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Commissie Grondgebied op dinsdag 20 februari 2018 

 

Concept-Besluitenlijst 

 

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

mevrouw Roos, de heer Burger, de heer Barendregt, mevrouw Wierda 

College: wethouders Kruijswijk en Van Rijnberk 

Voorzitter: de heer Brussaard 

Commissiegriffier: de heer Hoek 

Afwezig met bericht: de heer Faber 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mee dat de 

uitzending van de vergadering op de website vanwege technische problemen op dit moment niet 

mogelijk is. Hij stelt voor toch te vergaderen en in afwachting van het verhelpen van deze 

problemen in ieder geval de punten 2 tot en met 5 te behandelen. Daarvan zal een uitgebreidere 

besluitenlijst worden gemaakt. De commissie gaat daarmee akkoord. 

Mevrouw Wierda (GroenLinks) meldt dat zij de heer Faber vervangt. De heer Faber (GroenLinks) 

voert op dit moment een opdracht uit voor PWN en zal om die reden niet het woord voeren over 

het onderwerp “Reinwaterpark” noch deelnemen aan de besluitvorming daarover. 
 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter meldt een voorstel van het college om een verklaring van geen bedenkingen af te 

geven voor het realiseren van een gezondheidscentrum (HOED) aan de Ter Hoffsteedeweg 1 in 

Overveen, de griffie niet heeft bereikt, maar wel bij voorkeur met spoed wordt behandeld. Hij 

stelde de commissie voor dat het voorstel op de agenda voor de raad van 8 maart wordt geplaatst, 

op korte termijn aan de leden wordt toegezonden, zodat zij zich daarover kunnen beraden en in 

een schriftelijke ronde vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen maken. Bij de behandeling 

van de agenda van de raadsvergadering kan dan worden besloten of het voorstel rijp is voor 

behandeling. De commissie gaat daarmee akkoord. 

 

De voorzitter meldt voorts dat de heer Burger (CDA) vragen heeft aangemeld voor de rondvraag. 

De leden Roos (Hart voor Bloemendaal) en Westphal (D66) melden dat zij eveneens een vraag 

hebben voor de rondvraag.  

 

Voor het overige is de commissie akkoord met de agenda. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Vaststellen van de besluitenlijsten van 16 en 25 januari 2018 

De heer Burger (CDA) constateert dat de besluitenlijst van 25 januari een toezegging bevat 

(TCG144) die niet op is opgenomen op het Lijst van Toezeggingen. Met in achtneming daarvan 

worden de besluitenlijsten vastgesteld.  

 

5. Lijst van toezeggingen College 

 

De voorzitter loopt de Lijst van Toezeggingen door. Vastgesteld wordt dat TCG 135 is afgedaan bij 

brief en TCG 136 door het toezenden van de gevraagde informatie. Naar aanleiding hiervan zegt 

wethouder Kruijswijk toe het verweerschrift van de gemeente in het dossier Chapeau aan de 

gemeenteraad te zullen toezenden (TCG 145). Ten aanzien van TCG138 meldt wethouder 

Kruijswijk dat het toegezegde gesprek met een bewoonster inmiddels heeft plaatsgevonden, 

zodat de toezegging is afgedaan. Met betrekking tot TCG 139 meldt wethouder Kruijswijk dat 

binnenkort een provinciale subsidieverordening wordt verwacht, dat hij de raad daarover bij 

gelegenheid zal informeren en dat de toezegging kan worden aangehouden. De voorzitter stelt 

vast dat de toezegging om de raad op een aantal punten nader te informeren over het dossier 

Bijduinhof (TCG 140) is afgedaan. Het zelfde geldt voor de toezeggingen TCG 141 en TCG 142. Ten 

aanzien van TCG 143 meldt wethouder Kruijswijk dat het onderwerp “voet- en fietsbrug over de 

Leidsevaart in Park Vogelenzang” in maart in de stuurgroep Park Vogelenzang zal worden 
besproken. Naar aanleiding hiervan geeft mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) aan graag nader 

te worden geïnformeerd over de voortgang van dit project. De voorzitter stelt voor dat zij deze 

vraag bij de behandeling van agendapunt 9 (Stand van Zaken projecten) of 10 (Rondvraag) aan de 

orde stelt. Ten aanzien van TCG 144 zegt wethouder Kruijswijk toe dat het plaatsen van extra 
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borden met de aanduiding 30 km zal worden meegenomen in het project reconstructie 

Vogelenzangseweg. 

 

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. 

Afgedaan 

TCG 136 19-09-

2017 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de commissie 

schriftelijke te zullen informeren over de stand van 

zaken van het dossier Chapeau. 

Afgedaan 

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.  

Afgedaan 

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. 

Afgedaan 

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) 

Afgedaan 

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 

Afgedaan 

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  

Aangehouden 

TCG 144 25-01-

2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe in ambtelijke 

verkeerscomissie te zullen overleggen over het 

plaatsen van extra borden met de aanduiding 30 km 

in Vogelenzang.  

Afgedaan 

TCG 145 20-02-

2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe het verweerschrift 

van de gemeente in het dossier Chapeau toe te zullen 

zenden aan de gemeenteraad. 

Nieuwe 

toezegging 

TCG 146 20-02-

2018 

Wethouder Van Rijnberk zegt toe een vraag van het 

CDA over de juistheid van getallen in het VO SP 

Reinwaterpark schriftelijk te zullen beantwoorden 

voor de raad van 8 maart 2018 (TCG146). 

Nieuwe 

toezegging 

TCG 147 20-02-

2018 

Met betrekking tot het voorstel “Vaststellen ruimtelijk 

kader landgoed Elswoutshoek bouw stal en berging” 
zegt Wethouder Van Rijnberk toe de raad nader te 

zullen informeren over de vraag of een besluit over 

het verlenen van toestemming voor het realiseren 

van een paardenbak buiten de utiliteitszone behoort 

Nieuwe 

toezegging 
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tot de bevoegdheden van de gemeenteraad of het 

college (TCG 147). 

TCG 148 20-02-

2018 

Met betrekking tot het voorstel “Vaststellen ruimtelijk 

kader landgoed Elswoutshoek bouw stal en berging” 
zegt Wethouder Van Rijnberk toe de schriftelijke 

weergave van het standpunt van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed over dit dossier aan de raad te 

zullen toezenden (TCG 148). 

Nieuwe 

toezegging 

 

Na bespreking van de Lijst van Toezeggingen schorst de voorzitter de vergadering, teneinde het 

herstel van de technische problemen af te wachten. Na een schorsing van 10 minuten heropent de 

voorzitter de vergadering, stelt vast dat de technische problemen zijn verholpen en stelt voor 

verder te gaan met het volgende agendapunt. 

 

Meningsvorming 

 

6. Stedenbouwkundig plan Reinwaterpark 

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

zegt toe een vraag van het CDA over de juistheid van getallen in het VO SP Reinwaterpark 

schriftelijk te zullen beantwoorden (TCG 146).  

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 8 maart 2018, dat naar verwachting de fracties van VVD, D66 en GroenLinks 

amendementen zullen indienen en dat wethouder Van Rijnberk de vraag van het CDA 

schriftelijk zal beantwoorden. 

 

7. Vaststellen ruimtelijk kader landgoed Elswoutshoek bouw stal en berging 

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

Wethouder Van Rijnberk zegt toe de raad nader te zullen informeren over de vraag of het 

verlenen van toestemming voor het realiseren van een paardenbak buiten de utiliteitszone 

behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad of van het college (TCG 147). Eveneens 

zegt hij toe de schriftelijke weergave van het standpunt van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed over dit dossier aan de raad te zullen toezenden (TCG 148). 

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

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

8 maart 2018 en dat wethouder Van Rijnberk de gemeenteraad voorafgaand aan de 

raadsvergadering nog over een tweetal punten zal informeren. 

 

 

Informatie en oriëntatie 

 

8. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Er zijn geen mededelingen vanuit het college. 

 

9. Stand van zaken projecten 

De heer Burger (CDA) stelt vragen over het project Vitaal Vogelenzang. Wethouder 

Kruijswijk antwoordt. 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) stelt vragen over het project Park Vogelenzang. 

Wethouder Kruijswijk reageert.  

 

10. Mededelingen College van B&W 

Er zijn geen mededelingen van het College van B&W. 

 

11. Rondvraag 

De heer Burger (CDA) over Bomen aan de Graaf Willemlaan. Wethouder Kruijswijk 

antwoordt. 
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De heer Burger (CDA) over Bomenkap Vogelenzangseweg. Wethouder Kruijswijk antwoordt. 

De heer Burger (CDA) over de situatie op een weiland langs de Vogelenzangseduinweg. 

Wethouder Kruijswijk zegt toe hier schriftelijk op te zullen antwoorden. 

De heer Westphal (D66) over de wijze van informatieverstrekking aan bewoners over het 

aanbieden van afval. Wethouder Kruijswijk antwoordt. 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) over de Duinpolderweg. Wethouder Kruijswijk 

antwoordt. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter memoreert dat dit de laatste vergadering van de commissie Grondgebied was in 

de bestuursperiode 2014-2018. Hij heeft de vergaderingen met plezier voorgezeten en dankt 

alle leden voor hun inbreng, alsmede de heer Faber (GroenLinks) die vanavond niet aanwezig 

is en de griffie. 

De voorzitter sluit om 23.22 uur de vergadering. 

 

 

Overveen, februari 2018 

De voorzitter van de raadscommissie Grondgebied 

Wim Brussaard 


