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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 maart 2023 

De Lijst ingekomen stukken bevat brieven en mails die gericht zijn aan de gemeenteraad.  

A-Stukken zijn externe stukken aan de Raad met het advies ze voor kennisgeving aan te nemen,  

B-Stukken zijn externe stukken aan de Raad met het advies ze in handen te stellen van het College voor 

afhandeling.  

C-Stukken zijn stukken vanuit het College aan de raad, de zogenaamde Collegebrieven. 

D-Stukken zijn brieven vanuit het College ter behandeling van een specifieke vraag/ vragen vanuit de raad.  

E-Stukken zijn stukken vanuit het College aan de raad met een vertrouwelijk karakter. 

 

 Datum Onderwerp Bijlage 

  A Externe stukken aan de Raad - voor kennisgeving 

aannemen  

Deze externe stukken worden zonodig geanonimiseerd en 

openbaar geplaatst. 

 

1 7-2-2023 Beg. brief van inwoners inzake plan woningbouw langs 

spoor, nabij station Overveen (2023000334) in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2023000357) 

A1b brief van inwoners 

inzake plan woningbouw 

langs spoor, nabij 

station Overveen 

(2023000335) 

2 14-2-2023 Brief van inwoner inzake volkshuisvesting in de 

gemeente Bloemendaal (2023000376) in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2023000377) 

 

3 17-2-2023 Brief van advocaat inwoner inzake Willinklaan  

(2023000394) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000396) 

 

4 28-2-2023 Brief van inwoner inzake principeverzoek Leidsevaart 

(2023000572) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000574) 

 

5 8-3-2023 Vervolgvraag HvB i.v.m. bestemmingsplanwijziging: 

Kerklaan 16 ev (32 wooneenheden) (2023000623) 

 

6 8-3-2023 Brief van inwoner inzake Willinklaan 2 (2023000624) in 

te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2023000625) 

A6b Tekeningen 

Willinklaan 2 

(2023000626) 

7 9-3-2023 Brief inwoner inzake Dennenheuvel (2023000631) in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2023000632) 

A7b Uitspraak 

Rechtbank Noord 

Holland (2023000633) 

in te zien na inlog, 

bevat 

persoonsgegevens. 

8 9-3-2023 Notitie Energie Samen Noord-Holland (ESNH) 

Versnelling Energietransitie (2023000634) 

 

9 10-3-2023 Brief van Water Natuurlijk Rijnland inzake inkoop 

biologische bollen (2023000635) in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000636) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-brief-van-inwoners-inzake-plan-woningbouw-langs-spoor-nabij-station-Overveen-geanonim-2023000357.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1b-Brief-van-inwoners-inzake-plan-woningbouw-langs-spoor-nabij-station-Overveen-2023000335.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Brief-van-inwoner-inzake-volkshuisvesting-in-de-gemeente-Bloemendaal-geanonimiseerd-2023000377.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-Brief-van-advocaat-inwoner-inzake-Willinklaan-geanonimiseerd-2023000396.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4a-Brief-van-inwoner-inzake-principeverzoek-Leidsevaart-2023000574.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-Vervolgvraag-HvB-i-v-m-bestemmingsplanwijziging-Kerklaan-16-ev-32-wooneenheden-2023000623.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Brief-van-inwoner-inzake-Willinklaan-2-geanonimiseerd-2023000625.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6b-Tekeningen-Willinklaan-2-2023000626.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Brief-inwoner-inzake-Dennenheuvel-geanonimiseerd-2023000632.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Notitie-Energie-Samen-Noord-Holland-ESNH-Versnelling-Energietransitie-2023000634.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Brief-van-Water-Natuurlijk-Rijnland-inzake-inkoop-biologische-bollen-geanonimiseerd-2023000636.pdf
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10 10-3-2023 Brief van advocaat van inwoner inzake verzoek 

ontwikkelen beleid voor aanleg 

woonwagenstandplaatsen (2023000160) in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2023000637) 

 

11 15-3-2023 Brief van inwoner inzake bezwaar toeristenbelasting 

2023 (2023000664) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000665) 

 

    

  B Externe stukken aan de Raad - in handen stellen van 

het College voor afhandeling 

Deze externe stukken worden zonodig geanonimiseerd en 

openbaar geplaatst. Als er een reactie nodig is vanuit het 

College, worden brieven hier geplaatst. 

 

1 8-2-2023 Brief inwoner inzake Energielabel C plicht voor kantoren 

per 2023 (2023000157) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000365) 

 

2 17-2-2023 Reactie inwoners op voornemen verruiming 

openingstijden AH Bennebroek (2023000371) in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2023000397) 

 

    

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 3-2-2023 Collegebesluit tot aanvaarding aanbod Kerklaan 8 

Bennebroek (2023000048) 

 

2 3-2-2023 Evaluatie Formule 1 Zandvoort - Editie 2022 

(2023000054) 

C2a Evaluatie Formule 1 

Zandvoort - Editie 2022 

(2023000056) 

3 3-2-2023 Brief inzake frauderisicoanalyse gemeente Bloemendaal 

2022 (2023000052) 

C3a Frauderisicoanalyse 

gemeente Bloemendaal 

2022 (2022004985) 

4 3-2-2023 BDO benchmark Nederlandse gemeenten 2023 

(2023000058) 

C4a BDO benchmark 

Nederlandse gemeenten 

2023 (2023000071) 

5 3-2-2023 Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2023 

(2023000050) 

C5a 

Uitvoeringsprogramma 

Omgevingsdienst 

IJmond 2023 

(2023000074) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-Brief-van-advocaat-van-inwoner-inzake-verzoek-beleid-voor-aanleg-woonwagen-geanonimis-2023000637.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Brief-inwoner-inzake-bezwaar-toeristenbelasting-2023-geanonimiseerd-2023000665.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1a-Brief-inwoner-inzake-Energielabel-C-plicht-voor-kantoren-per-2023-geanonimiseerd-2023000365.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2a-reactie-op-voornemen-Verruiming-openingstijden-AH-Bennebroek-geanonimiseerd-2023000397.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Collegebesluit-tot-aanvaarding-aanbod-Kerklaan-8-Bennebroek-2023000048.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Evaluatie-Formule-1-Zandvoort-Editie-2022-2023000054.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2a-Evaluatie-Formule-1-Zandvoort-Editie-2022-2023000056.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Brief-inzake-frauderisicoanalyse-gemeente-Bloemendaal-2022-2023000052.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3a-Frauderisicoanalyse-gemeente-Bloemendaal-2022-2022004985.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-BDO-benchmark-Nederlandse-gemeenten-2023-2023000058.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4a-BDO-benchmark-Nederlandse-gemeenten-2023-2023000071.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Uitvoeringsprogramma-Omgevingsdienst-IJmond-2023-2023000050.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5a-Uitvoeringsprogramma-Omgevingsdienst-IJmond-2023-2023000074.pdf
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6 7-2-2023 Beg. brief procesplan huisvesting en opvang 

asielzoekers, statushouders en ontheemden 

(2023000067) 

C6a Procesplan 

huisvesting en opvang 

asielzoekers, 

statushouders en 

ontheemden 

(2023000070) 

7 7-2-2023 Toezegging TCS115 - gemeentelijk beleid ten aanzien 

van kwetsbare gezinnen met kinderen (2023000290) 

 

8 8-2-2023 Beeldvormende avond Toezicht & Handhaving 

(Openbare ruimte) (2023000081) 

C8a Werkzaamheden 

HH BMD 2022 

(2023000082) 

9 9-2-2023 Beg. Brief inzake jaarverslag Leerplein 2021 – 2022 

(2023000076) 

C9a Bijlage jaarverslag 

Leerplein 2021 – 2022 

(2023000078) 

C9b Jaarverslag 

Leerplein 2021 – 2022 

(2023000079) 

10 9-2-2023 Bijzondere bijstand meerkosten energie 2022 

(2023000080) 

 

11 10-2-2023 Vitaal Vogelenzang - Stand van zaken stikstofdepositie 

(2023000015) 

 

12 17-2-2023 Uitspraak geweigerde omgevingsvergunning voor de 

bouw van drie woningen aan de Binnenweg 27 

(2023000077)  

C12a uitspraak 

voorzieningenrechter 

(2023000399) ) in te 

zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde 

versie: (2023000400) 

13 17-2-2023 Kadernota 2024 Omgevingsdienst IJmond 

(2023000313) 

C13a Bijlage Kadernota 

2024 Omgevingsdienst 

IJmond (2023000088) 

14 17-2-2023 Beantwoording vragen HvB inzake splitsingsverbod 

(2023000084) 

C14a Ruimtelijke 

beoordeling Julianalaan 

98 (2023000389) 

15 17-2-2023 Transitieplan Asiel Kennemerland februari 2023 

(2023000083) 

 

16 21-2-2023 Beantwoording TCS 114 inzake vrijwilligersweg in 

Bloemendaal (2023000089) 

 

17 22-2-2023 Beantwoording art. 36 Rvo vragen CDA over 

maatregelen op de Zeeweg (2023000112) 

C17a reactie 

Staatsbosbeheer en 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-beg-brief-Procesplan-huisvesting-en-opvang-asielzoekers-statushouders-en-ontheemden-2023000067.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6a-Procesplan-huisvesting-en-opvang-asielzoekers-statushouders-en-ontheemden-2023000070.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Toezegging-TCS115-gemeentelijk-beleid-ten-aanzien-van-kwetsbare-gezinnen-met-kinderen-2023000290.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Beeldvormende-avond-Toezicht-Handhaving-Openbare-ruimte-2023000081.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8a-Werkzaamheden-HH-BMD-2022-2023000082.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-beg-brief-inzake-jaarverslag-Leerplein-2021-2022-2023000076.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9a-Jaarverslag-Leerplein-2021-2022-2023000078.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9b-Jaarverslag-Leerplein-2021-2022-2023000079.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Bijzondere-bijstand-meerkosten-energie-2022-2023000080.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Vitaal-Vogelenzang-Stand-van-zaken-stikstofdepositie-2023000015.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Uitspraak-geweigerde-omgevingsvergunning-voor-de-bouw-van-drie-woningen-aan-de-Binnenw-2023000077.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12b-uitspraak-voorzieningenrechter-geanonimiseerd-2023000400.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Kadernota-2024-Omgevingsdienst-IJmond-2023000313.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-Bijlage-Kadernota-2024-Omgevingsdienst-IJmond-2023000088.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-splitsingsverbod-2023000084.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14a-Ruimtelijke-beoordeling-Julianalaan-98-2023000389.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Transitieplan-Asiel-Kennemerland-februari-2023-2023000083.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Beantwoording-TCS-114-inzake-vrijwilligerswerk-in-Bloemendaal-2023000089.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-CDA-over-maatregelen-op-de-Zeeweg-2023000112.pdf
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PWN op vragen CDA 

(2023000133) 

C17b Brief Provincie 

Noord-Holland over 

Verkeersveiligheid 

Zeeweg (N200) d.d. 15 

juni 2022 

(2023000135) in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde 

versie: (2023000561) 

18 23-2-2023 Eerste voortgangsrapportage van de Regionale Energie 

Strategie Noord-Holland Zuid (2023000113) 

C18a Eerste 

voortgangsrapportage 

RES (2023000114) 

C18b  Bijlage 1 

Samenvattend overzicht 

per gemeente 

(2023000115) 

19 8-3-2023 Projectopdracht Bispinckpark (2023000582)  C19a Bijlage 

Projectopdracht 

ontwikkeling 

Bispinckpark noord en 

zuid (2023000583) 

20 9-3-2023 Brief inzake vervolg Binnenweg 27 (2023000478)  

21 9-3-2023 Brief inzake Bestemming maatschappelijk (2023000474) Bijlage Beantwoording 

TCG 262/263 

(2020004019) 

22 9-3-2023 Brief inzake jaarverslag Bloemendaal Samen 2022 

(2023000476) 

C22a jaarverslag 

Bloemendaal Samen 

2022 (2023000475) 

23 10-3-2023 Brief inzake Woondeal MRA (2023000472) C23a Woondeal MRA 

(2023000630) 

24 10-3-2023 Brief inzake beantwoording art. 36 vraag 

onafhankelijkheid Burgemeester van ZB (2023000571) 

 

25 10-3-2023 Brief inzake beantwoording art. 36 vraag halal hapjes 

van ZB (2023000573) 

 

  D Brieven van het college ter beantwoording van vragen 

uit de Raad 

Het betreft hier Collegebrieven die ingaan op een specifieke 

vraag/ vragen vanuit de raad. 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17a-reactie-Staatdbosbeheer-en-PWN-op-vragen-CDA-2023000133.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17c-Brief-Provincie-Noord-Holland-over-Verkeersveiligheid-Zeeweg-N200-geanonimiseerd-2023000561.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Eerste-voortgangsrapportage-van-de-Regionale-Energie-Strategie-Noord-Holland-Zuid-2023000113.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18a-Eerste-voortgangsrapportage-RES-2023000114.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18b-Bijlage-1-Samenvattend-overzicht-per-gemeente-2023000115.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Projectopdracht-Bispinckpark-2023000582.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19a-Bijlage-Projectopdracht-ontwikkeling-Bispinckpark-noord-en-zuid-2023000583.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Brief-inzake-vervolg-Binnenweg-27-2023000478.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Brief-inzake-Bestemming-maatschappelijk-2023000474.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Brief-inzake-Bestemming-maatschappelijk-2023000474.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22-Brief-inzake-jaarverslag-Bloemendaal-Samen-2022-2023000476.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22a-jaarverslag-Bloemendaal-Samen-2022-2023000475.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23-Brief-inzake-Woondeal-MRA-2023000472.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23a-Woondeal-MRA-2023000630.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C24-Brief-inzake-beantwoording-art-36-vraag-onafhankelijkheid-Burgemeester-van-ZB-2023000571.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C25-Brief-inzake-beantwoording-art-36-vraag-halal-hapjes-van-ZB-2023000573.pdf
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  E Brieven College met een vertrouwelijk karakter 

Als er vertrouwelijke informatie in een Collegebrief is 

opgenomen, wordt een brief als dusdanig door het College 

gekenmerkt en wordt de brief hier geplaatst. Deze brieven zijn 

na inlog in te zien door raadsleden. 

 

    

 

 


