
 
 

 

 

Classificatie: Openbaar 

Commissie Grondgebied op dinsdag 30 november 2021 en vervolg op 
woensdag 8 december 2021 

 
Concept Besluitenlijst 

 
Aanwezig: de heer Faber (GrL), de heer Kruijswijk, 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), 
mevrouw Steegman (VDB), Dhr. Beusen (CDA), mevrouw Roos (HvB), 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 5, 4, 12 en 7. De 
commissie gaat hiermee akkoord.  
 
De heer Slewe heeft een voorstel van orde om de vergadering op te splitsen in officieel 
twee commissievergaderingen. Dit punt heeft spreker van tevoren ingediend. De 
commissie gaat hiermee niet akkoord. De vergadering wordt eventueel geschorst en 
daarna op 8 december a.s. hervat.  
 
De agenda wordt aldus vastgesteld. 
 
3. Inspreken in de commissie 

 

Er hebben zich 8 insprekers aangemeld: 
- Twee insprekers over het programma Water   
- Drie insprekers over de transitievisie Warmte 
- Eén inspreker over bouwrijp maken Bleekersveld 
- Twee insprekers over de ingezonden stukken NNN  

 
 

5. Transitievisie Warmte (meningsvormend)  
De heer Doorn zou graag aandacht zien voor alle subsidiemogelijkheden in de visie. Het 
is een belangrijk stuk maar spreker zou wat meer ambitie willen zien in het stuk. De zorg 
van de heer Koster is dat niet iedereen in de gemeente beschikt over de middelen om de 
transitie te bekostigen. Het hybride voorstel om verschillend in te zetten in buurten is 
daarom een goed idee. Mevrouw Roos stelt vragen bij de betaalbaarheid, de komst van 
meer houtkachels en de capaciteit van Liander. Commissieleden kijken verschillend naar 
de ambities die in de visie staan. De wethouder geeft antwoord op de vragen en meldt dat 
de visie geen details bevat omdat het gaat om de hoofdlijnen.  
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De commissie adviseert het raadsvoorstel als bespreekstuk op de agenda te zetten voor 
de raadsvergadering van 16 december 2021.  
  
4. Programma Water (meningsvormend) 
Dit agendapunt is uitgebreid besproken tijdens de beeldvormende avond op 25 november 

2021. De commissieleden zijn tevreden over de inhoud van het programma maar er zijn 

ook kanttekeningen. De heer Oude Weernink heeft dringende vragen over de financiële 

onderbouwing. De heer Brussaard vindt het een doorwrocht plan maar mist de 

participatie met de inwoners. Mevrouw Roos voorziet grote financiële problemen voor de 

inwoners. De heer Koster vindt dat het plan wat rommelt en hier en daar zelfs 

tegenstrijdig is. De heer Doorn vindt het niet meer dan logisch dat we gezien de 

klimaatproblematiek nu investeren en wel juist voor de volgende generaties.  

 

De commissie adviseert in meerderheid dat het raadsvoorstel als hamerpunt geagendeerd 
kan worden maar de heer Doorn adviseert het als bespreekstuk te agenderen voor de 
raadsvergadering van 16 december 2021 en dat is dan ook het advies van de commissie.. 
 
12. A23, A24, A25 LIS 16 september 2021 diverse stukken t.a.v. NNN 

(geagendeerd op verzoek van Zelfstandig Bloemendaal) (informatie en oriëntatie) 
 
De commissieleden vinden het allen een goed initiatief van de indieners om deze stukken 
te bespreken. Er is door de griffie nog een brief verstuurd over dit onderwerp evenals een 
bundel hierover. De heer Slewe wijst op de rol van de Provincie in dit dossier en vindt dat 
de provincie een te grote mond heeft. De overheid is de binding met de burgers kwijt. 
Mevrouw Roos roemt de uniciteit van het gebied onder Aerdenhout. Spreekster vraagt 
naar de waterbalans in het gebied vanuit de Leidse Vaart de polder in, de wethouder zegt 
informatie hierover toe. De heer Beusen vraagt wat er met de motie in de richting van de 
Provincie is gebeurd. De heer Faber ziet graag een reactie richting de Provincie vanuit het 
college. Mevrouw Meijer benoemt dat de verantwoordelijk gedeputeerde haar excuses 
heeft aangeboden.   
De wethouder heeft de moties naar de gedeputeerde, PS en GS gestuurd. De wethouder 
beantwoordt de vragen.   
 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe op de vraag van mevrouw Roos informatie aan 
te leveren over de waterbalans.             
                                           TCG 306 

 
De vergadering wordt geschorst en zal voortgezet worden op woensdag 8 december. Er 
worden extra spreektijden toegevoegd.  
 
8 december 2021 20:00 uur 

De voorzitter hervat de vergadering.  
 
7. Bouwrijp maken Bleekersveld (meningsvormend) 

De commissieleden verschillen van mening over de vraag of het bouwrijp maken door 
moet gaan vanwege de komst van Oldenhove. Er is een memo ingediend bij de commissie 
Samenleving door ZB.   
VVD, LB, ZB en HvB vinden het voorstel niet rijp voor besluitvorming.  
CDA, D66, PvdA vinden dat het een hamerstuk is. VDB en GrL zijn positief over het 
voorstel.  
De voorzitter concludeert dat er geen meerderheid te vinden is voor een bespreekpunt of 
hamerpuntadvies van de commissie en stelt voor het voorstel als bespreekpunt te 
agenderen voor de raad van 16 december 2021 om de conclusie aan de raad te laten.   
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6. Klimaatadaptatiestrategie gemeente Bloemendaal (meningsvormend) 
De commissieleden zijn op mevrouw Roos na van mening dat dit voorstel als hamerpunt 
naar de agenda van de raad kan. Mevrouw Roos kondigt aan een motie in te willen dienen 
en ziet het als een bespreekpunt. De heer Brussaard vraagt naar de 
participatiemogelijkheden voor inwoners. Ook de heer Beusen ziet dit niet terug in het 
plan. De heer Doorn ziet het juist als een verantwoordelijkheid van de gemeente om 
stappen te nemen.  
De wethouder geeft antwoord op de vragen en verwijst naar pagina 24 voor de vormen 
van participatie. 
De commissie adviseert het raadsvoorstel als bespreekstuk op de agenda te zetten voor 
de raadsvergadering van 16 december 2021.  
  
8. Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (meningsvormend) 
De heer Heukels ziet de aangenomen moties niet terug in het stuk. De heer Slewe ziet de 
deur op een kier gezet worden naar een aansluiting van de Randweg naar de Zeeweg en 
adviseert uit de samenwerking te stappen. De discussie gaat o.a. over de ambities van 
Zandvoort en de daarvoor aangekondigde verkeers-onderzoeken. D66, ZB, LB, CDA 
spreken zich uit tegen nieuwe onderzoeken. De ambities van Zandvoort gaan over 
Bloemendaals grondgebied en de verkeerseffecten nemen alleen maar toe.  
De wethouder beantwoordt de vragen.  
VVD ziet het als een hamerpunt. CDA, LB, ZB, HvB vinden het voorstel niet rijp voor 
besluitvorming. D66, PvdA, VDB en GrL zien het als een bespreekpunt. De heer Doorn 

overweegt een motie in te dienen.  
De voorzitter concludeert dat er geen meerderheid te vinden is voor een bespreekpunt of 
hamerpunt advies van de commissie en stelt voor het voorstel als bespreekpunt te 
agenderen voor de raad van 16 december 2021 om de conclusie aan de raad te laten.   
 

9. Eerste begrotingswijziging Omgevingsdienst IJmond 

De commissie besluit eensgezind het eens te zijn met de zienswijze neergelegd in de brief 
en adviseert dit voorstel als hamerpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 16 
december 2021. 
  
10. Initiatiefvoorstel ‘Minder mitsen voor splitsen’ (Grl, PvdA, HvB, D66, CDA, ZB) 

De indieners geven een toelichting. De heer Kruijswijk wordt bedankt voor zijn grote 
inbreng. De heer Beusen maakt een kanttekening over participatie. Mevrouw Meijer geeft 
aan dat de VVD tegen het voorstel is en betreurt de commotie die is ontstaan over dit 
voorstel. De heer Heukels ziet juridische bezwaren, was graag betrokken geweest bij de 
voorbereiding van dit voorstel en stelt voor met elkaar nog eens rustig te kijken naar het 
voorstel. De heer Doorn ziet de voorstellen van het college naar aanleiding van dit 
initiatiefvoorstel graag tegemoet.  
 

Gezien het feit dat het om een initiatiefvoorstel gaat, concludeert de voorzitter dat het een 
bespreekpunt voor de agenda van de raadsvergadering van 16 december wordt.  
 

11. Voortgang noodhuisvesting statushouders (meningsvormend) 
Er zijn geen vragen over dit agendapunt, de wethouder geeft aan dat er in de commissie 
Samenleving uitgebreid over dit onderwerp is gesproken en dat hij slechts over de stenen 
gaat.  
 
13 Bestuurlijke termijnagenda commissie Grondgebied 

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

Wethouder Wijkhuisen deelt mee dat er nieuws is over het Nationaal Park en de plannen  
van de overheid m.b.t. nationale parken en dat hij hierover later meer informatie heeft.  
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Er is goed nieuws van de corridor Oost-West, er komen meer lijnen van en naar 
Amsterdam vanuit Zuid-Kennemerland.  
 
15. Stand van zaken projecten 

De commissie bespreekt het overzicht van zaken projecten: 
Park Vogelenzang: mevrouw Roos informeert hoe het kan dat er verschillende aantallen 
huizen genoemd worden en dat dit in strijd is met de afspraken. Er zijn zorgen over het 
gehele plan. De wethouder is zich niet bewust van het feit dat er andere plannen zijn dan 
wat er is overeengekomen.  
 
Watertoren, ketelhuis: mevrouw Roos maakt zich ook zorgen over de voortgang van dit 

project en heeft vragen gesteld maar die zijn niet beantwoord. Het plan is in strijd met de 

afspraken. De wethouder antwoordt dat het gehele plan onverkort overeind staat en niet 

door de projectontwikkelaar aangepast kan worden. De vraag of er onderzoek gedaan is 

naar de woningbehoefte wordt voor de raadsvergadering van 16 december beantwoord 

door de wethouder.  

 

 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.                 
                                                                                TCG 307 

 

 
16. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

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

Er zijn geen mededelingen. 
 

18. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 12 oktober 2021  

Er is een wijziging ingediend. Bij agendapunt 5 Scenario’s heeft de VVD ook geadviseerd 
dat het voorstel niet rijp was voor besluitvorming.  
Het verslag van de vergadering van de commissie Grondgebied van 12 oktober wordt 
vastgesteld.  
 
19. Lijst van toezeggingen door het college 

Afgedaan zijn: TCG 304 en 305. Deze gaan van de lijst af. 

TCG 301 en 302 staan nog open.  
De wethouder zal de informatie over het uitgevoerde archeologisch onderzoek toesturen. 
De heer Heukels heeft het niet langs zien gaan in de fractie en zal dit uitzoeken. TCG 301 
wordt aangehouden. 
 
TCG 302 Er wordt een afspraak gemaakt voor HvB voor inzage in de (concept) Grex Vitaal 
Vogelenzang. De wethouder geeft aan dat de GREX in de maak is en nog niet geschikt voor 
inzage. TCG 302 wordt aangehouden.   
 

TCG 305 wordt aangevuld met het feit dat de wethouder de mogelijkheden van 
losloopgebied voor honden voor de zuidkant van Bennebroek en Vogelenzang opneemt in 
het beleidsplan Hondenlosloopbeleid.  
 
20. Rondvraag 
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De rondvragen van VVD, HvB over de nieuwbouw aan de Binnenweg 27 in Bennebroek 
worden beantwoord evenals de vraag van de VVD over het Gatsonidesterrein en de vraag 
van het CDA over de Bushalte aan de Rijksstraatweg in Bennebroek.  
 
De vraag over de Formule 1 op 12 oktober van het CDA over de resultaten van de 
evaluatie met DGP en gemeente Zandvoort en het eventueel doorberekenen van de kosten 
van de inzet van ambtenaren zijn nog niet afdoende beantwoord. De wethouder antwoordt 
dat de evaluatie in volle gang is en vragen daarover nog beantwoord worden.  
 

21. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 23.01. 


