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Fractie Stuk Onderwerp Motivering 

HvB B2, zie HIER  Reactie inwoners op 

voornemen verruiming 

openingstijden AH 

Bennebroek 

HvB wil graag een debat hierover in de 

commissie i.v.m. het amendement dat in 2022 

werd aangenomen en de wethouder bevragen 

over het besluit en de enquête. Verder ook 

over andere punten die worden benoemd in de 

brief nl de openingstijden, de overlast en 

parkeergelegenheid in deze wijk ed. 

HvB C1, zie HIER Collegebesluit tot 

aanvaarding aanbod 

Kerklaan 8 

Bennebroek 

Aanbod Kerklaan 8, vmlg gymlokaal. Daarbij wil 

HvB een bestemmingsplanwijziging waarbij de 

maatschappelijke bestemming wordt omgezet 

in woonbestemming met mogelijkheid van 

zelfbouw of bouw van 3 woningen of 6 

appartementen; 

HvB C2, zie HIER Evaluatie Formule 1 

Zandvoort - Editie 2022 

Ter bespreking i.v.m. de volgende F1 en de 

mogelijke verbeteringen, leermomenten enz. 

HvB C11, zie 

HIER 

Vitaal Vogelenzang - Stand 

van zaken stikstofdepositie 

Financiële en operationele gevolgen bespreken 

in de commissie. Plus daarbij ook 

Dennenheuvel (daar speelt ook stikstof een 

rol). 

HvB C12, zie 

HIER en 

C20, zie 

HIER 

Uitspraak geweigerde 

omgevingsvergunning voor 

de 

bouw van drie woningen 

aan de Binnenweg 27/ 

Brief inzake vervolg 

Binnenweg 27  

hoe nu verder met Binnenweg 27 te 

Bennebroek. Het college heeft besloten niet in 

beroep te gaan maar een nieuw besluit te 

nemen op aanvraag. Worden daarbij de door 

omwonenden aangebrachte argumenten 

geheel meegenomen zoals het feit dat 

tekeningen niet corresponderen met elkaar en 

sprake is van wijziging van het bouwplan. 

HvB C23, zie 

HIER 

Brief inzake Woondeal 

MRA 

Het college heeft op 14 maart jl. besloten de 

Woondeal MRA te ondertekenen en zich 

daarmee te committeren aan de 

inspanningsverplichting tot 2030 500 woningen 

te realiseren. HvB is benieuwd naar het 

mandaat want of en waar er woningen worden 

gebouwd is een zaak waar de gemeenteraad 

over gaat en niet de MRA. Verder is de vraag 

hoe het college dit kan bewerkstelligen en hoe 

dit wordt uitgewerkt in d Woonvisie en de rol 

van de woningbouwcorporaties. Daarbij ook de 

invulling van het type woningen, de 

betaalbaarheid daarvan, de stikstof 

problematiek enz. Ter voorbereiding de 

Woondeal MRA bij te voegen plus 

collegebesluit en collegevoorstel zodat 

inzichtelijk wordt welke verplichtingen via dit 

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/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/C20-Brief-inzake-vervolg-Binnenweg-27-2023000478.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23-Brief-inzake-Woondeal-MRA-2023000472.pdf
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orgaan zijn opgelegd of langs welke weg het 

college daartoe is gemandateerd/bevoegd is en 

hoe democratische regels hierbij worden 

gevolgd i.v.m. draagvlak. 

 


