
 

Corsanummer 2018001061 

Commissie Grondgebied op dinsdag 16 januari 2018 

 

Concept-Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Schell, de heer Bolkestein, mevrouw Zoetmulder, de heer Westphal, 

mevrouw Roos, de heer Burger, de heer Barendregt, de heer Faber, de heer Heukels 

College: wethouders Kruijswijk en Van Rijnberk 

Voorzitter: de heer Brussaard 

Commissiegriffier: de heer Hoek 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij wijst erop dat het 

voorgestelde agendapunt 10 (Reactie MER/Voorkeursvariant GS Duinpolderweg) zal worden 

behandeld in het tweede deel van de commissie op 25 januari as onder voorzitterschap van de 

heer Schell. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De heer Burger stelt voor de agendapunten 7 en 8 om te draaien. De commissie gaat er mee 

akkoord dat het onderwerp “Voornemen tot afwijzen verklaring van geen bedenkingen voor de op 
22 mei 2015 aangevraagde bouw van een woning c.a. op landgoed Elswoutshoek” als agendapunt 

7 wordt behandeld en het onderwerp “Voornemen tot verlening van de verklaring van geen 
bedenkingen voor het realiseren van een zomerhuis op landgoed Elswoutshoek” als agendapunt 8 

wordt behandeld. Vervolgens gaat de commissie akkoord met de agenda. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Mevrouw Zoetmulder deelt mee dat de fractie van de VVD op de aankomende raadsvergadering 

een motie in zal dienen over het onderwerp Bispinckpark/Landje van Van Riesen. 

De heer Schell kondigt aan dat zijn fractie, zo mogelijk samen met de fractie van het CDA een 

motie zal indienen over de kwaliteit van het wegdek van de Leidsevaart. 

De heer Heukels deelt mee ongelukkig te zijn met de berichten in de media over bouwplannen 

met betrekking tot het filiaal van de Albert Heijn in Bloemendaal. 

 

4. Vaststellen van de besluitenlijsten van 17 en 24 oktober 2017 

De voorzitter stelt vast dat een tweetal toezeggingen die door het college zijn gedaan in de 

commissievergadering van 17 oktober niet op de Lijst van Toezeggingen is vermeld. Hij stelt vast 

dat de toezegging inzake de Afvalstoffenheffing inmiddels is achterhaald en stelt voor de 

toezegging van wethouder Kruijswijk inzake het provinciaal budget voor het aanpakken van 

fietsknelpunten (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.) alsnog op de Lijst van Toezeggingen te plaatsen. De 

commissie gaat daarmee akkoord (TCG 139). 

 

De besluitenlijsten worden voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. 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 

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. 

Aangehouden 

TCG 136 19-09-

2017 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de commissie 

schriftelijke te zullen informeren over de stand van 

zaken van het dossier Chapeau. 

Aangehouden 

TCG 137 19-09-

2017 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de commissie 

schriftelijke te zullen informeren over de afspraken met 

HC Bloemendaal omtrent gebruik/verhuur 

Afgedaan 



 

Corsanummer 2018001061 

trainingsvelden. 

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.  

Aangehouden 

TCG 139 17-10-

2017 

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. 

Aangehouden 

TCG 140 24-10-

2017 

Wethouder Heijink zegt toe een aantal vragen met 

betrekking tot het onderwerp Bijduinhof schriftelijk te 

zullen beantwoorden. 

Aangehouden 

TCG 141 16-01-

2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe voor de 

raadsvergadering van 1 februari as helderheid te zullen 

verschaffen over de vraag hoe de tekening van 20 

maart 2017 en 5 december 2017 zich tot elkaar 

verhouden en welke betekenis zijn hebben met 

betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan 

Donkerelaan 285 (Wildhoef) 

Nieuwe 

toezegging 

TCG 142 16-01-

2018 

Wethouder Van Rijnberk zegt toe de historie van de 

in het bestemmingsplan “Landelijk gebied 
2013”opgenomen bebouwingsoppervlakte van 160m2 
na te zullen gaan en de raad daarover voor de 

raadsvergadering van 1 februari as te zullen berichten 

Nieuwe 

toezegging 

TCG 143 16-01-

2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de mogelijkheid van 

een voet- en fietsbrug over de Leidsevaart “in gesprek 
te houden” met de ontwikkelaar van Park Vogelenzang  

Nieuwe 

toezegging 

 

 

 

Meningsvorming 

 

6. Ontwerpbestemmingsplan Donkerelaan 285 (Wildhoef) 

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

Wethouder Kruijswijk zegt toe voor de raadsvergadering helderheid te zullen verschaffen over 

de vraag hoe de tekening van 20 maart 2017 en 5 december 2017 zich tot elkaar verhouden 

en welke betekenis zijn hebben met betrekking tot het voorliggende ontwerpbestemmingsplan 

(TCG 141).  

In tweede termijn voeren verschillende leden het woord. De voorzitter concludeert dat het 

voorstel rijp is voor besluitvorming en als bespreekpunt kan worden geagendeerd in de raad 

van 1 februari as.  

 

7. Voornemen tot afwijzen verklaring van geen bedenkingen voor de op 22 mei 2015 

aangevraagde bouw van een woning c.a. op landgoed Elswoutshoek 

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

voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor besluitvorming en als bespreekpunt kan 

worden geagendeerd in de raad van 1 februari as. 

 

8. Voornemen tot verlening van de verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren 

van een zomerhuis op landgoed Elswoutshoek 

Verschillende leden voeren in eerste termijn het woord, wethouder Van Rijnberk reageert. 

Wethouder Van Rijnberk zegt toe de historie van de in het bestemmingsplan “Landelijk gebied 
2013”opgenomen bebouwingsoppervlakte van 160m2 na te zullen gaan en de raad daarover 

voor de raadsvergadering te zullen berichten (TCG 142). 

In tweede termijn voeren verschillende leden het woord, wethouder Van Rijnberk reageert. 

De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid van mening is dat het voorstel rijp 

is voor besluitvorming en als bespreekpunt kan worden geagendeerd in de raad van 1 februari 
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as. 

 

9. Definitief Bestemmingsplan Martin Schildergarage, Dr Dirk Bakkerlaan 14-18 

De voorzitter concludeert dat de commissie geen behoefte heeft aan bespreking van het 

voorstel, dat het daarmee rijp is voor besluitvorming als hamerpunt kan worden geagendeerd 

in de raad van 1 februari as. En dat de fractie van D66 daarbij een stemverklaring zal afleggen. 

 

 

Informatie en oriëntatie 

 

10. Lijst Ingekomen Stukken C14 (collegebrief voet- en fietsbrug Leidsevaart)  

Verschillende leden voeren het woord, wethouder Kruijswijk reageert. Wethouder Kruijswijk 

zegt toe de mogelijkheid van deze brug “in gesprek te houden” met de ontwikkelaar van Park 
Vogelenzang (TCG 143) 

 

11. Uitspraak Rechtbank Haarlem inzake Chapeau 

Verschillende leden voeren het woord, wethouder Kruijswijk reageert. 

 

12. Schorsing 

De voorzitter stelt vast dat er geen tijd meer is om agendapunten te behandelen en schorst 

de vergadering om 23.07 uur. De vergadering zal op 25 januari worden voortgezet met 

agendapunt 10 (Duinpolderweg) en vervolgens de punten 13 en zo verder. 

 

 

Overveen, januari 2017 

De voorzitter van de raadscommissie Grondgebied 

Wim Brussaard 


