorwaarden staat dat er beplanting 
zou moeten worden geplant en dat dit niet gebeurd is. Hierop moet worden gehandhaafd.  
 
De wethouder geeft aan dat er op dit moment nog geen aanvraag is voor nieuwe 
lichtmasten. Ten aanzien van bestaande lichtmasten en de plaatsing van led-licht daarin, 
zal de wethouder uitzoeken wat er mogelijk is, maar er loopt op dit moment nog een 
procedure. 
  

TCG 312: (HvB) wethouder zegt toe dat hij zal kijken of het mogelijk is om in de 
vergunningverlening aanvullende eisen te stellen aan de verlichting i.v.m. overlast. 

 

TCG 313: (HvB) Ten aanzien van de padelbanen zegt de wethouder toe hierop 
schriftelijk terug te komen. 

 

5. Brief van inwoner inzake verkeersveiligheid Binnenweg Bennebroek (A22 LIS 

29-09-22), agenderingsverzoek HvB (informatie en oriëntatie) 
 
Hart voor Bloemendaal geeft aan dat zij belang hechten aan veilig verkeer in de gemeente 
Bloemendaal. Hierbij sluiten andere partijen zich aan en er worden enkele suggesties 
gedaan om de situatie veiliger te maken, en wat vragen gesteld aan de wethouder.  
 
De wethouder geeft een korte toelichting. Hij heeft ook met de inspreker gesproken en wil 
graag kijken wat de mogelijkheden zijn om iets aan de situatie te doen. Het verlagen van 
de maximumsnelheid lijkt op dit punt niet de oplossing aangezien uit onderzoek blijkt dat 
85% van het verkeer op deze plek zich houdt aan de maximumsnelheid van 50 km/h. De 
wethouder geeft aan dat er volgende maand een mobiele flitspaal komt voor de provincie 
Noord-Holland. In mei 2023 komen er daar nog 5 bij.  
 

TCG 314: (ZB) De wethouder geeft op een vraag van ZB hierover aan dat de 
gemeente een lijst met plaatsen heeft aangedragen waar zij graag flitspalen zou 
zien. Op verzoek van ZB zal de wethouder deze lijst opzoeken. 

 
7. Technische vragen HvB inzake bomenplan en park Vogelenzang (A9 LIS 29-09-

22), agenderingsverzoek HvB (informatie en oriëntatie) 
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Hart voor Bloemendaal geeft een korte toelichting op het agenderingsverzoek. HvB wil 
graag weten hoe het komt dat op de tekening van de ontwikkelaar iets anders staat dan is 
toegestaan ten aanzien van de strandwallen. Ook wordt gevraagd naar de actualisering 
van het bomenplan.  
 
De wethouder geeft aan dat hij de ontwikkelaar aan de afspraken zal houden. De 
ambtelijke ondersteuner geeft een korte toelichting op het bomenplan.  
 
 9. Notitie bioloog inzake filmfestival problematiek van buitenplaats Elswout en 

Beantwoording art. 36 RvO vragen HvB inzake Elswout (A5 en D1 LIS 29-09-22) 
(informatie en oriëntatie) 
 
HvB geeft aan te overwegen om een initiatiefvoorstel in te dienen om er voor te zorgen dat 
zowel omwonenden als de natuur van Elswout beschermd worden. ZB stelt een vraag over 
een hoop zand die al enige tijd aan de zijkant ligt. 
 
De wethouder geeft inzake het zand aan geen idee te hebben wat daar de bedoeling van 
is. In reactie op het initiatiefvoorstel van HvB geeft de wethouder aan dat de Wet 
natuurbescherming reeds het belang van de natuur uitputtend regelt en dat daarvoor dus 
geen plaats is in de APV.  
 

4. Begroting 2023 (meningsvorming) 
Namens de fracties wordt dank uitgesproken aan de ambtenaren die één en ander op 
papier hebben gezet en hebben toegelicht tijdens de beeldvormende avond. De leden van 
de commissie stellen een aantal kritische vragen, over onder meer de stijging van de OZB 
belasting, de parkeertarieven, de investeringen in infrastructuur, de formatie-uitbreiding 
van de gemeente, de schuldenpositie van de gemeente en de verschillende programma’s 
die in de begroting zijn opgenomen. 
 
Verzoek van D66 ten aanzien van de raad van 10 november: moties en amendementen 
graag voor 7 november zodat er voldoende tijd is om die te bestuderen en er op te 
reageren. 
 
De voorzitter doet een ordevoorstel om na de eerste termijn van de commissie dit 
onderwerp te schorsen zodat het College de tijd heeft voor een reactie. Dit voorstel wordt 
ondersteund door zowel de commissie als het College. Afgesproken wordt dat op 1 
november 2022 de vergadering over dit onderwerp verder zal gaan. 
 
Ten aanzien van de spreektijden spreekt de commissie af dat alle partijen er 6 minuten bij 
krijgen, en het college 15 minuten.  
 
10. Bestuurlijke termijnagenda commissie Grondgebied 

Er zijn geen vragen. 
 

11. Informatie uit regionale samenwerkingsverbanden  

Er is niets te melden. 
 

12. Stand van zaken projecten 

Er is niets te melden. 
 
13. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

PvdA geeft aan dat er een wisseling is in commissieleden en dat de heer Koster voortaan 
zal plaatsnemen in de commissie Grondgebied. Dit wordt in de komende raadsvergadering 
geformaliseerd. 
 
14. Mededeling college B & W 
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Er zijn geen mededelingen. 
 

15. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergadering van 21 juni 2022 en 13 

september 2022 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen bij de griffie binnengekomen. De verslagen worden 
ongewijzigd vastgesteld.  
 
16. Lijst van toezeggingen door het college 

Vorige keer zijn afgedaan: TCG 300, 301 en 304. Deze gaat van de lijst af. 

Openstaande toezeggingen:  

TCG 303 (21-06-2022) De wethouder zal de kosten saldering stikstof nader toelichten. 

Afgedaan met de brief van 24 oktober 2022 (2022004603).  

TCG 310 (13-09-2022) 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. Reactie wethouder 25/10: De 

presentatie wordt niet verstrekt door het circuit. De wethouder heeft voorts ook gesproken 

met de wethouder uit Zandvoort over de plannen in Zandvoort. Op verzoek van dhr. Slewe 

wordt de toezegging aangehouden. 

TCG 311 (13-09-2022) Vraag van dhr. Beusen (CDA): De wethouder zal de evaluatie van 

circuit Zandvoort toevoegen op de lijst van projecten. Afgedaan, deze is in de maak. 

19. Rondvraag 

 
CDA Aan de Rijksstraatweg in Bennebroek vinden wegwerkzaamheden tussen 

restaurant Zen en pizzeria Alexandria.  

De werkzaamheden bestaan uit het opnieuw inrichten van het trottoir en het 

realiseren van parkeerplaatsen.  

De parkeerplaatsen zijn 1,80 meter breed, terwijl een minimale breedte van 

2,00 meter is vereist. 

Het gevolg is er voor voetgangers nauwelijks ruimte langs de parkeervakken 

over blijft (zie bijgevoegde foto).  

Dat geldt zeker voor ouderen die slecht ter been zijn, mensen in een rolstoel of 

bewoners met een kinderwagen. 

Dit leidt tot veel negatieve reacties van inwoners uit Bennebroek, evenals van 

de Stichting Toegankelijk Bloemendaal. 

 

Vragen: 

- is de wethouder het met het CDA eens dat de gekozen oplossing geen 

verbetering is, noch voor de gebruikers van het trottoir, noch voor te parkeren 

auto's? 

- is overleg gevoerd met omwonenden en de stichting Toegankelijke 

Bloemendaal over dit project?  

- wordt het plan alsnog aangepast?  

 

Omdat het CDA geen spreektijd meer heeft zullen deze vragen 

schriftelijk worden beantwoord. 

HvB Klopt het dat er opnieuw een woning in het sociale huursegment wordt 

verkocht? Dit keer in Aerdenhout op de Zandvoorterweg nr 73? Hoe valt dat te 
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rijmen met het beleid dat er meer sociale huurwoningen moeten komen met 

een evenwichtige spreiding over ALLE kernen en dus ook in Aerdenhout? 

Waarom wordt deze woning niet aangehouden als sociale huurwoning? 

 

Omdat HvB de vergadering reeds heeft verlaten zullen deze vragen 

schriftelijk worden beantwoord. 

 
 
20. Schorsing 

De voorzitter schorst de vergadering. Deze zal worden voortgezet op dinsdag 1 november 
om 20.00 uur. 


