Rondvraag commissie Bestuur & Middelen 23 juni 2022
HvB

Nav de controle geluidsoverlast motoren Zeeweg willen wij weten of er ook
controle gaat plaatsvinden op de doorgaande weg N206 in Vogelenzang. Wij
horen bewoners steen en been klagen over geluidsoverlast van motoren.

HvB

Burgemeester stelt in de media dat hij alleen het proces bewaakt van
behandeling van integriteitsmeldingen en verder niet inhoudelijk actief
betrokken is. De burgemeester doet echter zelf meldingen tegen gekozen
volksvertegenwoordigers. Waarom vertelt de burgemeester niet het eerlijke
verhaal?

HvB

Ligplaatsenbeleid Vogelenzang Leidsevaart: bewoners langs de Leidsevaart die
een steiger hebben, ontvingen onlangs een brief van de gemeente met daarbij
een huurcontract waarin de gemeente schrijft dat een illegale situatie wordt
gedoogd mits het huurcontract wordt getekend. Dit huurcontract is zonder meer
opzegbaar door de gemeente. Ook wordt hierin de verplichting opgenomen dat
als de inwoner zijn woning verlaat, hij/zij de steiger moet afbreken.
1. Waarom wordt gesproken over illegale ligplaatsen als inwoners een
vergunning hebben van Rijnland?
2. Waarom wordt het niet mogelijk gemaakt dat de bewoners hun contract
overdragen aan de volgende bewoner?
3. Wat gebeurt er als het contract op naam staat van iemand die komt te
overlijden en zijn erfgenaam/erfgenamen nog in het huis wonen?
4. Wat gebeurt er na afbraak van de steiger? Gaat de gemeente dan een
nieuw huurcontract aan met de nieuwe bewoner?
5. Wat wil de gemeente met de afbraakverplichting bereiken? Is het de
bedoeling dat alle steigers op den duur verdwijnen?
6. Aan de overkant wordt straks Park Vogelenzang gerealiseerd met villa’s
aan het water. Gaat de gemeente ligplaatsen realiseren of toestaan voor
de bewoners die daar een huis kopen?
7. De gemeente heeft de bewoners verteld dat de stand van zaken per 1
januari 2021 wordt gelegaliseerd. Er heeft een inventarisatie
plaatsgevonden door de gemeente. Wat zijn de bevindingen? Hebt u opof aanmerkingen of kritiek op de bestaande steigers? Is sprake van
steigers die slecht zijn onderhouden of van vaartuigen die zo slecht zijn
dat ze dreigen te zinken of anderszins verwaarloosd zijn aan de
Leidsevaart?
8. Bent u bereid een huurcontract aan te bieden waarin inwoners beter
beschermd worden dan in het voorgestelde contract?
9. Wat zijn de consequenties als de bewoners het aangeboden contract niet
tekenen omdat zij het contract onredelijk vinden en in strijd met de
afspraak dat gelegaliseerd zou worden?

HvB

Rondvraag voor vanavond: hoe is het participatie traject verkopen mbt de
brandweerkazerne in Bennebroek? Is er een verslag gemaakt van het traject en
waaruit bestond de inbreng?

HvB en CDA

Hoe staat het met de padelbanen en de lichthinder bij de tennisbaan in
Bennebroek? Is er iets gedaan om de beplanting bij het parkeerterrein aan te
pakken zodanig dat het licht niet zo hinderlijk meer schijnt richting het

CDA

Bennebroekbos. Daar staat een ooievaarsnest en wij willen geen lichthinder
richting dat nest. Is de gemeente bereid meer groen te planten?
Dit betreft vragen die in de commissie Grondgebied van 15 februari 2022 zijn
gesteld door CDA en VVD, en die schriftelijk beantwoord zouden worden. Op
verzoek van het CDA worden deze opnieuw ingebracht.
Tennisvereniging Bennebroek heeft in mei 2021 een vergunning aangevraagd
voor het plaatsen van 4 lichtmasten op banen 5 en 6 van haar complex, nabij de
woning aan de Binnenweg 63 te Bennebroek.
Omwonenden zijn niet geïnformeerd over deze plannen door de
tennisvereniging.
Pas na de vergunningaanvraag werd een informatieavond belegd, 3 dagen
voordat de termijn van een bezwaarprocedure zou aflopen.
Ondanks zienswijze en bezwaren van omwonenden is deze vergunning vergeven.
Daarnaast ervaren omwonenden geluidsoverlast door de padelbanen.
De toenemende populariteit leidt tot het aanleggen van nieuwe banen en/pof
het ombouwen van tennisbanen tot padelbanen.
In de Volkskrant van zaterdag 5 februari jl. wordt gesproken over (ik citeer) '...het
creëren van een urban community met dj's langs de padelbaan voor de
muziek...'.
Dit fenomeen bestaat al bij Plaza Padel in Heiloo.
Geluidsoverlast heeft al geleid tot rechtszaken en het intrekken van
vergunningen.
Omwonenden zijn ook bezorgd over het uitbreiden van padelbanen in
Bennebroek.
Uit onafhankelijke geluidmetingen blijkt dat het geluid ter plaatse de
geluidsnormen van het Activiteitenbesluit overschrijdt voor de avondperiode.
Dat betekent dat er volgens omwonenden niet in de avond mag worden
gespeeld.
Het CDA en VVD hebben de volgende vragen:
Wat heeft het college onderzocht met betrekking tot de nieuw te plaatsen
lichtmasten rond de tennisvelden naast de woningen aan de Binnenweg 63 in
Bennebroek?
Wat gaat het college onderzoeken met betrekking tot aanvragen voor nieuwe
padelbanen gezien de problematiek van geluidsoverlast die hieromtrent speelt?
Welke nadere voorwaarden heeft de gemeente bepaald bij de
vergunningverlening; te denken valt aan eisen over participatie, hoogte van
masten, soort licht, gebruiksduur, geluid, geluidbeperkende voorzieningen enz.?

