
 

 

 

 

Commissie Grondgebied op dinsdag 31 augustus 2021 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: mevrouw Kuijs (D66), 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), de heer 

Metselaar (HvB) 

Afwezig: mevrouw Roos (HvB) mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal) 

 

College: Wethouder Wijkhuisen   

Voorzitter: de heer Schell (wnd.) 

Griffie: mevrouw van der Voorde 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

Mevrouw Roos is verhinderd, zij wordt vervangen door dhr. Metselaar  

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld.   

   

3. Inspreken in de commissie 

 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. Voortgang noodhuisvesting statushouders 

 

Enkele commissieleden stellen vragen. Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt 

de vragen. Daarmee is het agendapunt afgedaan.  

 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe op de vraag van de heer Van de Bunt om de 

commissie te informeren of het archeologisch onderzoek ter plaatse uit fysiek of 

archiefonderzoek bestaat.           TCG 301 

 

 

5. Ingekomen stuk Stand van zaken Vitaal Vogelenzang (C18 LIS 8 juli 2021) 

geagendeerd op verzoek van mevrouw Roos (HvB). 

   

Enkele commissieleden stellen vragen. Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt 

de vragen. 
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 Wethouder Wijkhuisen zegt na vragen van Hart voor Bloemendaal toe meer 

inzicht te geven in de grondexploitatie.          TCG 302 

 

  

6. Bestuurlijke termijnagenda 

De commissie gaat akkoord met de huidige bestuurlijke termijnagenda commissie 

grondgebied. 

 

7. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Er is geen nieuwe informatie vanuit de (regionale) samenwerkingsverbanden te 

melden. 

 

8. Stand van zaken projecten 

De heer Koster stelt een vraag over landgoed Dennenheuvel, wethouder Wijkhuisen 

reageert en geeft antwoord.  

 

De heer Koster stelt een vraag over Wibaut, wethouder Wijkhuisen reageert en geeft 

antwoord.  

 

 

9. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

 

Mevrouw Meijer doet een mededeling over de regionale raadsleden bijeenkomst op 15 

september a.s.. 

 

10. Mededeling college B & W 

 

Er zijn geen mededelingen van het college. 

 

11. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 18/25 mei 2021  

 

Het verslag wordt vastgesteld.  

 

12. Lijst van toezeggingen door het college 

 

Lijst van toezeggingen door het College 

Vorige keer zijn afgedaan: 

TCG 269, 294, 295, 298. Deze gaan van de lijst af 

TCG217 18-06-2019 wethouder Wijkhuisen geeft aan dat de toezegging over 

de stuurgroep bereikbaarheid tijdens de Dutch Grand Prix niet meer relevant is 

maar dat er na de Grand Prix uitgebreid geëvalueerd zal worden hoe de 

bereikbaarheid is verlopen. TCG217 kan afgevoerd worden. 
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TCG293 16-02-2021 de burgemeester zegt toe de stukken met betrekking tot 

de bomenkap in PWN gebied aan de commissie toe te zenden. Namens de 

burgemeester stelt de wethouder dat de toezegging afgevoerd kan worden 

omdat de commissie hierover geïnformeerd is in de VAK stukken.   

TCG 299 22-06-2021 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de commissie op de 

hoogte te stellen van de voor- en nadelen van de scopewijziging van de GR 

bereikbaarheid die op 22 juni 2021 bij de commissie ligt. Hierover is een brief 

verstuurd. De toezegging kan afgevoerd worden. 

TCG 300 24-06-2021 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om voor het reces met 

een notitie te komen waarin de ontwikkelingen rondom voortgang 

noodhuisvesting statushouders worden genoteerd. Hierover is een notitie 

verstuurd. De toezegging kan afgevoerd worden. 

 

13. Rondvraag 

 

Dhr. Slewe stelt een vraag over het platform van landgoedeigenaren. Wethouder 

Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vraag.  

Dhr. Slewe en mevrouw Meijer  stellen een vraag over de onrust n.a.v. de plannen van 

de provincie m.b.t de omzetting van agrarische bestemming naar natuur. Wethouder 

Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vraag.  

De heer Slewe en de heer Brussaard stellen vragen over de bereikbaarheid tijdens de 

Dutch Grand Prix. Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vraag.  

Dhr. Koster stelt een vraag over de handhaving over de woonsplitsingvergunning. 

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vraag.  

 

14. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21,45 

 

 

 

 


