
RONDVRAAG COMMISSIE GRONDGEBIED 12 januari 2021 
 

Commissielid (fractie) Vraag 

Mw Roos (HvB) Verzonden: vrijdag 18 december 2020 18:16 

•  Klopt het dat Wibaut het college heeft geschreven over mogelijke schade of compensatie 

daarvan mocht het project 1828 aan de WR1 niet doorgaan?  

•  Heeft de gemeente daarover advies ingewonnen juridisch? 

Mw Roos (HvB) Verzonden: dinsdag 22 december 2020 15:36 

Bennebroekerdreef 1: muur en kap en duin afgraven 

•  Ik heb geconstateerd dat een groot deel van het terrein is afgegraven. Het Hoge Duin 

betreft een gebiedje in Bennebroek met oeroude duinen. Het is niet de bedoeling dat 

eigenaren dat gaan zitten afgraven. Welke maatregelen neemt de gemeente om drastisch 

graafwerk te voorkomen? Hoe gaat de gemeente het duizenden jaren oude duingebied 

beschermen? 

•  Er is daar rigoureus gekapt. De laatste bomen zijn met een kapvergunning ook omgehaald. 

Die vergunning is in 5 dagen tijd verleend in november. Hoe zit dat nou met de 

kapvergunningen? Wordt daar nog wel naar gekeken in de gemeente? Als er op het duin 

zo veel kap plaatsvindt, dan erodeert de grond; 

•  De muur: er is aan de Kennemerbeekweg een foeilelijk monstrum neergezet al weer 

maanden geleden: een paar meter hoge betonnen wand. Het ziet er werkelijk niet uit. De 

wethouder zei eerst dat hij zou gaan handhaven, maar nu lees ik tot mijn verbijstering dat 

hij is gelegaliseerd. Op 10 december. Hoe is dat mogelijk? Het hele terrein is afgegraven, 

alleen de laatste paar meter niet. En daar staat nog steeds die muur. Waarom is dit niet 

tegengehouden? Wat gaat de gemeente doen om dit soort wangedrochten tegen te gaan? 

Welk beleid wordt hierop gevormd om dit in de toekomst te voorkomen? 

•  Normaliter wordt een erfafscheiding op een hoogte van iets meer dan 1 meter 

toegestaan. De heer Schaapman heeft mij uitgelegd dat je dat hoger mag doen afhankelijk 

van de gemiddelde maaihoogte van het terrein. En dat is bij dit geval toch echt niet ruim 2 

meter hoogte. Dus volgens mij kan dit juridisch helemaal niet. Welk uitgangspunt 

hanteerde het college bij de vergunningverlening? 

Mw Roos (HvB) Verzonden: vrijdag 25 december 2020 12:33 

011 Verkoop kavel grond nabij Westerduinweg 1 t.b.v. transformatorstation Liander 

In de besluitenlijst dd 15 december jl staat dat grond is verkocht aan de Westerduinweg 1 in 

Aerdenhout aan Liander. 

 Voor welk bedrag is dit verkocht? 

 Hoeveel grond? 

Mw Roos (HvB) Verzonden: vrijdag 8 januari 2021 15:22 

Oldenhove staat leeg. Wat gaat er nu gebeuren? Is er een concreet plan? Wat wil de 

gemeente zelf? Er is woningnood. Is er een nieuwe bestemming voor? 

Mw Roos (HvB) Verzonden: maandag 11 januari 2021 21:12 

 Heeft de wethouder al overleg met prorail/ns over het heropenen van het station in 

Vogelenzang voor bijv een sprinter? 

 De decentralisatie is nog niet klaar. Vanaf volgend jaar moet ook Bloemendaal veilige 

woonplekken bieden aan mensen met geestelijke gezondheidsproblemen of slachtoffers 

van huishoudelijk geweld. Nu zijn het 43 gemeenten die een beschermde woonplek 

moeten bieden. Vanaf volgend jaar 352 gemeenten. Hoe gaat Bloemendaal dat oplossen? 

 Heeft de wethouder overlegd met de provincie over de groene golf op de westelijke 

Randweg N208? 

 Geeft de gemeente jachtvergunningen af aan inwoners van Bloemendaal en zo ja, waar 

mogen die jagen? Is dat wel gewenst? Is het niet volledig achterhaald dat particulieren op 

dieren gaan jagen? 

 


