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Bloemendaal

Raadsvergadering op donderdag 3 februari 2022

Concept Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Burger (CDA), de heer Van der Veldt (CDA), de heer Bruggeman 
(CDA), mevrouw Schep (D66), de heer Oude Weernink (D66), de heer Kempenaar 
(D66), de heer Faber (GrL), de heer Kruijswijk (GrL), mevrouw Van Vliet (GrL) (verlaat 
de vergadering om 22:55 uur), mevrouw Roos (HvB), de heer Schell (PvdA), mevrouw 
Meijer-Wortelboer VVD, mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Brussaard (VVD), de 
heer Harder (VVD), dhr. Van Rij (VVD) (verlaat de vergadering om 22:47), dhr. Doorn 
(VDB), dhr. Slewe (ZB), de heer Heukels (LB) (verlaat de vergadering om 23:01 uur).

College: wethouder Heijink, wethouder Wijkhuisen, wethouder de Roy van Zuidewijn 
Voorzitter: Burgemeester Roest 
Griffier: mevrouw Witte

1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering.

2. Berichten van verhindering
Er zijn geen berichten van verhindering.

3. Vaststellen van de agenda
Er is een aantal hamerstukken vanavond, het zijn de punten 5, 8, 9, 10, 12, 13. 
Agendapunten 6 en 7 gaan over Oldenhove. Het voortel van de voorzitter is om deze 
agendapunten onmiddellijk na het vaststellen van de agenda te behandelen. De raad is 
hiermee akkoord.
Er is een nieuwe motie (6) ingediend over het recht van kinderen op huisvesting, door 
Hart voor Bloemendaal en GroenLinks.
Er is een wijziging opgenomen in het stuk waarin de te agenderen stukken staan 
opgenomen. Cl is gewijzigd in Dl.
De heer Heukels verzoekt bij agendapunt 6 eerst de wethouder te vragen het laatste 
standpunt van het college te verwoorden. Dat zal gebeuren.
De heer Doorn zal zich ondanks alle vragen hieromtrent zich niet onthouden van 
deelname aan de discussie en stemming bij agendapunt 6 zienswijze en wel bij 
agendapunt 7. (Kort hierna heeft de heer Doorn aangegeven toch niet deel te nemen 
aan beraadslaging en stemming bij agendapunt 6).
De agenda wordt aldus vastgesteld.

4. MRA verstedelijkingsstrategie 
Amendement A ingediend door HvB en PvdA.
Dictum: "In te stemmen met de MRA-verstedelijkingvisie 2050 behoudens het zoeken 
naar een vierde datacenter."



Het amendement wordt met 7 stemmen (GrL, D66, HvB, PvdA) voor en 9 stemmen 
tegen (VVD, CDA, VDB, ZB) verworpen. Afwezig: de heer van Rij, mevrouw van Vliet, 
de heer Heukels.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Met 11 voor (VVD, GrL, D66, PvdA,
VDB) en 5 tegen (CDA, HvB, ZB) is het voorstel aangenomen. Afwezig: de heer van Rij, 
mevrouw van Vliet, de heer Heukels.

5. Vaststellen bestemmingsplan Hoge Duin en Daalseweg
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.

6. Zienswijze op tijdelijke huur Oldenhove
De wethouder licht de actuele stand van zaken toe en beschrijft een aangepast 
voorstel.
De heer Harder doet een ordevoorstel en vraagt de raad om het voorstel terug te 
verwijzen naar de eerstvolgende raadscommissie. Het voorstel is nu dermate gewijzigd 
dat de discussie daarover vanavond niet kan plaatsvinden. Mevrouw Schep vraagt een 
schorsing. De voorzitter schorst de vergadering tot 20:30 uur.
De vergadering wordt om 20:36 uur hervat.
Een meerderheid van de raad is voor bespreking vanavond.
De heer Heukels dient een mondelinge motie in, deze wordt in samenwerking met de 
griffier op schrift gesteld.
De vergadering wordt om 21:30 uur geschorst. De vergadering wordt om 21:45 uur 
hervat.
De vergadering wordt geschorst om 21:52 uur en hervat om 22:03 uur.

y Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe op de vraag van de heer Heukels 
informatie aan te leveren over de grootte van de appartementen in Oldenhove.
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Amendement B VVD
Dictum: Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten 
dat de raad de navolgende wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen 
besluit van het college d.d. 13 januari 2022:
De raad het college opdraagt het voorgenomen collegebesluit over Oldenhove van 13 
januari 2022 in te trekken en met een nieuw voorstel te komen aan de gemeenteraad 
waarin de volgende onderdelen worden opgenomen:
a. De opvang van statushouders te beperken tot de wettelijk taak, met inbegrip van 
statushouders die nu opgevangen worden in Dennenheuvel, met de mogelijkheid van 
enige uitbreiding indien er draagvlak voor ontstaat onder de bewoners van Overveen 
en de initiële opvang succesvol verlopen is;
b. Naast statushouders ook economisch daklozen en andere urgente woningzoekenden 
een tijdelijke huisvesting wordt geboden;
c. Hierbij te kiezen voor een soortgelijke opzet en omvang zoals thans vormgegeven in 
het succesvolle project Dennenheuvel;
d. Afspraken te maken met Sint Jacob om het gebouw Oldenhove voor



stapsgewijze perioden te huren tegen flexibele en maximaal kostendekkende condities 
die recht doen aan het maatschappelijk belang alsmede de belangen van huurder en 
verhuurder;
e. Hierbij een uitdrukkelijk beroep te doen op het sociale gezicht van Sint Jacob;
f. De accommodatie Oldenhove in samenwerking met Sint Jacob in fasen geschikt te 
maken voor tijdelijke huisvesting met inachtneming van alle benodigde 
(veiligheids)voorschriften;
g. De plannen voor Blekersveld uitsluitend met voldoende draagvlak onder de 
bewoners van Overveen om te buigen naar eventuele permanente woningen conform 
de afspraken in de Huisvestingsverordening;
h. Geen tijdelijke woningen op het Blekersveld te realiseren;
i. De bewoners door een goed participatieproces optimaal te betrekken in de 
ontwikkeling en uitvoering van al deze plannen;
j. De gemeente Bloemendaal de regie voert over al deze ontwikkelingen;
k. De financiële gevolgen van dit besluit voorafgaand aan definitieve besluitvorming 
worden voorgelegd aan de raad.
Dit amendement wordt met 8 stemmen voor (VVD, HvB, LB, ZB) en 10 stemmen tegen
(GrL, D66, CDA, PvdA)
verworpen. Afwezig: de heer Doorn.

Amendement C HvB
Dictum: Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten 
dat de raad het voorgenomen besluit van het college d.d. 13 januari 2022 verwerpt en 
dit besluit amendeert als volgt:
a. onder voorbehoud van formele toestemming van het College Sanering 
Zorginstellingen en Stichting Sint Jacob, akkoord te gaan met de tijdelijke bewoning 
van Oldenhove door verschillende doelgroepen, namelijk 50oZo statushouders die aan 
Bloemendaal zijn toegewezen en 50oZo andere urgent woningzoekenden uit de 
gemeente Bloemendaal;
b. afspraken te maken met Sint Jacob om het gebouw Oldenhove voor een periode van 
10 jaar te huren;
c. Oldenhove in te zetten voor de huisvesting van een maximaal nog vast te stellen 
aantal personen dat in het gebouw verantwoord en humaan kan wonen, e.e.a. 
gebaseerd op een extern bouwkundig rapport onder voorbehoud dat Oldenhove 
voorafgaand aan huisvesting aan alle bouwkundige en veiligheidsvoorschriften voldoet;
d. op voorwaarde dat het plan wordt afgestemd met de buurt en kan rekenen op 
voldoende draagvlak;
e. mits de raad vooraf heeft ingestemd met de financiële gevolgen van dit besluit;
Dit amendement wordt met 2 stemmen voor (HvB, LB) en 16 stemmen (VVD, GrL,
CDA, D66, PvdA. ZB) tegen verworpen. Afwezig: de heer Doorn.

Amendement D HvB
Dictum: Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten 
dat de raad de navolgende wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen 
besluit van het college d.d. 13 januari 2022:
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De raad het college opdraagt het voorgenomen collegebesluit over Oldenhove van 13 
januari 2022 in te trekken en met een nieuw voorstel te komen aan de gemeenteraad 
waarin de volgende onderdelen worden opgenomen:
a) onder voorbehoud van formele toestemming van het College Sanering 
Zorginstellingen en Stichting Sint Jacob, akkoord te gaan met de tijdelijke bewoning 
van Oldenhove door verschillende doelgroepen, namelijk aan Bloemendaal toegewezen 
statushouders en andere urgent woningzoekenden uit de gemeente Bloemendaal met 
dien verstande dat een aanbod van huisvesting in Oldenhove ook wordt geboden aan 
de alleenstaande ouders en hun kinderen die nu in Dennenheuvel wonen;
b) afspraken te maken met Sint Jacob om het gebouw Oldenhove voor een periode van 
maximaal 10 jaar te huren;
c) Oldenhove in te zetten voor de huisvesting van een maximaal nog vast te stellen 
aantal personen dat in het gebouw verantwoord en humaan kan wonen, e.e.a. 
gebaseerd op een extern bouwkundig rapport onder voorbehoud dat Oldenhove 
voorafgaand aan huisvesting aan alle bouwkundige en veiligheidsvoorschriften voldoet;
d) op voorwaarde dat het plan wordt afgestemd met de buurt en kan rekenen op 
voldoende draagvlak;
e) mits de raad vooraf heeft ingestemd met de financiële gevolgen van dit besluit.

Dit amendement wordt met 1 stem voor (HvB) en 17 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, 
GrL, PvdA, ZB, LB) verworpen. Afwezig: de heer Doorn.

Amendement E PvdA GrL D66
Dictum: Gelet op artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet, de volgende zienswijze (met 
wensen/bedenkingen) te geven met betrekking tot het voorgenomen besluit van het 
college d.d. 13 januari 2022 (opgenomen in 2022000087);
a. Zo spoedig mogelijk worden dit jaar tot een maximum van 90 statushouders èn een 
aantal andere urgent woningzoekenden in Oldenhove onder humane omstandigheden 
gehuisvest;
b. Met het COA worden nadere afspraken gemaakt over de kostenverdeling ten 
behoeve van het geschikt maken voor bewoning van Oldenhove alsmede voor 
begeleiding en toezicht.
c. De inwoners en in het bijzonder omwonenden ten noorden van de Julianalaan en ten 
westen van de Randweg worden intensief betrokken bij de integrale 
vormgeving/invulling van het Oldenhove-project;
d. Overigens worden de overwegingen in dit amendement betrokken bij de integrale en 
stapsgewijze uitvoering van het Oldenhove-project.
e. Er wordt een procesbeschrijving en planning voor dit project opgesteld en de raad 
wordt periodiek geïnformeerd.

Dit amendement wordt met 10 stemmen voor (GrL, D66, CDA, PvdA) en 8 stemmen 
tegen (VVD, HvB, LB, ZB) aangenomen. Afwezig: De heer Doorn.

Met inachtneming van het aangenomen amendement E wordt het raadsvoorstel 
aangenomen met 10 stemmen voor (GroenLinks, D66, CDA, PvdA) en 8 stemmen 
tegen (VVD, Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal). 
Afwezig: de heer Doorn.
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Motie 1 ZB LB
Dictum: Draagt het college op:
Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:
1. het huidige plan voor de bouw van flexwoningen op Blekersveld intrekt;
2. een voorstel maakt voor een aangepast stedenbouwkundig plan dat voorziet in de 
bouw van permanente woningen op Blekersveld mede n.a.v. en gebaseerd op de 
uitkomst van een nieuw te starten participatietraject met omwonenden;
3. het resultaat van het nieuw op te starten participatietraject na afronding voorlegt 
aan de raad;
De motie wordt met 2 stemmen voor (ZB, LB) en 16 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, 
GrL, PvdA, HvB) verworpen. Afwezig: de heer Doorn .

Motie 2 LB ZB
Dictum: Draagt het college op:
1. Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:
2. het huidige plan voor de bouw van flexwoningen op Blekersveld intrekt;
3. een nieuw participatietraject start met omwonenden over de toekomst van 
Blekersveld en het ontwerpbestemmingsplan intrekt in afwachting van de uitkomst van 
het nieuwe participatie traject;
4. het ontwerpbestemmingsplan Blekersveld Overveen niet ter visie 
legt;
5. het resultaat van het nieuw op te starten participatietraject na 
afronding voorlegt aan de raad;
6. en in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en
de installatie van een nieuw college ten aanzien van Blekersveld geen verdere 
investeringen doet (zoals sanering van het perceel) en/of stappen zet die 
onomkeerbaar zijn.
De motie wordt met 8 stemmen voor (VVD, HvB, LB, ZB) en 10 stemmen tegen (GrL, 
D66, CDA, PvdA) verworpen. Afwezig: de heer Doorn.

Motie 3 HvB
Dictum: Draagt het college op:
Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:
1. het huidige plan voor de bouw van flexwoningen op Blekersveld intrekt;
2. een voorstel maakt voor een aangepast stedenbouwkundig plan dat voorziet in de 
bouw van permanente woningen op Blekersveld mede n.a.v. en gebaseerd op de 
uitkomst van een nieuw te starten participatietraject met omwonenden;
3. het resultaat van het nieuw op te starten participatietraject na afronding voorlegt 
aan de raad;
De motie wordt ingetrokken.

Motie 4 HvB
Dictum: Draagt het college op:
Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:
1. De tijdelijke huisvesting van alleenstaande ouders en hun kinderen verlengt tot 1 
september 2022 of zo veel langer als mogelijk is;
2. In overleg met gemeenten van herkomst te zoeken naar vervangende huisvesting



voor de alleenstaande ouders en hun kinderen voor 1 september 2022;
3. Voor zover vervangende huisvesting niet voor 1 september 2022 kan worden 
georganiseerd in de gemeente van herkomst, alleenstaande ouders en hun kinderen 
tijdelijke huisvesting wordt aangeboden in Oldenhove, indien en voor zover de 
gemeente voor 1 september 2022 een overeenkomst sluit met de eigenaar van 
Oldenhove welke voorziet in tijdelijke huisvesting dan wel andere (permanente) 
vervangende huisvesting organiseert binnen de gemeente Bloemendaal via de 
woningbouwcorporaties;
4. en in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en de 
installatie van een nieuw college geen stappen te zetten ten aanzien van het verblijf 
van alleenstaande ouders en hun kinderen in Dennenheuvel die onomkeerbaar zijn 
waardoor zij opnieuw dakloos worden.
De motie wordt met 5 stemmen voor (GrL, HvB, LB) en 13 stemmen tegen (VVD, D66, 
CDA, PvdA, ZB) verworpen. Afwezig: de heer Doorn.

Motie nummer 6 van GrL, HvB
Dictum:
Spreekt uit:
Het college te steunen c.q. aan te sporen in het vinden van maatwerkoplossingen 
waardoor dakloosheid van de Dennenheuvel-ouders en kinderen wordt voorkomen, 
bijvoorbeeld door:
- elders in de gemeente permanente of tijdelijk vervolghuisvesting te bieden (tijdelijk, 
bv. in Oldenhove);
- zich te verzekeren van vervolghuisvesting in de gemeente van herkomst;
- en zo nodig de tijdelijke huisvesting in Dennenheuvel - binnen de juridische 
mogelijkheden - te verlengen.
De motie wordt aangenomen met 12 stemmen voor (GrL, D66, CDA, HvB, LB, ZB) en 6 
stemmen tegen (WD, PvdA). Afwezig: de heer Doorn.

Motie 7 ZB, LB met als dictum:
verzoekt het college
* Om de discussie over de tijdelijke huur en de plaatsing van statushouders in 
Oldenhove tijdelijk 'on holďte zetten tot de rust is wedergekeerd;
* Om na het vormen van een nieuw college samen met de inwoners een nieuw plan tot 
stand te laten
komen;
- Waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden goed worden onderzocht.
De motie wordt ingetrokken.

7. Initiatiefvoorstel HvB Oldenhove
Het voorstel wordt ingetrokken.

8. Regionaal kader Opvang Wonen Herstel
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.

9. Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
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10.Overheveling budgetten
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.

11. Parkeerautomaten
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

12. Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.

13.Oprichting van en deelname aan stichting risicobeheer
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.

14. Initiatiefvoorstel Hart voor Bloemendaal - Wijziging RvO vragen stellen 
aan insprekers

Mevrouw Roos geeft een toelichting.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

15. Mededelingen

16. Vaststellen van de besluitenlijsten van 16 december 2021
De twee besluitenlijsten van 16 december 2021 worden vastgesteld.

17. Lijst van toezeggingen van het College
TR128 is de vorige keer afgedaan en gaat van de lijst.
TR129 is op 28 december 2021 afgedaan per mail en gaat van de lijst.

18. Lijst met Ingekomen Stukken
ZB en HvB willen graag A17 agenderen over geluidsoverlast motoren, er is voldoende 
ondersteuning.
HvB, GrL en CDA willen graag A3, A4 en A18 agenderen over de Zeeweg, er is 
voldoende ondersteuning. Afgesproken wordt dat de stukken worden gevoegd bij het al 
geagendeerde stuk in de aankomende Commissie Grondgebied.
HvB wil graag A21 en CIO agenderen over Plan Watertoren Park Vogelenzang, er zijn 
voldoende ondersteuners.
HvB wil graag B3 en Dl agenderen over Binnenweg, er is voldoende ondersteuning. 
Afgesproken wordt dat de stukken worden gevoegd bij het raadsvoorstel Binnenweg in 
de aankomende Commissie Grondgebied.
HvB verzoekt B2 (verzoek stichting Randbelang plaatsen planten/ groen rond 
verdeelstation) te agenderen maar er is onvoldoende ondersteuning.

De te agenderen stukken zullen worden opgenomen op de agenda's van de 
aankomende commissies, het betreft namelijk de laatste vergadercyclus voor de 
verkiezingen.

19. Vragenhalfuur
Door: de heer Burger (CDA)
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Over: Bijweglaan
In de recente commissievergadering Grondgebied heeft het CDA-vragen gesteld over 
de zeer slechte staat van trottoirs aan de Bijweglaan. Ook de VVD heeft over deze 
situatie opmerkingen gemaakt ('...kan het wat strakker...'). De gemeente was bekend 
met de gevaarlijke situatie en had zelf al herstelplannen door het vernieuwen van 
bomen en herstel van trottoirs. Echter onder druk van enkele omwonenden is de 
gemeente met haar werkzaamheden gestopt. In de commissievergadering noemde de 
wethouder het stoppen onder druk van omwonenden '...een optimale vorm van 
participatie...'. Eigenlijk wordt de raad teruggestuurd met '...wat wilt u nog meer...'. Is 
de wethouder het met het CDA eens dat de veiligheid prevaleert bij slecht 
toegankelijke trottoirs, die gevaarlijk zijn door losliggende en opgedrukte tegels naast 
blootliggende wortels? De wethouder heeft aangegeven graag de volgende 
collegeperiode weer in Bloemendaal aan de slag te willen gaan. Is het geen goed idee 
dat hij alsnog de zaag en schep ter hand neemt, de bomen rooit en vervangt door 
veilige kruiseiken en daarmee de trottoirs weer veilig toegankelijk maakt voor alle 
inwoners van de Bijweglaan?
De vraag wordt beantwoord door wethouder Wijkhuisen.

Door: de heer Burger (CDA)
Over: Natuurnetwerk Nederland
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 26 januari een concept-besluit 
genomen over het aanpassen van sommige grenzen. Het gaat nu om 
grensaanpassingen in Castricum, Oostelijke Vechtplassen, Waterland-Oost en Zuid- 
Kennemerland. Voor Zuid-Kennemerland betekent het concreet dat een deel van het 
gebied ten westen van Vogelenzang (zie het rode gebied op het kaartje) buiten het 
Natuurnetwerk Nederland zal vallen. De aanleiding is een ecologisch advies waaruit 
blijkt dat natuurontwikkeling op betreffende percelen onvoldoende bijdraagt aan de 
natuurdoelen in de regio. Voor de grondeigenaren in dit gebied is dat natuurlijk goed 
nieuws. Echter, een groot deel van het gebied tussen Vogelenzang en Aerdenhout 
dreigt wel binnen het Natuurnetwerk Nederland te gaan vallen. Daarbinnen vallen Stal 
's Gravenweg en het land van een familie met een boerderij. De grensaanpassingen 
worden samen met alle verzoeken tot grensaanpassingen zes weken ter inzage gelegd. 
Dit is naar verwachting in maart. Tijdens de terinzagelegging kunnen zienswijzen bij 
Gedeputeerde Staten worden ingediend, waarna in de zomer een definitief besluit 
volgt. Onze vraag is of het College van B&W een zienswijze gaat indienen mede gelet 
op de uitspraak van de raad in een tweetal moties van 4-11-2021 waarin het college 
werd gevraagd actie te ondernemen?
De vraag wordt beantwoord door wethouder Wijkhuisen.

Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Over: Ambtelijke fusie
Diverse keren is het voorstel voor een bedrijfsfusie in de termijnagenda verschoven. 
Het gaat over een ambtelijke fusie tussen Bloemendaal en Heemstede waarbij 
Bloemendaal de taken overhevelt naar Heemstede, zoals ook in Zandvoort is gebeurd 
dat ambtelijk is opgegaan in Haarlem. Wat is de stand van zaken op dit moment, 
waarom wordt dit steeds verschoven, wat vindt het college hiervan, wat vindt de 
gemeentesecretaris? Worden er geen onomkeerbare stappen gezet voordat de raad is
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geraadpleegd? Bestaat er een ambtelijk stuk over deze bedrijfsfusie en zo ja, het 
verzoek dit stuk te verstrekken.
De vraag wordt beantwoord door wethouder Heijink.

20. Moties vreemd aan de orde van de dag

Motie 5 HvB met als dictum:
Draagt het college op:
Een besluit te nemen dat inhoudt dat het college:
Zo spoedig mogelijk en ieder geval voor 16 maart 2022 opdracht geeft tot het herstel 
van het straatwerk in de winkelstraat van Bloemendaal-Dorp opdat kuilen en gaten 
worden gerepareerd mede in verband met de veiligheid van bezoekers.

De motie wordt aangehouden tot de volgende vergadering in maart.

21. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23:44 uur.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de 
op 10 maart 2022, —

:eraad van Bloemendaal

pli/ Griffier,
l/l

Voorzitter,


