
 

 

Corsanummer: 2018017443 

 

vergadering van de Commissie Grondgebied 

dinsdag 27 november 2018 om 20.00 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis 

te Overveen 

 

Concept-Besluitenlijst 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter meldt dat de Agendacommissie heeft besloten dat het 

agendapunt “Mededelingen van het college” vanaf nu eerder op de agenda 

gepland wordt, bij de mededelingen van voorzitter en college. 

 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Op 6 december, volgende week, is er  een werkbezoek aan de locatie Plan 

1828 om 16.00 uur. 

Die avond zal er vanaf 20.00 uur een beeldvormende avond zijn over dit 

plan.    

 

 

4. Mededelingen vanuit het college 

Wethouder Wijkhuijsen meldt dat vanuit de gemeente Bloemendaal geen 

bijdrage wordt geleverd aan de projectgroep Duinpolderweg. 

 

5. Vaststellen van het verslag van 16 oktober 2018 

Op verzoek van de fractie GrL is een wijziging aangebracht in de 

formulering van de uitslag van de stemming m.b.t. Plan 1828.  

De studie Zeeweg/Randweg wordt toegevoegd aan de toezeggingen (TCG 

186) 

 

6. Lijst van toezeggingen College 

In de lijst waren enkele fouten opgemerkt. 

Die worden besproken. De opmerkingen zijn achter de betreffende 

toezeggingen vermeld. 

 

De toezegging m.b.t. het hotel (164) is afgedaan. De heer  Wijkhuisen zegt 

toe het advies van de commissie Bezwaarschriften hierover aan de raad te 

sturen. (TCG 187) 

 

De toezegging over de opmerkingen van de VDB (TCG 175) en de woonvisie 

wordt overgeboekt naar de cie Samenleving. 
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7. Rondvraag  

Er worden vragen beantwoord over: 
 

- 50 extra woningen Park Vogelenzang 
- Aanpak parkeerproblematiek Hondsdraflaan Bennebroek 
- Elswout, bestemmingsplanwijzigingen…. 
- De zendmast van KPN in het Bloemendaalse bos 

Met betrekking tot dit onderwerp geeft de wethouder de stand van 
zaken. Er is nog geen duidelijkheid op  dit moment. Hij zal de commissie 
op de hoogte houden. 

 

Meningsvorming 

 

8. Omgevingsvisie – vaststellen projectplan 

 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe bereid te zijn momenten te organiseren 

waarop de raad bijgepraat kan worden over de ontwikkelingen. Hij vraagt 

de raadsleden om ook over een modus hiervoor na te denken. (TCG 188) 

 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe na te gaan of het idee van een a-selecte 

steekproef mogelijk is volgens de wetgeving m.b.t. de privacy (TCG 189) 

 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe na te gaan wat de term “meebeslissen” 
(onder aan pagina 20) betekent i.h.k.v. de participatieladder. (TCG 190) 

 

Wethouder Wijkhuisen zorgt ervoor dat de vragen van D66 over Plan MER 

schriftelijk beantwoord worden. (TCG 191) 

 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat aan het einde van de eerste fase (juli 

2019) de raad een keuze voorgelegd zal krijgen m.b.t. de beleidsrijkheid 

van de Visie (TCG 192)  

 

Alle fracties, met uitzondering van die van Hart voor Bloemendaal vinden 

het voorstel rijp voor behandeling in de raad. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp als bespreekpunt geagendeerd 

wordt voor de raadsvergadering van 13 december. 
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9. Wegbeheerplan 2019-2022 

 

Alle fracties vinden het voorstel rijp voor behandeling in de raad. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp, op verzoek van Hart voor 

Bloemendaal, als bespreekpunt geagendeerd wordt voor de 

raadsvergadering van 13 december. 

 

 

 

10.Reparatieplan Bloemendaal aan Zee 

 

Alle fracties vinden het voorstel rijp voor behandeling in de raad. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp als hamerpunt geagendeerd 

wordt voor de raadsvergadering van 13 december. 

 

 

11.Ontwerp actieplan Geluid 

 

Wethouder Wijkhuisen zal een toelichting op de geluids-berekeningen van 

Prorail aan de raad sturen. (TCG 193)  

 

Alle fracties vinden het voorstel rijp voor behandeling in de raad. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp als bespreekpunt geagendeerd 

wordt voor de raadsvergadering van 13 december. 

 

 

 

 

 

Informatie en oriëntatie 

 

12.Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

13.Stand van zaken projecten 

 

Wethouder Wijkhuisen heeft een opmerking m.b.t. het PWN-terrein (project 

Reinwaterpark). 

PWN heeft een visie ontwikkeld voor dit gebied en wil dit aan de 

gemeenteraad presenteren. 

De commissie staat hier enigszins verdeeld tegenover. 

Tot slot merken een aantal fracties op dat het wellicht beter is het 

privaatrechtelijk traject af te wachten en zo lang het publiekrechtelijk 

proces stilte leggen.  
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14.Mededelingen College van B&W 

 

15.Sluiting 

 

 

Overveen, 27 november 2018 

De voorzitter van de raadscommissie Grondgebied, 

André Burger 


