
 
 

 

 

  Raadsvergadering op dinsdag 11 maart 2021 (voortzetting 22 maart 2021) 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Burger (CDA), de heer Bruggeman (CDA), de heer Van der Veldt, 

mevrouw Kuijs (D66), de heer Oude Weernink (D66), mevrouw Voorham (D66) ,de 

heer Faber (GrL), de heer Kruijswijk (GrL), mevrouw Van Vliet (GrL), mevrouw Roos 

(HvB), de heer Schell (PvdA), de heer Brussaard (VVD), mevrouw Meijer-Wortelboer 

(VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder (VVD), mevrouw Robbers (VVD), 

de heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de 

heer Doorn (VDB). 

College: wethouder Heijink, Wethouder Wijkhuisen, Wethouder de Roy van Zuidewijn 

en Burgemeester Roest 

Voorzitter: Burgemeester Roest 

Griffie: mevrouw Witte 

 

1. Opening en welkom 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Berichten van verhindering 

 

Er zijn geen berichten van verhindering.  

   

3. Vaststellen van de agenda 

 

Er zijn twee initiatiefvoorstellen ingediend onder agendapunt 13 en agendapunt 14, 

vanuit het college is geen behoefte hier wensen en bedenkingen op te geven. De 

behandelwijze van de initiatiefvoorstellen wordt vastgesteld. 

 

Er is een interpellatieverzoek ontvangen, buiten de daarvoor geldende termijn met 

betrekking tot de MRA. De raad besluit met 1 stem voor (ZB) en 18 stemmen tegen 

(VVD, GrL, D66, CDA, HvB, PvdA, LB, VDB) geen interpellatie toe te staan. Mw. Roos 

geeft een stemverklaring waarin zij oproept om een extra raad te houden over het 

onderwerp. Een extra raad kan bij de voorzitter worden aangevraagd met minstens vier 

leden uit de raad. Burgemeester Roest kondigt aan dat er een raadsvoorstel 

aanstaande is met betrekking tot het transitieproces dat ruimte biedt voor zienswijzen 

vanuit de raad met betrekking tot de MRA. Het CDA heeft artikel 36 RvO vragen 

gesteld over het onderwerp, afgesproken wordt dat deze met het griffiebericht worden 

meegestuurd. 

 

Dhr. Burger stelt voor agendapunt 6 Benoeming leden en herbenoeming voorzitter 

commissie Welstand en Monumenten, eerst in de commissie te behandelen, gezien het 
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feit er een ander raadsvoorstel in de commissie is behandeld. Het voorstel wordt 

verworpen met 6 stemmen voor (CDA, HvB, LB, ZB) en 13 stemmen tegen (VVD, GrL, 

D66, PvdA, VDB). 

 

Er wordt een in memoriam uitgesproken voor dhr. Goote, waarna één minute stilte 

volgt.  

 

De agenda wordt vastgesteld.   

 

4. Raadsvoorstel wisseling leden rekenkamercommissie 

 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. Dhr. P. van der Valk wordt per acclamatie 

benoemt als lid van de rekenkamercommissie en legt de belofte af.  

 

5. Intrekken groen beleidsplan, intrekken jachtnotitie en vaststellen 

biodiversiteitsplan 

 

Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal dienen Amendement A met betrekking 

tot de uitvoering van de Biodiversiteitsplan in, met als dictum: 

 

Besluit: 

 

1. het Biodiversiteitsplan gemeente Bloemendaal als brede inventarisatie ter 

bevordering van de biodiversiteit ter kennisgeving aan te nemen; 

2. heb oude Groenbeleidsplan 1997 en het Faunabeheerplan/jachtnotitie in te trekken; 

3. Hoofdstuk 7 van het Biodiversiteitsplan vast te stellen als maatstaf voor toekomstig 

beleid; 

4. De uitvoering van concrete maatregelen uit het Biodiversiteitsplan voor te leggen 

aan de gemeenteraad ter goedkeuring en met inachtneming van de participatie 

conform het participatiebeleidsplan. 

 

Tevens wordt Motie 1 met betrekking tot de bebouwde kom grens ingediend door Hart 

voor Bloemendaal. Het dictum:  

 

Verzoekt het college: 

 Voor het zomerreces een raadsvoorstel voor te bereiden waarin de nieuwe grens 

bebouwde kom volgens artikel 4.1 sub a Wet Natuurbescherming wordt vastgesteld 

waarin het bovengenoemde gebied tot de bebouwde kom wordt gerekend en de 

oude grens bebouwde kom volgens de Boswet zoals deze door de raad op 27 

oktober 2016 is vastgesteld wordt ingetrokken en hierover een participatietraject te 

starten met de omwonenden.  

   

GroenLinks, VVD, D66, PvdA en CDA dienen Amendement B met betrekking tot 

participatie bij de uitvoering van de plannen in, met als dictum: 

 

Besluit: 

De besluitpunten 1 en 3 samen te voegen en te vervangen door (besluitpunt 1): 
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a. met waardering kennis te nemen van het rapport Biodiversiteit in 

Bloemendaal; 

b. dit rapport vast te stellen, incl. in het bijzonder de voorstellen/ideeën 

(hoofdstukken 9,10); 

c. de visie (hoofdstuk 7) en de voorgestelde en mogelijke aanpak 

(hoofdstukken 9,10) te betrekken bij verdere beleidsvorming, bijvoorbeeld 

bij de omgevingsvisie en het omgevingsplan, stedenbouwkundige 

ontwikkelingen, het groenbeheer, alsmede bij regionale samenwerking en de 

samenwerking met andere bevoegd gezagen (waar onder de Provincie) en 

d. concrete projecten te starten met zorgvuldige participatie en omschrijving 

van de bijdrage aan biodiversiteit en de financiële consequenties (éénmalige 

kosten en exploitatiekosten) en de uitgewerkte concrete voorstellen aan de 

raad voor te leggen, indien deze door de raad goedgekeurde budgetten 

overschrijden. 

 

De voorzitter brengt Amendement A Biodiversiteitsplan HvB, LB in stemming.  

Mw. Roos, dhr. Heukels en dhr. Slewe leggen een stemverklaring af.  

Het Amendement A is verworpen met 3 stemmen voor (HvB, LB, ZB) en 16 stemmen  

tegen (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB). 

 

De voorzitter brengt Amendement B Biodiversiteitsplan in stemming. 

Mw. Roos en dhr. Heukels leggen een stemverklaring af. 

Het Amendement B is aangenomen met 16 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, 

VDB) en 3 stemmen tegen (HvB, LB, ZB). 

 

Het raadsvoorstel is met 16 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 3 

stemmen tegen (HvB, LB, ZB) aangenomen.  

 

De voorzitter brengt Motie 1, intrekken faunabeheerplan HvB en LB in stemming. 

Mw. Roos legt een stemverklaring af.  

De motie is verworpen met 3 stemmen voor (HvB, LB, ZB) en 16 stemmen tegen (VVD, 

GrL, D66, CDA, PvdA, VDB). 

 

6. Benoeming leden en herbenoeming voorzitter commissie Welstand en 

Monumenten 

 

Wethouder Heijink geeft een korte toelichting over het proces van de totstandkoming 

van het voorstel. Er vindt debat plaats en er worden enkele vragen gesteld.  

 

Op verzoek vindt een schriftelijke stemming plaats. Mevr. Zoetmulder, dhr. 

Bruggeman, dhr. Oude Weernink nemen plaats in de stemcommissie. In de volgende 

raad wordt de uitslag bekend gemaakt, motie 2 accent welstands- en 

monumentencommissie van GroenLinks, wordt bij de volgende vergadering ingediend. 

 

Verzoekt het College 

1. Vooruitlopend op een uitgebreidere herziening van de Welstandsnota 2013, in deze 

nota op te nemen dat met de ‘Welstandscommissie’ wordt bedoeld: de ‘Welstands- 
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en Monumentencommissie’ en dat de leden van deze commissie worden benoemd 
voor een periode van maximaal drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming 

voor nog eens drie jaar (conform artikel 12b lid 4 Woningwet); 

2. Aan de Welstands- en Monumentencommissie te verzoeken opnieuw te adviseren 

over de vanaf 1 juni 2020 uitgebrachte adviezen. 

 

7. Herinrichting Bennebroekerlaan, raadsbesluit aanwending subsidie 

 

PvdA, GroenLinks en Hart voor Bloemendaal dienen motie 3 in over een extra 

oversteek herinrichting Bennebroekerlaan. 

 

Verzoekt het college: 

 

In het wegontwerp tevens een veilige verhoogde oversteek voorfietsers en voetgangers 

tussen het Van Lieroppark en de Duinlaan op te nemen. 

 

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

Motie 3 Extra oversteek herinrichting Bennebroekerlaan (GrL) is verworpen met 6 

stemmen voor (GrL, HvB, PvdA, LB) en 13 stemmen tegen (VVD, D66, CDA, VDB, ZB). 

 

8. Verwervingsstrategie jeugdhulp vanaf 2022 

 

Dhr. Bruggeman is niet aanwezig bij stemming.  

 

Dhr. Faber, dhr. Kruijswijk, mw. Van Vliet, dhr. Van der Veldt, mw. Roos en dhr. 

Heukels leggen een stemverklaring af.   

 

Het raadsvoorstel is met 13 stemmen voor (VVD, 1x GrL, D66, CDA, PvdA, VDB)en 5 

stemmen tegen (2x GrL, HvB, LB, ZB)is het voorstel aangenomen.  

 

11.  Aanwijzing lokale publieke omroep 

 

Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen. 

 

 

 

      De vergadering wordt met een half uur verlengd, de spreektijd is naar rato verdeeld.  

      Nu eerst wordt door de heer Oude Weernink, als voorzitter van de stemcommissie  

      gemeld hoe de stemverhoudingen zijn bij agendapunt 6 (benoeming leden welstand en  

      monumenten): dr. F. Schmidt: 16 voor, 3 tegen, ir. W.D. Knijnenburg: 18 voor, 1  

     tegen, ir. E.E. Carels: 18 voor, 1 tegen. De voorzitter concludeert dat daarmee alle drie  

     de kandidaten voldoende steun hebben, waarmee ze door de raad benoemd zijn. 

 

     Motie 2 accent wordt vervolgens in stemming gebracht. Met 10 stemmen voor (GrL,  

De vergadering wordt geschorst en op 22 maart 2021 hervat. 
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     D66, HvB, PvdA, LB, ZB) en 9 stemmen tegen (VVD, CDA, VDB) is de motie  

     aangenomen. 

 

9. Aanpassing GR samenwerking Sociale Zaken 

 

Hart voor Bloemendaal dient amendement C in, met als dictum: 

 

Besluit: 

 

Toestemming te geven de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 

2016 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit op voorwaarde dat het Wmo-

loket te Bennebroek zal blijven bestaan.  

 

De voorzitter brengt Amendement C GR Samenwerking Sociale Zaken (HvB) in 

stemming. Deze is verworpen met 7 stemmen voor (CDA, HvB, PvdA, LB, ZB) en 12 

stemmen tegen (VVD, GrL, D66, VDB). 

 

Dhr. De Harder, mw. Roos, dhr. Heukels, en dhr Slewe leggen een stemverklaring af. 

 

Het raadsvoorstel is met 16 stemmen voor (VVD, CDA, D66, PvdA, VDB en GrL) en 3 

stemmen tegen (LB, HvB en ZB) aangenomen.  

 

10. Aanpassing verordening bezwaarschriftencommissie 

 

CDA, D66, HvB, LB en ZB dienen amendement D in met als dictum: 

 

Besluit: 

 

Artikel 3 Samenstelling van de commissie 

Het tweede lid van artikel 3 als volgt te wijzigen: 

 

2. De leden van de commissie worden door de gemeenteraad benoemd, geschorst en 

ontslagen. 

 

Artikel 6 Zittingsduur 

Het eerste en tweede lid van artikel 6 als volgt te wijzigen: 

 

1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van 

vierjaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden. De herbenoeming is 

eveneens voor een periode van vierjaar, tenzij de gemeenteraad aanleiding ziet om 

voor een kortere periode her te benoemen. Voor leden die op of voor 1-1-2016 zijn 

benoemd, geldt dat zij maximaal twee keer voor een periode van 4 jaar kunnen worden 

herbenoemd. 

 

2. Een lid kan op elk moment ontslag nemen. Het doet daarvan schriftelijk mededeling 

aan de gemeenteraad. 

 

Slotregel verordening 
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De voorzitter brengt Amendement D Verordening commissie bezwaarschriften (CDA, 

D66, HvB, LB en ZB) in stemming. Dhr. Kruijswijk en dhr. Heukels leggen een 

stemverklaring af. Het Amendement D is aangenomen met 15 stemmen voor (VVD, 

D66, CDA, HvB, LB, VDB, ZB) en 4 stemmen tegen (GrL, PvdA). 

 

Het raadsvoorstel is met inachtneming van amendement D met 17 stemmen (VVD, 

CDA, D66, HvB, ZB, VDB, 2x GrL, LB)  voor en 2 stemmen tegen (PvdA, 1x GrL) 

aangenomen. 

 

12.  Initiatiefvoorstel Zelfstandig Bloemendaal wijziging Verordening 

ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 

 

Dhr. Slewe licht het initiatiefvoorstel als indiener als eerste toe. Er vindt kort debat 

plaats.  

 

Mw. Roos, dhr. Heukels en dhr. Heukels leggen een stemverklaring af. 

 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel is met 4 stemmen voor 

(HvB, ZB, LB, VDB) en 15 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, PvdA, GrL) verworpen.       

 

13. Initiatiefvoorstel Zelfstandig Bloemendaal niet van het gas af in 

Bloemendaal   

 

Dhr. Slewe krijgt als indiener eerst het woord. De raad stelt enkele vragen en voert 

debat. Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vragen.  

 

Dhr. Slewe doet een ordevoorstel om het initiatiefvoorstel te behandelen in de 

eerstvolgende commissie Grondgebied. De voorzitter brengt het ordevoorstel in 

stemming. Het ordevoorstel is verworpen met 7 stemmen voor (CDA, HvB, LB, VDB, 

ZB) en 12 stemmen tegen (VVD, GrL, D66, PvdA). 

 

De voorzitter brengt het initiatiefvoorstel in stemming. Dhr. Faber, dhr. Kruijswijk, dhr. 

Van der Veldt, mw. Roos, dhr. Schell, dhr. Heukels en dhr. Doorn leggen een 

stemverklaring af. 

 

Dhr. Slewe is niet aanwezig bij stemming. 

 

Het initiatiefvoorstel is met 3 stemmen voor (HvB, LB, VDB) en 15 stemmen tegen  

(VVD, CDA, D66, PvdA, GrL) verworpen.   

 

14. Initiatiefvoorstel VDB, ZB, raadsenquête Bijduinhof 

  

Dhr. Doorn krijgt als indiener eerst het woord. De raad stelt enkele vragen en voert 

debat. Het ordevoorstel om het naar de commissie te verplaatsen wordt verworpen met 

7 stemmen voor (CDA, HvB, PvdA, VDB, ZB) en 11 stemmen tegen (VVD, GrL, D66). 

LB is niet aanwezig bij te stemming. 
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Mw. Roos stelt een vraag met betrekking tot het bestaan van geheime stukken. Dhr. 

Heijink reageert en beantwoordt de vraag.  

 

De voorzitter brengt het initiatiefvoorstel in stemming. 

 

Dhr. Kruijswijk en dhr. Heukels zijn niet aanwezig bij stemming. Dhr. Bruggeman, dhr. 

Burger, mw. Roos, dhr. Schell en dhr. Doorn en dhr. Slewe leggen een stemverklaring 

af.  

 

Het initiatiefvoorstel is met 5 stemmen (PvdA, ZB, VDB, 2x CDA) voor en 12 stemmen 

tegen (VVD, 1x CDA, D66, GL, HvB) verworpen.  

  

15. Mededelingen  

 

Burgemeester Roest doet de mededeling dat een extra raadsvergadering is 

aangevraagd door vier partijen om te spreken over de MRA. Deze is gepland op 1 april 

om 18.00 uur, het college zal een raadsvoorstel inbrengen dat dan besproken kan 

worden.  

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn heeft een gesprek gehad met de gedeputeerde over 

de plaatsing van statushouders. In de volgende commissie wordt het plan van aanpak 

besproken. 

 

16. Vaststellen van de besluitenlijst van 28 januari 2021 

 

De besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 januari 2021 is vastgesteld.  

 

17. Lijst van toezeggingen van het College  

 

De toezeggingen TR 119 en TR 127 zijn de vorige keer afgedaan en gaan van de lijst 

af. 

 

TR129 (e-mailservice) is met een brief op 10-3-2021 afgedaan.  

 

TR125 (kosten verbeteringen Korte Kleverlaan) wordt aangehouden.  

 

TR128 (stukken wet open overheid) wordt aangehouden.  

 

18. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad 

 

Dhr. Slewe verzoekt om ingekomen stuk A8 MRA topregio (2021000593) te agenderen. 

Dit agenderingsverzoek wordt niet door voldoende raadsleden gesteund.  

 

Dhr. Slewe verzoekt om ingekomen stuk A12 Side events grand prix (2021000667) te 

agenderen. Dit verzoek wordt door minstens vier leden gesteund en gaat naar de 

agendacommissie voor agendering in de volgende cyclus. 
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Dhr. Slewe verzoekt om ingekomen stuk A13 Artikel geluidsoverlast (2021000668) te 

agenderen. Dit verzoek wordt door minstens vier leden gesteund en gaat naar de 

agendacommissie voor agendering in de volgende cyclus. 

 

Dhr. Burger verzoekt om ingekomen stuk A15 Inzake Graaf Willemlaan Vogelenzang. 

(2021000786) te agenderen. Dit verzoek wordt door minstens vier leden gesteund en 

gaat naar de agendacommissie voor agendering in de volgende cyclus. 

 

Dhr. Slewe verzoekt om ingekomen stuk C2 Evenement ‘Weduwe Borski, Financier van 
Nederland’ (2021000424) te agenderen. Dit verzoek wordt door minstens vier leden 

gesteund en gaat naar de agendacommissie voor agendering in de volgende cyclus. 

 

Mw. Roos verzoekt om ingekomen stuk A11 Huisvesting van statushouders in 

Dennenheuvel (2021000637) te agenderen. Dit agenderingsverzoek wordt niet door 

voldoende raadsleden gesteund. 

 

Mw. Roos verzoekt om ingekomen stuk A14 Brief van een inwoner aan de gemeente 

Bloemendaal (2021000734) en C12 Slingerweg 6 te Aerdenhout (2021000568) te 

agenderen. Dit verzoek wordt door minstens vier leden gesteund en gaat naar de 

agendacommissie voor agendering in de volgende cyclus. 

 

Mw. Roos verzoekt om ingekomen stuk C8 Beantwoording TCS 155 (2021000508) te 

agenderen. Dit agenderingsverzoek wordt niet door voldoende raadsleden gesteund. 

 

Mw. Roos verzoekt om ingekomen stuk C9 stand van zaken doordecentralisatie 

beschermd wonen (2021000279) en C13 beantwoording vragen rondvraag commissie 

samenleving 17 februari 2021 (2021000674) te agenderen. Dit agenderingsverzoek 

wordt niet door voldoende raadsleden gesteund 

 

Mw. Roos verzoekt om ingekomen stuk C15 inzake natuurbrandrisico Gaaienbos 

(2021000649). Dit verzoek wordt door minstens vier leden gesteund en gaat naar de 

agendacommissie voor agendering in de volgende cyclus. 

 

Mw. Roos verzoekt om ingekomen stuk C17 Afbouw gesloten jeugdhulp en de 

ontvangen uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdzorg (2021000642). Dit 

agenderingsverzoek wordt niet door voldoende raadsleden gesteund. 

 

19. Vragenhalfuur 

 

Dhr. Burger stelt vragen over het dubbelzijdig fietspad langs de Leidsevaart en 

Heemstede – Bennebroek – Vogelenzang. Wethouder Wijkhuisen reageert en geeft 

antwoord op de vragen.  

 

Mw. Van Vliet stelt enkele vragen over afval in de natuur. Wethouder Wijkhuisen 

reageert en geeft antwoord op de vragen.   
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Mw. Zoetmulder stelt enkele vragen met betrekking tot het financiële plaatje rondom 

de coronacrisis. Wethouder Heijink reageert en geeft antwoord op de vragen.  

 

Mw. Roos stelt enkele vragen over de Potgieterweg en de ontsluiting van de 

Elswoutlaan. Wethouder Heijink reageert en beantwoordt de vraag over de 

Potgieterweg. Wethouder Wijkhuisen reageert en geeft antwoord op de vragen over de 

Potgieterweg.  

 

Dhr. Slewe stelt een enkele vraag over het MRA rapport en de gevolgen daarvan. 

Burgemeester Roest reageert en beantwoord de vraag.   

 

Dhr. Kruijswijk stelt een enkele vraag over de status van de statushoudersopvang. 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert en beantwoord de vraag.  

 

Mw. Roos stelt een vraag over de paddentrek in combinatie met de avondklok. 

Burgemeester Roest reageert en beantwoordt de vraag.  

 

Mw. Roos stelt een vraag over de mailbox van dhr. Nederveen. Burgemeester Roest 

reageert. 

 

Mw. Roos stelt enkele vragen over een constructie bij Bijduinhof. Wethouder Heijink 

reageert en geeft antwoord over de veiligheid van de constructie.  

 

20. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

Dhr. Heukels is niet aanwezig bij stemming.  

 

LB, GrL en HvB dienen motie 4 in over de afvalkalender, met als dictum: 

 

Verzoekt het College: 

- Om terug te komen op zijn besluit om per 2022 niet meer de papieren 

afvalkalender te drukken en te verspreiden. 

 

De voorzitter brengt Motie 4 Afvalkalender (LB, GrL, HvB) in stemming. De stemming is 

met 9 stemmen voor (CDA, PvdA, HvB, ZB, GrL) en 9 stemmen tegen (VVD, D66, VDB) 

gestaakt. Motie 4 wordt de eerst volgende raadsvergadering wederom in stemming 

gebracht.   

 

Motie 5 bekendmaking besluitenlijsten B&W wordt ingediend door LB, met als dictum: 

 

Verzoekt het College: 

 Om terug te komen op haar voornemen om de e-mail service voor B&W-

besluitenlijsten te stoppen; 

 Om de B&W-besluiten gemakkelijk vindbaar te houden op de gemeentelijke website 

en pas te verwijzen naar overheid.nl als het zoeken naar B&W-besluiten op deze 

site gemakkelijk wordt; 
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 Om een B&W-besluit altijd zo te formuleren dat duidelijk is welk onderwerp dit 

betreft; 

 

Het college heeft deze motie reeds overgenomen en wordt zodoende ingetrokken door 

LB.  

 

De voorzitter brengt Motie 6 verplaatsing bushalte Bennebroek (HvB) in stemming met 

als dictum: 

 

Verzoekt het college op: 

 

Het verkeersbesluit te heroverwegen en eerst in overleg te treden met omwonenden en 

winkeliers en hierin ook de dorpsraad Bennebroek en Vogelenzang te betrekken 

aangezien de bushalte aan de oostzijde van de Bennebroekerlaan een centrale plek 

inneemt en voor veel inwoners van groot belang is voor de bereikbaarheid van hun 

dorp.  

  

Dhr. Doorn legt een stemverklaring af. Het voorstel wordt met 12 stemmen voor (VVD, 

2x GrL, CDA, HvB, ZB) en 6 stemmen tegen (1x GrL, D66, PvdA, VDB) aangenomen.  

 

De voorzitter brengt Motie 7 geen houtachtige biomassa (HvB, GrL) in stemming, met 

als dictum: 

 

Verzoekt het college: 

Zich uit te spreken tegen het gebruik van houtachtige biomassa en dit kenbaar te 

maken binnen de energieregio Noord-Holland Zuid en in overleg tussen 

regiogemeenten over energietransitie. 

 

Mw. Roos en dhr. Doorn leggen een stemverklaring af. Het voorstel wordt met is 6 

stemmen voor (HvB, GrL, VDB, ZB) en 12 stemmen tegen (VVD, D66, CDA, PvdA) 

verworpen. 

 

21. Sluiting 

De voorzitter sluit de raadsvergadering om 23.35.  

 

 

 

 

 


