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Commissie Grondgebied op dinsdag 15 mei 2018 

 

Concept-Besluitenlijst 

 
Aanwezig: mevrouw Meyer, mevrouw Zoetmulder, de heer Slewe, mevrouw Kuijs, de heer Van 

der Veldt, de heer Goote, de heer Koster, de heer Faber  
College: wethouders Kruijswijk 
Voorzitter: de heer Burger 
Commissiegriffier: de heer Hoek 
Afwezig met bericht: de heer Barendregt 
 
1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter leest een 
gedicht voor van Jan Reiziger, getiteld Blinde Zieners. 
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal). 
De voorzitter nodigt de leden uit om na afloop van de commissievergadering deel te nemen aan 
een “Benen-op-Tafel”-sessie over de manier waarop de commissie zijn werkzaamheden wil invullen 
en organiseren. 
 
2. Vaststellen van de agenda 

De commissie is akkoord met de agenda. 
 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Er zijn geen mededelingen. 
 
4. Vaststellen van de besluitenlijst van 20 februari 2018 

De besluitenlijst wordt 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 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 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 145 20-02-
2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe het verweerschrift 
van de gemeente in het dossier Chapeau toe te zullen 
zenden aan de gemeenteraad. 

Afgedaan 

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). 

Afgedaan 

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

Afgedaan 

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 

Afgedaan 

https://www.dichters.nl/politieke_gedichten/1474280/blinde_zieners/&sort=titel
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weergave van het standpunt van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed over dit dossier aan de raad te 
zullen toezenden (TCG 148). 

TCG 149 15-05-
2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de bijdrage van 
€5000 van het Mobiliteitsfonds Zuid Kennemerland 
aan de Metropool Regio Amsterdam (MRA) toe te 
zullen lichten. 

Nieuwe 

toezegging 

TCG 150 15-05-
2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe nadere uitleg te 
zullen verschaffen over de mededeling die in de 
jaarstukken van het Mobiliteitsfonds Zuid 
Kennemerland stukken wordt gedaan dat het 
Mobiliteitsfonds zich zal aansluiten bij de Metropool 
Regio Amsterdam . 

Nieuwe 

toezegging 

TCG 151 15-05-
2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe aan de raad een 
memo toe te zullen zenden waarin de varianten over 
de aansluiting Zeeweg/Randweg uiteen worden gezet. 

Nieuwe 

toezegging 

TCG 152 15-05-
2018 

Met betrekking tot de begroting Omgevingsdienst 
IJmond 2018 zegt wethouder Kruijswijk toe nader te 
informeren over de uitvoering van de bodemtaken 
door de Omgevingsdienst IJmond. 

Nieuwe 

toezegging 

TCG 153 15-05-
2018 

Met betrekking tot de begroting van de 
Omgevingsdienst IJmond 2018 zegt wethouder 
Kruijswijk toe nader te zullen informeren over de 
specificatie van de projectkosten. 

Nieuwe 

toezegging 

 
6. Rondvraag  

Voorafgaand aan de rondvraag memoreert de voorzitter dat de commissievoorzitters hebben 

afgesproken dat de rondvraag voortaan voorafgaand aan het inhoudelijke deel van de 

vergadering zal worden geagendeerd, dat van het college wordt verwacht dat vragen die op de 

dag van de vergadering voor 11 zijn aangemeld ook adequaat zullen worden beantwoord en 

dat aan de rondvraag maximaal een half uur zal worden besteed. 

 

De volgende vragen worden gesteld: 

De heer Slewe over de bezwaarprocedure inzake project Bijduinhof, de stand van zaken met 

betrekking tot het project Bijduinhof, de invloed op het project Bijduinhof van nieuw beleid met 

betrekking tot dakterrassen op uitbouwen. Wethouder Kruijswijk antwoordt. 

Mevrouw Kuijs over de afhandeling van schade bij het project Bijduinhof. Wethouder 

Kruijswijk antwoordt. 

 

 
Informatie en oriëntatie 

 
7. Informatie sessie over de thema’s die om de commissie Grondgebied aan de orde 

komen 

De heer Dubbe (hoofd afdeling beleid) geeft een korte presentatie over de thema’s die in de 
commissie Grondgebied aan de orde komen.  

 
 

Meningsvorming 

 

8. Mobiliteitsfonds Zuid Kennemerland – Raadsvoorstel financiële stukken 2018 

In eerste termijn voeren alle leden het woord, wethouder Kruijswijk reageert. In tweede termijn 

voeren alle leden het woord. Wethouder Kruijswijk zegt toe de bijdrage van €5000 van het 
Mobiliteitsfonds aan de Metropool Regio Amsterdam (MRA) toe te zullen lichten (TCG 149), nadere 

uitleg te zullen verschaffen over de mededeling die in stukken wordt gedaan dat het 

Mobiliteitsfonds zich zal aansluiten bij de MRA (TCG 150) en zegt toe aan de raad een memo toe te 

zullen zenden waarin de varianten over de aansluiting Zeeweg/Randweg uiteen worden gezet (TCG 

151). 
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De voorzitter constateert dat de commissie van oordeel is dat het stuk rijp is voor besluitvorming 

en als bespreekpunt geagendeerd kan worden voor de raad.  

 

9. Omgevingsdienst IJmond –Raadsvoorstel zienswijze begroting Omgevingsdienst IJmond 

In eerste termijn voeren alle leden het woord, wethouder Kruijswijk reageert. Wethouder 

Kruijswijk zegt toe nader te informeren over de uitvoering van de bodemtaken door de 

Omgevingsdienst IJmond (TCG 152) en over de specificatie van de projectkosten (TCG 153). 

De voorzitter constateert dat de commissie van oordeel is dat het stuk rijp is voor besluitvorming 

en als hamerpunt geagendeerd kan worden in de raad.  

 

 

Informatie en oriëntatie 

 

10. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Wethouder Kruijswijk deelt mee dat binnenkort een bijeenkomst van de Stuurgroep 

Duinpolderweg zal plaatsvinden. 

 

11. Stand van zaken projecten 

Wethouder Kruijswijk verwijst naar de projecten die zijn besproken bij de behandeling van 

agendapunt 7.  

 

12. Mededelingen College van B&W 

Wethouder Kruijswijk doet mededeling over een subsidie die is verleend met betrekking tot 

de Vogelenzangseweg, over de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van een 

zendmast door KPN, over de mogelijke realisatie van sociale woningbouw op Blekersveld, over 

de wijziging in de regelgeving die er toe leidt dat met ingang van 1 juli 2018 aanvragen voor 

een omgevingsvergunning om te bouwen uit moeten gaan van aardgasloos bouwen, over de 

binnenkort te verschijnen afvalkalender voor de tweede helft van 2018. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

 
Overveen, mei 2018 
De voorzitter van de raadscommissie Grondgebied 
André Burger 


