Commissie Grondgebied
Concept besluitenlijst vergadering
Betreft de vergadering van 1 december én het vervolg van 8 december 2020
DATUM

DINSDAG 1 DECEMBER 2020 20:00

Online

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2020/01december/20:00

Aanwezig

de heer Beusen (CDA), de heer Brussaard (VVD), de heer van de Bunt / de heer Heukels
voor de punten 4 en 5 (LB), mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal), de heer Faber
(GroenLinks), de heer Goote (VDB), de heer Koster (PvdA), mevrouw Kuijs (D66), mevrouw
Meijer (VVD), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal)

Afwezig

n.v.t.

Collegeleden

Wethouder Wijkhuisen

Voorzitter

de heer Burger

Griffier

mevrouw Kroonenberg

1. Opening en bericht van verhindering
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen (en mensen die online meekijken) welkom, en begint met
enkele opmerkingen over de vergaderorde en techniek.
Met betrekking tot de vergaderorde:
 Waar sprake is van bespreking in 2 termijnen, graag interrupties zo veel mogelijk bewaren voor de 2e termijn.
 Er is 12 minuten spreektijd per fractie beschikbaar, als we na 23:00 doorgaan komt er extra spreektijd bij.
 Voorstel om de benodigde technische tijd ook vanavond niet te beperken.
Met betrekking tot de techniek:
 Graag de microfoon UIT laten staan zo lang u niet aan het woord bent, liefst oordopjes of koptelefoon gebruiken.
 Als u het woord krijgt, kunt u uw microfoon open zetten (en aub direct daarna ook weer uitzetten).
 Interrupties kunnen zo nodig gemeld worden door dit kort zelf via de microfoon te melden.
 Technische problemen kunnen via de chatfunctie of whatsapp doorgegeven worden aan de commissiegriffier.
 Let op: de chatfunctie is openbaar zichtbaar in de uitzending, graag hiermee rekening houden.
Bericht van verhindering
Geen bericht ontvangen

Vervangen door:
n.v.t.

Voor Liberaal Bloemendaal zal in plaats van de heer van de Bunt, voor de agendapunten 4a t/m 5b de heer Heukels
het woord voeren.

2. Vaststellen van de agenda
Agenda ongewijzigd akkoord.

3. Inspreken in de commissie
Er hebben zich elf insprekers aangemeld voor deze vergadering.
Naam, organisatie
1. De heer Gert Valster, namens stichting Blekersveld Groen

Agendapunt
4ab Huisvesting Statushouders

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mevrouw Irene Kalverboer, namens Peutz
De heer Jan Willem van Hal
De heer Ernest van der Meijde, namens Wibaut
De heer Folke Glastra
De heer Guus Catau, namens stichting Overveen 1 inoprichting
De heer Jordi Peijs
Mevrouw Lara Cramer
Mevrouw Zsuzsanna Deen-Racsmany
De heer Ronald de Haan
De heer Remo Willemse *

5ab WR1
5ab WR1
5ab WR1
5ab WR1
5ab WR1
5ab WR1
5ab WR1
5ab WR1
5ab WR1
5ab WR1

* Door technische problemen was het voor de heer Willemse niet mogelijk in te spreken. Zijn schriftelijke bijdrage is
online onder dit agendapunt toegevoegd.

4a. Financiële middelen ten behoeve van het project huisvesting statushouders (Meningsvorming)
De voorzitter leest de besluitpunten van het voorliggende raadsvoorstel voor:
 Een krediet van € 450.000 ten behoeve van de sanering van de grond Blekersveld ten behoeve van huisvesting
statushouders beschikbaar te stellen;
 Een budget van € 200.000 ten behoeve van plankosten voorbereiding ontwikkeling grond Blekersveld ten laste van
het vereveningsfonds sociale woningbouw te stellen.
De voorzitter merkt op dat de punten 4a en 4b in de discussie in elkaar zullen overlopen. Na behandeling in twee
termijnen van punt 4a, wordt bekeken in hoeverre behandeling van punt 4b nog nodig is.
Alle fracties komen aan het woord om hun zienswijze te geven (beelden: fragment 1 / volgorde: zie tabel hieronder).
Schorsing vergadering van 21:04 tot 21:10.
Na de schorsing geeft wethouder Wijkhuisen zijn reactie op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.
Onderwerpen o.a.: onderbouwing € 650.000, inclusief € 60.000 van dit jaar (zie toezegging), onttrekken uit
vereveningsfonds, opnemen in de begroting, saneringsplan inzichtelijk (op de website), terugverdienen van de kosten,
totale kosten van begin tot eind (niet tot heden), exploitatiekosten voor rekening ontwikkelaar (niet gemeente).
 Wethouder Wijkhuisen zegt m.b.t. het raadsvoorstel financiële middelen t.b.v. huisvesting statushouders toe de
onderliggende stukken bij alsnog toe te sturen: prognose van de plankosten, budgetraming saneringskosten, overzicht
projectkosten - ter onderbouwing voor het totale bedrag van € 650.000. De stukken zullen aanstaande vrijdag
meegestuurd worden met het griffiebericht (HvB, LB).
TCG284
Fracties reageren voor een tweede termijn, waarbij ook een advies afgegeven wordt.
Fractie
Liberaal Bloemendaal
GroenLinks
PvdA
VVD
Hart voor Bloemendaal
VDB
Zelfstandig Bloemendaal
CDA
D66

Commissielid
Dhr Heukels
Dhr Faber
Dhr Koster
Dhr Brussaard
Mw Roos
Dhr Goote
Mw Faas
Dhr Beusen
Mw Kuijs

Advies
Niet rijp voor besluitvorming (negatief)
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
Rijp voor besluitvorming (negatief)
Niet rijp voor besluitvorming (negatief)
Rijp voor besluitvorming
Niet rijp voor besluitvorming (negatief)
Rijp voor besluitvorming
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
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Wethouder Wijkhuisen beantwoordt vragen en geeft zijn reactie.
Onderwerpen o.a.: argumentatie niet meesturen onderliggende stukken, exploitatie door een derde (zo mogelijk
corporatie).
 Conclusie: het raadsvoorstel gaat als bespreekpunt naar de raad, een amendement is aangekondigd door D66
(terugstorten van de plankosten in het vereveningsfonds).

4b. Voortgang noodhuisvesting statushouders (Informatie en oriëntatie)
leden cie Samenleving kunnen (na aanmelding) deelnemen
 geen aanmelding ontvangen
Liberaal Bloemendaal (de heer Heukels) en Groen Links (de heer Faber) maken hun zienswijze kenbaar.
Mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal) geeft als punt van de orde aan, dat het niet goed mogelijk is voor de fracties
om een zienswijze te geven, als er geen stukken zijn meegestuurd voor dit agendapunt, en men dus nog niet op de
hoogte is van de laatste stand van zaken. Mevrouw Faas stelt voor dat de wethouder éérst een update geeft, en dat
daarná gereageerd wordt door de fracties. Dit voorstel vindt instemming van de commissie.
Wethouder Wijkhuisen krijgt het woord, om de laatste stand van zaken toe te lichten.
Onderwerpen o.a.: ‘kappen’ op Blekersveld, bescherming vleermuizen en marter-achtigen, uitvoering om winterslaap
en broedseizoen heen (wachten tot na de zomer), mogelijk aanvechten stillegging door ODNHN, onderzoeken,
aanvraag saneringsbeschikking en kapvergunning, traject met corporaties, doorgaan met voorbereidingen, overleg
met provincie.
Alle fracties geven hun reactie en stellen hun vragen.
Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen.
Onderwerpen o.a.: alternatieven, iets realiseren in Natura 2000 gebied, afgelopen periode: wat is gedaan, reactie
provincie op vertraging

5a. Stedenbouwkundig Plan Westelijke Randweg 1 (Meningsvorming)
De voorzitter leest de besluitpunten van het voorliggende raadsvoorstel voor:
1. Het stedenbouwkundig plan voor Westelijke Randweg 1 vast te stellen;
2. Op basis van artikel 7 van de verordening Sociale Woningbouw 2016 Wibaut BV toe te staan minimaal 36 sociale
huurwoningen te verhuren;
3. Kennis te nemen van het feit dat voor het project Westelijke Randweg 1, gelet op de aanmeldingsnotitie geen
MER-plicht geldt;
4. Kennis te nemen van het doorlopen participatietraject en het sociaal plan.
Alle fracties komen aan het woord om hun zienswijze te geven (beelden: fragment 1 / volgorde: zie tabel hieronder).
Het is op dit punt 22:48, de voorzitter constateert dat het niet zal lukken de agenda af te ronden.
Hij stelt voor om de agendapunten 5a en 5b nog af te maken, de vergadering hiertoe na 23:00 te verlengen tot 23:30
met extra spreektijd, en de overige agendapunten te verdagen naar dinsdag 8 december. Het restant aan spreektijd
kan meegenomen worden, daaraan wordt nieuwe spreektijd toegevoegd op basis van de ingeschatte duur van de
vervolg-vergadering. De commissie stemt hiermee in.
De vergadering wordt kort geschorst van 22:50 tot 22:55.
Na de schorsing geeft wethouder Wijkhuisen zijn reactie op gestelde vragen.
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Onderwerpen o.a.: maatschappelijk probleem jongerenhuisvesting, advisering door deskundigen, veiligheid
(transformatorhuisje), zienswijze Liander, ODIJ advies, rapport Peutz, fiat van GGD, Brandweer en ODIJ, wat
gerealiseerd in onze omgeving, opbrengst van participatie, betaalbare woningen, sociale huur, huisvesting
statushouders in dit project, amendement, voorstel VDB, vastleggen 50 jaar 1/3 sociaal, boetebeding
De fracties reageren voor een tweede termijn, waarbij ook een advies afgegeven wordt.
Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen.
Onderwerpen o.a.: akkoord van de verschillende partijen met expertise (zie toezegging), doelgroepen, boetebeding in
onderhandeling, participatie omwonenden / insprekers (zie toezegging), reactie op alternatief voorstel VDB
 Wethouder Wijkhuisen zegt m.b.t. WR1 toe het akkoord van GGD (inclusief Brandweer, VRK – is één akkoord) en ODIJ
toe te sturen (verschillende fracties).
TCG285
 Wethouder Wijkhuisen zegt m.b.t. WR1 toe een overzicht toe te sturen van punten die uit de inspraak naar voren zijn
gekomen, met daar tegenover een reactie van het college (CDA).
TCG286
Fractie
Zelfstandig Bloemendaal
D66
CDA
Hart voor Bloemendaal
Liberaal Bloemendaal
VVD
VDB
PvdA
GroenLinks

Commissielid
Mw Faas
Mw Kuijs
Dhr Beusen
Mw Roos
Dhr Heukels
Dhr Brussaard
Dhr Goote
Dhr Koster
Dhr Faber

Advies
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
Niet rijp voor besluitvorming
Niet rijp voor besluitvorming
Niet rijp voor besluitvorming
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
- technische problemen –

 Conclusie: het raadsvoorstel gaat als bespreekpunt naar de raad, moties zijn aangekondigd door VDB (alternatief plan
grond volkstuinen via uitruil / uitkoop) en PvdA (herstel participatie met omwonenden).

5b. Coördinatie regeling project Westelijke Randweg 1 (Meningsvorming)
De voorzitter leest de besluitpunten van het voorliggende raadsvoorstel op dit punt niet uitgebreid voor, maar
benoemt waar dit agendapunt om gaat en gaat direct over naar de eerste termijn. De fracties die geen spreektijd
meer hebben, krijgen met instemming van de commissie tijd om kort hun advies te geven.
Fractie
D66
Zelfstandig Bloemendaal
CDA
Hart voor Bloemendaal
Liberaal Bloemendaal
VVD
VDB
PvdA
GroenLinks

Commissielid
Mw Kuijs
Mw Faas
Dhr Beusen
Mw Roos
Dhr Heukels
Dhr Brussaard
Dhr Goote
Dhr Koster
Dhr Faber

Advies
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
Niet rijp voor besluitvorming
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
- technische problemen -

 Conclusie: het raadsvoorstel gaat als bespreekpunt naar de raad.
De vergadering wordt om 23:50 geschorst tot dinsdag 8 december 2020 om 20:00.
Een eventueel restant van de spreektijd gaat mee, er wordt een inschatting gemaakt van de benodigde vergadertijd
en op basis daarvan komt er ook spreektijd bij.
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Commissie Grondgebied
DATUM

DINSDAG 8 DECEMBER 2020 20:00 (vervolg van 1 december)

Online

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2020/08december/20:00

Aanwezig

de heer Beusen (CDA), de heer Brussaard (VVD), de heer van de Bunt (LB), mevrouw Faas
(Zelfstandig Bloemendaal), de heer Faber (GroenLinks), de heer Goote (VDB), de heer
Koster (PvdA), mevrouw Kuijs (D66), mevrouw Meijer (VVD), mevrouw Roos (Hart voor
Bloemendaal)

Afwezig

n.v.t.

Collegeleden

Wethouder Wijkhuisen

Voorzitter

de heer Burger

Griffier

mevrouw Kroonenberg

1. Heropening van de vergadering van 1 december
De voorzitter heropent de vergadering en heet de aanwezigen (en mensen die online meekijken) welkom.
De afspraken m.b.t. de vergaderorde en techniek zijn nog steeds van toepassing.
Door de griffie is een e-mail toegestuurd met toelichting over de spreektijd die voor deze vergadering is toegekend.
Bericht van verhindering
Geen bericht ontvangen

Vervangen door:
n.v.t.

6. Paraplu bestemmingsplan parkeren (Meningsvorming)
De voorzitter leest de besluitpunten van het voorliggende raadsvoorstel voor:
1. Het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren Bloemendaal’ (IMRO Code: NL.IMRO.0377.PARK2020va01) vast te stellen.
Alle fracties krijgen het woord om hun zienswijze te geven (volgorde: zie tabel hieronder).
Fractie
Commissielid
Advies
VVD
Mw Meijer
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt
PvdA
Dhr Koster
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt
Hart voor Bloemendaal
Mw Roos
Niet rijp voor besluitvorming
CDA
Dhr Beusen
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt
Liberaal Bloemendaal
Dhr van der Bunt
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
Zelfstandig Bloemendaal
Mw Faas
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt
D66
Mw Kuijs
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt
GroenLinks
Dhr Faber
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt *
VDB
Dhr Goote
Niet rijp voor besluitvorming
* de heer Faber (GrL) kan zijn advies niet afgeven onder dit agendapunt i.v.m. technische problemen, maar doet dit
achteraf alsnog onder agendapunt 7.
Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen.
Onderwerpen o.a.: wijze en moment van bekendmaking, relatie met omgevingswet, reden van nu behandelen.
 Conclusie: het raadsvoorstel gaat als bespreekpunt naar de raad.

7. Beheerplan bruggen 2021-2024 (Meningsvorming)
De voorzitter leest de besluitpunten van het voorliggende raadsvoorstel voor:
1. Het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2021 – 2024 vast te stellen;
2. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2021 - 2024.
Alle fracties krijgen het woord om hun zienswijze te geven, vragen te stellen en te adviseren.
Fractie
VDB
D66
CDA
VVD
GroenLinks
PvdA
Zelfstandig Bloemendaal
Liberaal Bloemendaal
Hart voor Bloemendaal

Commissielid
Dhr Goote
Mw Kuijs
Dhr Beusen
Mw Meijer
Dhr Faber
Dhr Koster
Mw Faas
Dhr van der Bunt
Mw Roos

Advies
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt (evt hamerpunt)
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt (evt hamerpunt)
Rijp voor besluitvorming, hamerpunt
Rijp voor besluitvorming, bespreekpunt (evt hamerpunt)

Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen.
Onderwerpen o.a.: Meerweg, zware belasting Centenbrug, fietsbrug, traject met ProRail (planning: 2022), veiligheid,
volgorde van aanpak, financiële consequenties, voorziening / begroting, onderhoudscontroles bruggen,
voorspelbaarheid onderhoud bij ontwerp.
 Wethouder Wijkhuisen zegt m.b.t. Beheerplan Bruggen toe de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van HHR
Rijnland en van de gemeente toe te lichten en dit met het griffiebericht van aanstaande vrijdag toe te sturen (CDA).

TCG287
 Conclusie: het raadsvoorstel gaat [voorlopig] als bespreekpunt naar de raad. *
* Drie fracties wachten de beantwoording van de wethouder af, om te bezien of dit voorstel alsnog als hamerpunt
behandeld kan worden in de raad.

8. Bestuurlijke termijnagenda commissie grondgebied (BTA)
Geen opmerkingen

9. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden
Wethouder Wijkhuisen meldt dat er nog geen akkoord is op de regionale mobiliteitsvisie - die wel in Bloemendaal en
Haarlem is aangenomen, maar nog niet in Heemstede en Zandvoort. Hierover zal een brief komen met meer
informatie vanuit de voorzitter van de GR medio januari of februari as.
Ook voor de binnenduinrandvisie geldt dat Zandvoort deze nog niet heeft vastgesteld.

10. Stand van zaken projecten
De voorzitter loopt alle projecten met de commissie door.
Project
1

4

Bespreking commissie/wethouder
De heer Goote (VDB) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het Reinwaterpark.
De wethouder antwoordt dat er een privaatrechtelijk geschil is tussen Cobraspen en het PWN. PWN
heeft andere ideeën over dat terrein in de toekomst. Er ligt nog geen uitspraak, waarschijnlijk vertraagd
ivm corona. Zodra die er wél is, wordt dit gemeld en kan de gemeente verder met ontwikkeling.
De heer Beusen (CDA) begrijpt dat er gesprekken zijn geweest met de eigenaren van Terrein Bos , Tuin &
Dier in Vogelenzang, en dat mogelijkheden voor een combinatie woningen / horeca worden verkend.
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De wethouder meldt dat de eigenaren elkaar hebben gevonden na een rechtszaak, en nu iets
gezamenlijk proberen tot stand te brengen. Als dit lukt, wordt dit aan de gemeente voorgelegd.
De heer Faber (GrL) vraagt naar de stand van zaken rond het weer oppakken van het participatieplan
m.b.t. Bispinckpark / Landje van Van Riessen. De heren Koster (PvdA) en Goote (VDB) hebben een
vergelijkbare vraag. Vanuit VDB en GrL is er de vraag of woningbouw nog wordt meegenomen, vanuit
D66 of een raadsvoorstel met keuzemogelijkheden kan worden voorgelegd.
De wethouder meldt dat per 1 december jl. een projectleider is aangesteld, en dat dit project inclusief
participatie wordt opgepakt vanaf januari 2021. Er heeft al een soort ‘aftrap’ plaatsgevonden op de
Beeldvormende Avond. Het college komt nog vóór de zomer 2021 met een voorstel. Woningbouw wordt
meegenomen. Een voorstel met meerdere alternatieven lijkt de wethouder verstandig.

De vergadering wordt voor een kort moment geschorst van 21:04 tot 21:10.
Project
9

11

NIEUW

Bespreking commissie/wethouder
De heer Goote (VDB) maakt een taalkundige opmerking (‘te allen tijde’), en begrijpt dat Vodafone een
locatie zoekt voor een zendmast, vraagt of hier al iets meer over bekend is.
Volgens de wethouder ging dit over een voornemen en is hierover geen nieuws te melden. Het idee is
dat er één mast komt van 30 meter, die plaats biedt aan meerdere providers (dus geen tweede mast).
De heer Goote (VDB) vraagt zich af waarom de lijst niet meteen wordt aangepast op dit punt Gymzaal
Dennenweg, met de vermelding dat dit op 5 september zal plaatsvinden, dan kan 2020 achterwege
gelaten worden. Dit verzoek kan de griffier opnemen.
Lopende projecten bij buurtgemeenten – Voorzitter: graag tekstuele aanpassing (‘t’ verwijderen)
Binnenduinrand (toegevoegd op verzoek VVD)

Mevrouw Meijer (VVD) verzoekt om toevoeging van het project ‘Stal de Naaldenhof’ in Bentveld, gemeente
Zandvoort. Het voornemen van die gemeente is om het bestemmingsplan te wijzigen, daarmee het perceel van de
manege op termijn te gaan herbestemmen voor de bouw van villa’s. Hier is ook in Aerdenhout onrust over ontstaan.
Belang voor onze gemeente: van deze recreatieve sportvoorziening wordt ook door Bloemendalers gebruik gemaakt,
bovendien ligt deze in de binnenduinrand, waarover de visie nog niet door Zandvoort is vastgesteld.
 Mevrouw Meijer (VVD) komt met een tekstvoorstel voor opname in het projectenoverzicht, op basis van de
opmerkingen hierover in de commissie en met concrete actiepunten, en zal dit dan voorleggen aan de commissie.
De heer Goote (VDB) heeft begrepen dat de discussie over de Duinpolderweg weer wordt opgepakt door de Provincie
Zuid-Holland, en vraagt om opname in het overzicht om op de hoogte te blijven. De wethouder meldt dat het
standpunt van Noord-Holland ongewijzigd is, in de komende 3,5 wordt de weg naar verwachting dus niet gerealiseerd.
 Opname in het projectenoverzicht acht de commissie om genoemde reden niet noodzakelijk.

11. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) vraagt naar de reden voor het feit dat antwoorden van het college
tegenwoordig verlopen via een mailadres ‘no-reply’.
De wethouder zegt dat dit onderwerp beter past in de commissie Bestuur en Middelen, dat leden van raad en
commissies nog steeds in de gelegenheid zijn de vragen te stellen die zij willen, en dat de wethouder verantwoordelijk
is voor de beantwoording van die vragen. Hij is het ook gezicht van het college voor deze commissie, het is niet
relevant welke ambtenaar onder de mail wordt gezet.
 Wethouder Wijkhuisen neemt de opmerkingen over het ‘no-reply’ adres mee terug naar het college, legt deze voor
aan de portefeuillehouder communicatie, en geeft een terugkoppeling in de commissie. (HvB)

12. Mededelingen College van B & W
Wethouder Wijkhuisen: er staat weer een subsidieregeling (100%) open bij de provincie voor 26 bushaltes t.b.v. het
toegankelijk maken voor minder validen. Hier was al geld voor vrijgemaakt, dus dit zou een meevaller kunnen zijn. De
wethouder houdt de commissie op de hoogte.
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13. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 20 oktober 2020
Verslag ongewijzigd vastgesteld.

14. Lijst van toezeggingen door het College
Nummer
TCG217
TCG260
TCG261

Betreft (kort)
Stuurgroep Formule 1
Vergelijking zonneparken met P1P2
Afgang strand: slagboom wordt camera

TCG262
TCG263
TCG267
TCG268
TCG269
TCG270
TCG271

Overzicht locaties ruimtelijke bestemming
Bestemming maatschappelijk inperken
Witte Hond
Vitaal Vogelenzang
Vitaal Vog.zang: doelgroepenverordening
Vitaal Vogelenzang
Vragen Hoge Duin en Daalseweg beantw

TCG272

Bij bespr WR1 zijn alle geg Liander beschb.

TCG273
TCG274

Rapport kwal en capaciteitsdocument
RES: wat verstaan onder jong/oudduin

TCG275
TCG276
TCG277
TCG278
TCG279
TCG280
TCG281
TCG282
TCG283

Slingerweg: actie ondernemen
Begroting: projecten compleet?
Overzicht Veen en Duin 533.000 EUR
Verkeerssituatie Bloemendaalseweg
Participatie Bennebroekerlaan
Vraag 75000 ‘planbegeleiding’ Caprera?
Pag. rentelast 10.000 herinr kop Zeeweg?
Alle kosten omgwet in begroting?
Memo paraplu-bestemmingsplan (mtsch)

Besluit
Aanhouden
Afvoeren: op 25-11-2020 beantwoord met collegebrief
Afvoeren: wethouder Heijink heeft toegelicht dat de slagboom
niet wordt verwijderd, maar vervangen
 zie toezegging TCG283
 zie toezegging TCG283
Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan)
Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan)
Aanhouden: staat ook op de BTA van commissie Samenleving
Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan)
Afvoeren: de vragen zijn beantwoord via de mail en er ligt een
raadsbesluit (inmiddels in uitvoering)
Afvoeren: op 27-11-2020 beantwoord met collegebrief/bijlage,
is ook in de commissie behandeld
Afvoeren: op 23-10-2020 beantwoord via griffiebericht
Aanhouden: dhr vd Bunt komt er schriftelijk op terug of dit
punt inmiddels afgevoerd kan worden, of niet.
Afvoeren: hierover is een motie aangenomen in de raad
Afvoeren: beantwoord via Technische vragen begroting deel 3
Afvoeren: op 30-10-2020 beantwoord met collegebrief/bijlage
Afvoeren: hierover is een motie aangenomen in de raad
Afvoeren: op 30-10-2020 beantwoord met collegebrief/bijlage
Afvoeren: beantwoord via Technische vragen begroting deel 3
Afvoeren: beantwoord via Technische vragen begroting deel 3
Afvoeren: beantwoord via Technische vragen begroting deel 3
Aanhouden: de memo komt er op korte termijn aan.

15. Rondvraag
De volgende vragen worden besproken:
Commissielid (fractie)
Mw Roos (HvB)

Mw Roos (HvB)

Mw Roos (HvB)

Vraag
Verzonden: woensdag 4 november 2020 14:32
Wat gaat u doen om te voorkomen dat de gemeente Haarlemmermeer de doorgang vanaf de
Bennebroekerdijk richting de N205 afsluit voor doorgaand verkeer?
Wethouder Wijkhuisen is betrokken bij de planvorming, maar de planuitwerking moet nog
starten. Het blijft de bedoeling vanuit Bennebroek naar de N205 te kunnen rijden, op welke
manier moet nog bekeken worden. Wat in de krant staat is niet per definitie juist.
Verzonden: maandag 30 november 2020 13:57
De groene golf op de Westelijke Randweg functioneert niet naar behoren, dit levert ergernis
op, maar is ook slecht voor het milieu. Waarom wordt dit niet hersteld?
Wethouder Wijkhuisen licht toe dat dit een provinciale weg is. De provincie meldt dat de
signaalkabel op meerdere punten gebroken is. Herstel houdt nogal wat graafwerk in en
brengt flinke kosten met zich mee. Dit kan niet zo 1-2-3 opgelost worden. De wethouder zegt
toe het gevoel van urgentie over te brengen (zie hieronder).
Verzonden: maandag 30 november 2020 17:41
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De woning naast het gemeentehuis is gesloopt. Daar zou een ZOED worden teruggebouwd,
maar ik zie niets gebeuren. Waarom gebeurt daar niets?
Wethouder Wijkhuisen meldt dat er wel degelijk werkzaamheden plaatsvinden: er is
inderdaad gesloopt en moest grond afgegraven worden, het hele object is nu klaar om
opgebouwd te worden. Op korte termijn zal nu gebouwd gaan worden.

 Wethouder Wijkhuisen zal kenbaar maken aan de provincie Noord-Holland, dat de Bloemendaalse gemeenteraad
met urgentie verzoekt om herstel van de groene golf op de Westelijke Randweg.
TCG288

16. Sluiting
Om 21:50 sluit de voorzitter de vergadering.
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