
Lijst van Ingekomen Stukken 17 november 2022 

Verzoeken tot agendering 

 
Fractie Stuk Onderwerp Motivering 

ZB A15. Zie 

HIER 

Brief van Erven inwoner 

inzake plannen Elswout 

 

ZB A5, zie 

HIER 

Brief van St. Blekersveld 

Groen inzake 

voorgenomen 

besluitvorming 

bestemmingsplan 

Blekersveld 

 

HvB A13, zie 

HIER 

Brief van inwoner inzake 

verzoek 

informatieverstrekking 

gevolgen van houtrook 

voor gezondheid 

Houtrook is zeer schadelijk voor de 

volksgezondheid. Welke maatregelen zijn 

mogelijk, haalbaar, wat doet het college, wat 

wil de raad doen om gezondheidsschade te 

voorkomen? Dit speelt te meer gezien de hoge 

energienota waardoor mensen veel meer hout 

gaan stoken dan voor de crisis. Vooral in de 

dorpskernen is dit probleem urgent vanwege 

de gevolgen voor de volksgezondheid. Wat 

doen andere gemeenten? 

HvB A3, zie 

HIER en 

HIER 

Brief inwoners inzake 

terrein Bos antwoord op 

vragen 

Het plan voor het Bos-terrein en de punten die 

zijn aangedragen door omwonenden te 

bespreken in de commissie grondgebied omdat 

het een belangrijke ontwikkeling is in onze kern 

Vogelenzang. Beter is het om van te voren in 

kaart te brengen wat er speelt en te bespreken 

met de raad wat wel en wat niet wenselijk is. 

Kaders meegeven is aan de raad. Dit past in 

onze rol. Bovendien kunnen we dan de 

uitkomst van het participatietraject bespreken. 

HvB A9 , zie 

HIER  

A10, zie 

HIER,  

A15, zie 

HIER,  

C2, zie HIER 

 

Gecombineerde stukken 

Elswout 

Ontwikkelingen op Elswout in de toekomst. 

Hoe luidt het beleid, met het oog op Caprera en 

subsidies die de gemeente verstrekt om 

Caprera te ondersteunen. Tevens willen wij 

bespreken onder welke voorwaarden de 

gemeente Bloemendaal Elswout heeft verkocht 

aan SBB. Dit ivm de commerciele activiteiten 

die daar worden ontplooid en in de toekomst 

nog uitgebreider dan nu het geval is. Daarbij 

ook een bespreking in de commissie over 

geluidoverlast om ons initiatiefvoorstel te 

bespreken waarbij wij ook dieren willen 

beschermen. De wethouder stelde onlangs dat 

dit niet kan omdat de Natuurbeschermingswet 

dit regelt. Echter, wij willen ook een bepaling in 

de APV opnemen zodat bij evenementen ook 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Brief-van-Erven-inwoner-inzake-plannen-Elswout-geanonimiseerd-2022004683.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-Brief-van-St-Blekersveld-Groen-inzake-besluitv-bestemming-Blekersveld-geanonimiseerd-2022004447.pdf
file://///grit.local/fs/GRIT/Data/Griffie%20BMD/Raad/Raadsvergaderingen%202022/20220929/LIS/Brief%20van%20inwoner%20inzake%20verzoek%20informatieverstrekking
file://///grit.local/fs/GRIT/Data/Griffie%20BMD/Raad/Raadsvergaderingen%202022/20220929/LIS/Brief%20inwoners%20inzake%20terrein%20Bos%20antwoord%20op%20vragen
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3c-herinneringsbrief-inzake-terrein-Bos-geanonimiseerd-2022004378.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Uitspraak-Rechtbank-filmfestival-Elswout-aug-2022-2022004510.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Inspraaktekst-inwoner-inzake-Landgoed-Elswout-2022004511.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Brief-van-Erven-inwoner-inzake-plannen-Elswout-geanonimiseerd-2022004683.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Principeverzoek-Elswout-2022000939.pdf
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een geluidnorm wordt gehanteerd die 

duidelijkheid biedt vooraf. Maw: een norm die 

duidelijk maakt dat het geluidniveau niet 65 dB 

aan de bron is, zodat helder is dat ter plaatse 

van de bron het geluid gemeten dient te 

worden. 

HvB A19, zie 

HIER 

Technische vraag van 

Mevr. Roos (HvB) inzake 

verkoop 

woning Sterrenboslaan, 

geplaatst op verzoek van 

Mevr. Roos 

Wij willen een debat over het beleid dat de 

verkoopopbrengst wordt aangewend ter 

aflossing van de schuld van de gemeente. Staat 

dit beleid nog overeind of wordt het beleid 

gewijzigd en de opbrengst toegevoegd aan een 

reserve waaruit geput kan worden voor de 

sociale huurwoningen? 

HvB A20, zie 

HIER 

Technische vragen HvB 

Verkoop snippergroen en 

openbare 

bos- en duinparken in 

Bloemendaal, geplaatst op 

verzoek van 

Mevr. Roos 

Verkoop van grond in bos- en duinparken valt 

dat onder snippergroen of is sprake van 

beschermde status. De noodzaak en urgentie 

hiervan is niet duidelijk. Precedentwerking 

willen we ook bespreken. 

HvB A21, zie 

HIER 

Brief van inwoner Lisse 

inzake Kap bos en bouw 

villa's nabij 

Bekslaan - 

Vogelenzangseweg te 

Vogelenzang 

In de afgelopen paar jaar zijn diverse villa’s in 
het bos gebouwd. Dit heeft geleid tot 

grootschalige bomenkap en graven in het 

eeuwenoude duingebied. De foto’s in de brief 
die hierover is gestuurd laten zien dat sprake is 

van verwoesting van een belangrijk natuurlijk 

en cultuurhistorisch erfgoed. Hoe verhoudt zich 

dit tot de structuurvisie en welk beleid maakt 

de gemeente om graven in duin tegen te gaan. 

Bescherming van dit waardevolle gebied is nu 

voorbij. Het is een verwoesting daar die zijn 

weerga niet kent. Onze fractie wil hierover een 

goed debat omdat we hoe langer hoe meer 

villa’s gebouwd zien worden waarbij de 
natuurlijke omgeving geweld wordt aangedaan. 

Wij willen een stelsel van aanlegvergunningen. 

Zodat graven in het duin niet meer is 

toegestaan. 

    

    

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19-Vraag-aan-college-over-verkoop-woning-Sterrenboslaan-2022004821.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20-Technische-vragen-HvB-Verkoop-snippergroen-en-openbare-bos-en-duinparken-in-Bloemenda-2022004826.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21a-Brief-van-inwoner-Lisse-inzake-Kap-bos-en-bouw-villa-s-nabij-Bekslaan-geanonimiseerd-2022004827.pdf

