
Vragen voor de rondvraag in de commissie Grondgebied van 14 januari 2020 

(op volgorde van binnenkomst) 

 

Vraag PvdA (Harold Koster) over de Buurtbus en Plan van Aanpak Bushaltes  

 Het bestuur van de VVBS (Buurtbus) wijst op mogelijkheden voor provinciale subsidie voor 

bushaltes. Gaat het College daar aanvragen voor indienen en wordt dan ook de suggestie 

van de VVBS gevolgd?  

 

Vraag PvdA (Harold Koster) over Subsidieregeling voor verkeersveiligheid van lokale 

wegen D66 

Bij het griffiebericht van vrijdag 10 januari 2020 zat ook een bericht over de opening van een 

subsidieregeling voor verkeersveiligheid lokale wegen.  

 Gaat het college daarvoor aanvragen indienen en zo ja welke?  

 Denkt college bv aan de aanpak van de splitsing Bekslaan-Leidsevaart? De Meerweg-

Zwarteweg? 

 

Vraag Liberaal Bloemendaal (Leonard Heukels) over het spoor Overveen 

 Kan de wethouder ons aangeven waar precies in deze overeenkomst de belangen van de 

gemeente zijn beschreven / vast gelegd? 

 Kan de wethouder ons aangeven waar precies in deze overeenkomst gesproken wordt over 

de belangen van de inwoners van Overveen aan het spoor?  

 Kan de wethouder ons aangeven waar precies in deze overeenkomst de flankerende 

maatregelen tbv Bloemendaal zijn beschreven en vast gelegd? 

 Kan de wethouder ons aangeven waarom er geheimhouding is opgelegd zonder 

daaromtrent de vooraf te informeren?  

 Geldt die geheimhouding ook voor de Raad? Op welk artikel in de wet is die geheimhouding 

opgelegd? 

 

Vraag Hart voor Bloemendaal (Marielys Roos) over de Formule 1 en stuurgroepoverleg 

 Wilt u de gespreksverslagen van overleggen tussen de gemeente Bloemendaal en 

Zandvoort en buurgemeenten over de Formule 1 aan de raad overleggen? Wij willen alle 

gespreksverslagen ontvangen in het kader van onze taak als volksvertegenwoordigers; 

 

Vraag Hart voor Bloemendaal (Marielys Roos) over het Hotel kop Zeeweg 

 Wat verstaat u onder een collegebevoegdheid en waarom zou daarvan sprake zijn bij de 

overschrijding van het bouwplan van het hotel aan de kop van de Zeeweg? 

 Wat verstaat u onder ‘nipte overschrijding’? Betekent dit dat voortaan alle nipte 
overschrijdingen worden toegestaan en dat bestemmingsplannen niet meer leidend zijn? 

 Waarom hebt u de raad hierover niet meegenomen in de besluitvorming en de pers wel? 

De pers was eerder op de hoogte dan de gemeenteraad.  

 

Vraag Hart voor Bloemendaal (Marielys Roos) over de Duinpolderweg 

 Wat is uw reactie op de berichten in de media over de Duinpolderweg afgelopen weken? 

 

Vraag Hart voor Bloemendaal (Marielys Roos) over de Oosteinderpolder 

wijzigingsovereenkomst 

 Wat houdt de wijzigingsovereenkomst met NV Afvalzorg Holding en 

Ontwikkeingsmaatschappije NatuurEnWonen BV in en hoe staat het met het project 

Oosteinderpolder? 

 

Vraag Hart voor Bloemendaal (Marielys Roos) over de Garageboxen Anemonenlaan 

 Wat kan de wethouder vertellen over het verzoek om garageboxen te realiseren aan de 

Anemonenlaan en de afwijzing daarvan door het college? 

  



Vraag Hart voor Bloemendaal (Marielys Roos) over de Kap- en rooilijst 

 Wordt de kap- en rooilijst nog besproken in de raad? Waar wordt er gekapt? 012 Kap- en 

rooilijst 2020 en Bomenplantlijst 2020  

 

Zie het besluit van december jl: 

1. de kap-en rooilijst 2020 vast te stellen;  

2. akkoord te gaan met het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 

houtopstanden conform de kap-en rooilijst 2020; 

3. de bomenplantlijst 2020 vast te stellen. 

 

Vraag Hart voor Bloemendaal (Marielys Roos) over de bestuursovereenkomst omtrent 

spoor Overveen 

 Klopt het dat er geen flankerende maatregelen zijn getroffen of worden getroffen voor de 

inwoners van Overveen en dat daarover helemaal niets staat in de bestuursovereenkomst?  

 Wat heeft de wethouder er dan uit gesleept voor onze inwoners?  

 Klopt het dat we wel mogen betalen maar niets tegemoet kunnen zien voor behoud van 

een goed woon- en leefklimaat voor die inwoners die langs het spoor wonen? 

 Plus: waar slaat de geheimhoudingspassage op in deze overeenkomst? 

Er staat: Partijen verbinden zich over en weer de in het kader van de uitvoering van deze 

bestuursovereenkomst uitgewisselde dan wel uit te wisselen informatie geheim te houden 

en deze geheel noch gedeeltelijk aan enige derde bekend te maken, behoudens voor zover 

een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit uit de wet, een rechterlijke uitspraak of 

deze bestuursovereenkomst. 

 


