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Commissie Grondgebied op dinsdag 17 oktober 2017 

 

Concept-Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Schell, de heer Bolkestein, de heer Westphal, mevrouw Roos, de heer Burger, de 

heer Barendregt en de heer Faber  

Afwezig: mevrouw Zoetmulder 

College: wethouders Kruijswijk en Heijink 

Voorzitter: de heer Brussaard 

Commissiegriffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt dat mevrouw 

Zoetmulder afwezig is.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De commissie gaat akkoord met de agenda. 

 

3. Burgers aan het woord 

De volgende insprekers komen aan het woord: 

Mevrouw Anja Wierts over Landje van Riessen – Bispinckpark. De heer Faber, mevrouw Roos en de 

heer Schell stellen vragen. 

De heer Knuijt over Landje van Riessen – Bispinckpark. Mevrouw Roos stelt vragen. 

De heer Ton van de Reep namens Vereniging Behoud de Polders en Milieudefensie Haarlem over 

Openheid MER Bollenstreek– Haarlemmermeer/ Duinpolderweg. De heer Burger, de heer Schell, 

mevrouw Roos en de heer Faber stellen vragen. 

De heer Arnold Gast over uitbreiding van tennisvereniging WOC. De heer Bolkestein en mevrouw 

Roos stellen vragen. 

 

4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Er worden geen mededelingen gedaan. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van 12 en 19 september 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen College 

De nieuwe stand van zaken is als volgt: 

 

Cursief de wijzigingen als gevolg van deze vergadering. 

 

Commissie Grondgebied 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCG116 04-04-

2017 

Wethouder Heijink zegt toe na uitspraak van de 

bezwaar- en beroepscommissie weer in gesprek te gaan 

met alle belanghebbenden. [Collegebrief TCG113 vragen 

over het bouwplan Bijduinhof] 

Afgedaan in 

commissie 

TCG126 13-06-

2017 

Naar aanleiding van de bespreking van het 

Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel zegt wethouder 

Van Rijnberk toe met de initiatiefnemers van 

Dennenheuvel in gesprek te zullen gaan over het 

voornemen een kas of werkschuur te realiseren en de 

Naar LTA, 

bedoeling raad 

juli  
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raad daarover zo mogelijk nog voor de raadsvergadering 

over de uitkomsten daarvan schriftelijk te informeren. 

TCG 130 12-09-

2017 

Wethouder Kruiswijk zegt toe, indien het 

beste i gspla  e reparatiepla  Beste i gspla  
Bloe e daal  ordt astgesteld, bij 
vergunningverlening voor lichtmasten nadere 

voorschriften te stellen, gericht op het beperken van de 

hinder voor de omgeving als gevolg van de realisatie van 

de lichtmasten.  

Afgedaan met 

aangenomen 

motie raad 

TCG 131 19-09-

2017 

Wethouder Kruijswijk zegt toe in kaart te zullen 

brengen welke gevolgen bebouwing op grond van het 

landje van Van Riessen en Bispinckpark zal hebben voor 

de grondwaterstand en waterberging in de directe 

omgeving en de raad daarover te zullen berichten. 

Naar LTA 

TCG 132 19-09-

2017 

Naar aanleiding van de behandeling van het agendapunt 

Concept Ontwikkelperspectief Binnenduinrand zegt 

wethouder Kruijswijk toe na te zullen gaan of het 

Vafamil –terrein inderdaad wordt gebruikt als 

natuurcamping. 

Feitelijkheid 

wordt gecheckt 

TCG 133 19-09-

2017 

Naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van de 

Nota Bijgebouwen zegt Wethouder Kruijswijk toe te 

komen met een nader standpunt inzake de realisatie 

van bergruimten bij nieuw te bouwen 

appartementencomplexen. 

Afgedaan met 

brief 2017018521 

TCG 134 19-09-

2017 

Wethouder Heijink zegt toe het proces rondom het 

verlenen van de omgevingsvergunning inzake de 

padelbanen tbv sportcomplex Tetterode te zullen 

verduidelijken en daarbij in te zullen gaan op het 

fenomeen tijdelijke bouwvergunning 

 

TCG 135 19-09-

2017 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de commissie schriftelijk 

te zullen informeren over de interpretatie van het 

Bestemmingsplan Strand 2013, een en ander n.a.v. 

berichten in de media over toekomstige exploitatie 

strandpaviljoens, in het bijzonder met betrekking tot 

evenementen. 

Komt over paar 

weken 

TCG 136 19-09-

2017 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de commissie 

schriftelijke te zullen informeren over de stand van 

zaken van het dossier Chapeau. 

HB dient, op 

wachten 

TCG 137 19-09-

2017 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de commissie 

schriftelijke te zullen informeren over de afspraken met 

HC Bloemendaal omtrent gebruik/verhuur 

trainingsvelden. 

Brief komt eraan 

TCG 138 19-09-

2017 

Wethouder Kruijswijk herinnert de bewoonster van een 

monument nabij de Vogelenzangseweg eraan dat de 

wethouder bereid is te spreken over de gevolgen van de 

werkzaamheden aan de Vogelenzangseweg.  

Tekst gewijzigd 

 

 

 

Meningsvorming 
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7. Raakterrein Bennebroek – wensen en bedenkingen anterieure overeenkomst 

8. Raakterrein Bennebroek – vaststellen Beeldkwaliteitsplan 

Bij de behandeling van de agendapunten wordt besloten ze tegelijk te bespreken. Verschillende 

leden voeren in eerste en tweede termijn het woord, wethouder Kruijswijk reageert. De fracties van 

D66, Hart voor Bloemendaal en CDA overwegen een motie of amendement in te dienen in de raad 

van 2 november. De voorzitter stelt vast dat de voorstellen voldoende zijn besproken en als 

bespreekstuk naar de raad gaan. 

 

9. Subsidieverordening monumenten Bloemendaal 2017 

Verschillende leden voeren in eerste termijn het woord, wethouder Kruijswijk reageert. De 

voorzitter stelt vast dat het voorstel voldoende is besproken, dat alle fracties positief zijn over het 

voorstel en dat het voorstel als hamerpunt naar de raad gaat. 

 

Informatie en oriëntatie 

 

10. Collegebrief C21 Antwoorden schriftelijke vragen art 40 asfaltering Leidsevaart Vogelenzang 

De heer Schell en de heer Burger geven aan dat de asfaltering ter plekke in slechte staat is. 

Wethouder Kruijswijk reageert. 

 

11. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Wethouder Kruijswijk informeert de commissie: 

Volgend jaar is een provinciaal budget beschikbaar voor het aanpakken van fietsknelpunten. Vanuit 

de regio worden subsidieaanvragen geformuleerd; wethouder Kruijswijk geeft aan de raad op de 

hoogte te houden. 

Er is een bedrag over uit de regio voor dynamisch verkeersmanagement. De regio zet in fase 2 in op 

het geleiden van het verkeer via slimme verkeersregelinstallaties.  

De gevolgen van het amendement in het kader van het gemeentelijk rioleringsplan zijn bekend. 

Wethouder Kruijswijk geeft aan per ommegaande de notitie aan de raad te sturen.  

 

12. Stand van zaken projecten 

De commissie stelt vragen over Reinwaterpark. Er wordt een beeldvormende avond gekozen waarin 

gesproken wordt over dit project. 

 

13. Mededelingen College van B&W 

Er worden geen mededelingen gedaan. 

 

14. Rondvraag 

De heer Burger en mevrouw Roos stellen vragen over Duinpolderweg. Wethouder Kruijswijk 

reageert. 

De heer Westphal, mevrouw Roos en de heer Burger stellen vragen over Bijduinhof. Wethouder 

Heiijnk meldt dat vandaag een omgevingsvergunning is afgegeven. De commissie verzoekt op 24 

oktober een extra vergadering te houden over dit besluit. Er wordt afgesproken dat er een stuk komt 

vanuit het college dat meegaat met het griffiebericht. 

De heer Westphal stelt een vraag over de toevoeging sport, spel en familie ten opzichte van de 

strandnota. Wethouder Kruijswijk reageert. 

Mevrouw Roos stelt vragen over het Alverna laantje en de Houtvaartkade. Wethouder Kruijswijk 

reageert. Mevrouw Roos stelt vragen over de bootjes aan de Reek. Wethouder Heiijnk reageert. 

Mevrouw Roos stelt vragen over landje Van Riessen en Bispinckpark. Wethouder Kruijswijk reageert. 

De heer Westphal stelt een vraag over de rotonde Hillegom en Meerweg Bennebroek. Wethouder 

Kruijswijk reageert. 
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De heer Schell stelt vragen over de verkeerssituatie in de Jacob van Heemskerklaan in Bennebroek. 

Wethouder Kruijswijk reageert. 

De heer Barendregt stelt vragen over de stand van zaken van de projecten Kweekduin, Oldenhove en 

Wildhoef. Wethouder Kruijswijk reageert. 

 

15. Sluiting 

Om 23.09 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Overveen, oktober 2017 

De voorzitter van de raadscommissie Grondgebied 

Wim Brussaard 


