
 

 

 

 

Classificatie: Openbaar 

Commissie Grondgebied op dinsdag 6 december 2022 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Van der Rest (GrL), mevrouw Hageman (LB), de heer Koster (PvdA), 

de heer Van Rij (VVD), de heer Werners (VVD), dhr. Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), 

de heer Beusen (CDA), de heer Metselaar (HvB), de heer Vernooij (D66), mevrouw 

Jeltes (D66). 

 

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.  

 

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Er heeft zich voor vanavond 1 inspreker gemeld.  

 

Het College heeft verzocht om een extra raadsvoorstel op de agenda te plaatsen, dit 

betreft de Herijking Financiën Vitaal Vogelenzang. De wethouder licht op verzoek kort toe 

waarom het van belang is dat dit punt vanavond wordt behandeld. 

 

De leden van de commissie uiten hun onvrede over de wijze waarop dit stuk zeer laat is 

aangeleverd door het college van B en W aan de raad. Ook wordt er gevraagd of dit punt 

niet thuishoort bij Bestuur & Middelen omdat dit financiën betreft.  

 

De commissie vraagt de voorzitter of hij deze punten mee wil nemen naar de 

agendacommissie voor de toekomst.  

 

Er wordt gestemd over het toevoegen van dit agendapunt. De commissie stemt met 

meerderheid van stemmen in met het plaatsen van dit extra punt op de agenda en dit zal 

gebeuren onder punt 5A.  

 

De agenda wordt aldus vastgesteld. 

 

3. Inspreken in de commissie 

Er is 1 inspreker, mevrouw Timmermans en zij spreekt in over agendapunt 4 (fietsknelpunt 

Leidsevaart/Bekslaan). 

 

De commissie stelt enkele korte verhelderende vragen. De voorzitter bedankt mevrouw 

Timmermans voor haar bijdrage. 

 

4. Voorlopig ontwerp fietsknelpunt Leidsevaart/Bekslaan (meningsvormend) 

De commissie stelt enkele vragen aan de wethouder over de exacte kosten, de route die 

nu bedacht is voor voetgangers en de noodzaak om ook de spoorwegovergang aan te 

passen. Ook wordt opgemerkt dat het jammer is dat er geen snelheidsbeperkende 

maatregelen zijn aangekondigd, en is de commissie benieuwd naar de mening van de 

wethouder over de suggestie van de inspreker om de fietsbrug schuin te plaatsen. Tot slot 
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wil de commissie graag weten of er op punten wellicht nog ruimte is voor versobering 

zodat de kosten iets gedrukt kunnen worden.  

 

De wethouder geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de gestelde vragen. 

Een aantal dingen zal de wethouder nog uitzoeken en voorafgaand aan de vergadering zal 

dit nog worden gecommuniceerd.  

 

De commissie besluit dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering 

van 22 december 2022. 

 

5. Verbouwing IKC De Paradijsvogel Vitaal Vogelenzang (meningsvormend) 

De commissie heeft enkele vragen waar de wethouder op reageert. 

 

TCG 317 Wethouder Gamri komt schriftelijk terug op de vraag van GroenLinks over 

de vraag of dit voorstel ten koste gaat van het budget voor cultuur.  

 

TCG 316 Wethouder Heijink zegt toe een notitie te zullen sturen aan de raad over 

de € 70.000,= bijdrage van de bibliotheek. 
 

TCG 318 Wethouder Gamri zal schriftelijk antwoord geven op de vraag van HvB 

over enkel glas.  

 

De commissie besluit dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering 

van 22 december 2022. 
 

5A. Herijking Financiën Vitaal Vogelenzang (meningsvormend) 

De heer Slewe verlaat de vergadering.  

 

Vanuit de commissie komen enkele vragen over de dekking van deze kosten en ook over 

de reden waarom dit voorstel pas zo laat bij de commissie is aangeleverd. 

 

De wethouder geeft hierop een reactie. Een aantal vragen over de middelen wordt 

schriftelijk door wethouder Gamri beantwoord.  

 

De commissie besluit dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering 

van 22 december 2022. 

 

6.  Vaststellen Wegbeheerplan 2023-2026 (meningsvormend) 

De heer Slewe neemt weer plaats in de vergadering.  

 

De commissie heeft een aantal technische vragen over het plan. De wethouder gaat hier 

op in en geeft een toelichting.  

 

De commissie besluit dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering 

van 22 december 2022. 

 

7. Brief Transitieplan Crisisnoodopvang (informatie en oriëntatie) 

Gevraagd wordt of dit punt niet thuishoort bij Samenleving omdat dit immers de 

huisvesting van mensen betreft. Wethouder Gamri antwoordt dat het in deze fase alleen 

een vraagstuk van ruimtelijke ordening betreft en derhalve in Grondgebied thuis hoort.  

 

De commissie heeft enkele vragen en de wethouder geeft een korte toelichting. Het college 

zal de raad op de hoogte houden.  

 

8. Bestuurlijke termijnagenda commissie Grondgebied 

Er zijn geen vragen. 
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9. Informatie uit regionale samenwerkingsverbanden  

Er is niets te melden. 

 

10. Stand van zaken projecten 

ZB heeft een vraag over de binnenduinrand. Wethouder Wijkhuisen geeft daarop een korte 

toelichting.  

 

GrL geeft aan dat de thema-avond over de projecten hem goed bevallen is. Met name het 

feit dat de raad bij het project Bos-Tuin-Dier een keuze heeft vindt hij prettig, en de vraag 

is of dit ook bij andere projecten op deze manier kan. Omdat hier eveneens een rondvraag 

over is gesteld wordt de beantwoording hiervan doorgeschoven naar de rondvraag.  

 

11. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

De voorzitter geeft aan dat hij samen met de commissiegriffier zal komen met een voorstel 

voor een pilot met oog op de spreektijden. Volgende week gaat de voorzitter hiervoor met 

de commissiegriffier iets voor op papier zetten.  

 

12. Mededeling college B & W 

Wethouder Wijkhuisen doet een mededeling over de verkeersveiligheid op de Zeeweg, 

namelijk dat het voorstel over de houtwal wordt overgenomen.  

 

13. Vaststellen van de besluitenlijsten van 25 oktober 2022 en 1 november 2022 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen bij de griffie binnengekomen. De verslagen worden 

ongewijzigd vastgesteld. Met dank aan de griffie.  

 

14. Lijst van toezeggingen door het college 

Vorige keer zijn afgedaan: TCG 303 en 311. Toezegging 303 kan van de lijst, echter blijkt 

dat de TCG 311 niet is afgedaan en deze komt terug op de lijst. 

 

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. Op 25 oktober heeft de wethouder 

aangegeven dat hij de presentatie niet krijgt. Op verzoek van ZB wordt deze toezegging 

aangehouden. 6 december: Afgedaan met het voorstel om de Grand Prix/Circuit 

Zandvoort op te nemen op de lijst met projecten.  

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

circuit Zandvoort toevoegen op de lijst van projecten. 

 

TCG 312 25-10-2022 (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. 

Volgt met griffiebericht van vrijdag. Afgedaan met de collegebrief van 5-12-2022 

 

TCG 313 25-10-2022 (HvB) Ten aanzien van de padelbanen zegt de wethouder toe hierop 

schriftelijk terug te komen. Afgedaan met de collegebrief van 5-12-2022. 

TCG 314 25-10-2022 (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. Volgt met griffiebericht van vrijdag. 

TCG 315 1-11-2022 (VVD en GrL) Wethouder Gamri komt terug op de vraag of er twee 

overzichten kunnen worden aangeleverd: 1) (VVD) een overzicht met daarop alle 

subsidies, het landelijke minimum dat daaraan moet worden uitgegeven en de eventuele 
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plus die de gemeente Bloemendaal daarop geeft; b. (GrL) een overzicht van gemeentelijke 

kosten voor de burgers van Bloemendaal waar wij als gemeente meer vragen van de 

burger dan het landelijk gemiddelde. Afgedaan: Beantwoord op 08-11- 2022 met 

collegebrief 2022004751. De VVD wil deze toezegging graag aanhouden omdat hun vraag 

niet beantwoord is. Dit geldt eveneens voor GrL. De wethouder komt hier op terug.  

 

15. Rondvraag 

 
HvB Vragen voor wethouder Wijkhuizen as dinsdag cie grondgebied nav 

onderstaande antwoorden plus plaatsing van deze vragen en antwoorden op 

LIS: 

 

 Waaruit bestaat het participatietraject, zie onderstaand. Dwz hoe hebt 

u dat vormgegeven, waar bestaat de participatie uit? 

 Wie zijn de direct omwonenden? Zijn dat de mensen die naast of bij de 

te plaatsen paal wonen? Hoe hebt u dat gedefinieerd? Kunt u een 

voorbeeld noemen?  

 Wanneer is de laadpaalkaart klaar? 

 U spreekt over diverse momenten van de dag/week, maar de 

parkeerdruk neemt vooral toe begin van de avond, eind van de middag 

als mensen terugkomen van hun werk. Wij krijgen klachten van 

bewoners die zeggen dat u kijkt op de momenten die er niet toe doen, 

overdag wanneer mensen weg zijn met hun auto. U bent dan in de 

ogen van de bewoners niet bezig om de parkeerdruk in de buurt eerlijk 

in kaart te brengen. Inwoners voelen zich niet serieus genomen door de 

huidige werkwijze. Wat gaat u aan deze klachten doen? 

 Bent u bereid de laadpaal aan de De Ruyterlaan in Bennebroek te 

verplaatsen of dit te laten verplaatsen door MRA of het bedrijf Total. 

Deze paal staat midden op de stoep. De stoep is geblokkeerd voor 

mensen die slecht ter been zijn of mensen anderszins met een 

beperking.. 

 

Mondeling te beantwoorden tijdens vragenhalfuur. 

 

HvB verzoekt deze vraag schriftelijk te beantwoorden. 

 

HvB Park Vogelenzang: waarom is er geen ontheffing nodig in het kader van de 

Natuurbeschermingswet? Natura2000 gebied ligt op ongeveer een km afstand 

van deze locatie. 

 

HvB verzoekt deze vraag schriftelijk te beantwoorden. 

 

HvB Ivm de presentatie vorige week donderdag, de volgende vraag ter 

beantwoording morgen tijdens vragenhalfuur of misschien kan dit ook bij 

lopende projecten: 

 

Wethouder, afgelopen week werden lopende projecten toegelicht tijdens de 

beeldvormende avond. Daarbij kwam ook woningbouw op grens 

Velsen/Bloemendaal aan de orde, bij garage Geels.  

 Dit bouwproject ligt geheel in Velsen blijkt uit de plattegrond hierbij. 

Wat is de betrokkenheid van Bloemendaal? 

 Hoe gaat de ontsluiting hiervan lopen? 

 Is de buurt, dwz onze inwoners, geinformeerd? 

 Vindt participatie plaats voor onze inwoners? 

https://www.stadindex.nl/plattegrond/bloemendaalit  

 

https://www.stadindex.nl/plattegrond/bloemendaalit
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Wethouder Heijink geeft een korte toelichting op de stand van zaken: 

er zijn nog geen plannen bekend.  

 

ZB Vraag voor de rondvraag  

 

-bij het project plantage /bos zijn door het college een paar alternatieve plannen 

getekend 1. Wordt dat nu voor elk project gedaan ? 1828 2. Gaat het college niet 

op de plaats van de projectontwikkelaar zitten? 

3.wie betaalt de kosten ? 
4. Welke kaders worden er gehanteerd ? Bv mbt sociale woningbouw  

 

Wethouder Heijink geeft aan dat het de wens van de raad was om 

alternatieven aangeboden te krijgen, maar dat niet ieder project zich 

leent voor het ontwikkelen alternatieven.  

 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.  


