
 
 

 

Registratienummer: 2011047812 
 

Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 
7 juli 2011 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen 

 
Concept-AGENDA 

1. Opening en welkom 
 
2. Berichten van verhindering 

Liberaal Bloemendaal Dhr Heukels, PvdA dhr Schell 
 

3. Vaststellen van de agenda 
De VVD motie over de Noordelijke Ontsluitingsweg Greenport (NOG) wordt geagendeerd en 
benoemd als agendapunt 9a. 
 

4. Mededelingen 
 
5. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 23 juni 2011 

(2011019179) 
 

6. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad (geen) 
 

7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 7 juli 2011 (2011019381) 
 
8. Vragenhalfuur 

a. Bureau Berenschot heeft op verzoek van de “Initiatiefgroep Bestuurlijke Vernieuwing IJmond”, bestaande uit 12 
regionale instellingen, een verkennend onderzoek laten doen naar een mogelijke fusie tussen vier IJmondgemeenten: 
Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Andere gemeenten boven het Noordzeekanaal zouden zich wellicht daarbij 
kunnen aansluiten, wanneer de politieke wil zich bij dit rapport aansluit. 

  
Naar de mening van de PvdA fractie zou zich niet alleen boven, maar ook beneden het Noordzeekanaal zich een 
dergelijke dynamiek kunnen voordoen. Overheveling van taken naar de gemeenten, zoals dit zich duidelijk aftekent in 
rijksbeleid, maken het op de middellange termijn nodig dat wij de inwoners een gemeente kunnen bieden met een sterke 
bestuurskwaliteit. Volgens onze fractie is in verband daarmee aan schaalvergroting niet te voorkomen. 

  
Vragen:  

  
-          Kan het college met deze zienswijze in zijn algemeenheid instemmen? 
-          Is het college bereid om in deze de nodige initiatieven te nemen in te regio beneden het Noordzeekanaal, c.q. een     

peiling te doen naar het gevoelen van de omliggende gemeenten?” 
  
  b. Tevens kondigt de PvdA een schriftelijke vraag conform RvO artikel 40 aan over STOPOZ. 

 

 
BESPREEKPUNT 

 
9. Ontwikkeling voormalig gemeentehuis Bennebroek (2011011787) 

 
10. De voordracht wordt aanvaard met inachtneming van motie 1 accent en amendement A 

accent. 
A accent  
Amendement  Ontwikkeling voormalig Gemeentehuis Bennebroek iz Parkeerterrein 
 
Fractie   : VVD 
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Agendapunt  : 9 
Registratienummer : 2011011787 
Datum raad  : 7 juli 2011 
Datum amendement : 6 juli 2011 
 
 
De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 7 juli 2011, 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
besluit: 
 
In het dictum punt 3 de tekst te wijzigen in: “de locatie parkeerplaats deels te ontwikkelen, op termijn te bezien, 
met een voorkeur voor optie 2 (openbaar park) of optie 3 (Afmaken crescent 

 
Stemming: 
Voor:  15 VVD, CDA, D66, Wiedeman 
Tegen: 2 PvdA (1) en GroenLinks 
Afwezig: 2  LB en PvdA (1) 
 
MOTIE 1 accent 
 
Fractie   : Partij van de Arbeid 
Agendapunt  : 9 
Registratienummer : 2011011787 
Datum raad  : 7 juli 2011 
Datum motie  : 1 juli 2011 
 
De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 7 juli 2011, 
 
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders betreffende de ontwikkeling locatie 
voormalig gemeentehuis Bennebroek, 
 
Overwegende,  
 

- dat het gevolg van dit voorstel is dat de huidige bestemming “maatschappelijk” zal worden gewijzigd in 
“wonen”; 

- dat een bestemming waarin ruimte is voor de huidige maatschappelijke voorzieningen, gezien het belang 
daarvan voor Bennebroek, dan elders in deze dorpskern zal moeten worden gevonden;  

 
kennis genomen hebbende van het voornemen van het college, uitgesproken in de raadsvergadering van 30 juni 
2011, om hiervoor het vrijgekomen gebouw van de Sint Franciscusschool te gebruiken, 
 
draagt het college op 
 
geen onomkeerbare beslissing te nemen ten aanzien van de voortgang van het project “ontwikkeling voormalig 
gemeentehuis Bennebroek” voordat de voor maatschappelijke doeleinden beoogde ruimte in de Sint 
Franciscusschool  of elders gewaarborgd is, alsmede de raad over de voortgang daarvan actief en bij voorbaat te 
informeren, 
 
Stemming: 
Voor: 17 CDA, VVD, Wiedeman, GroenLinks, PvdA (1) 
Afwezig: 2 PvdA (1) en LB 
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9a NOG Motie VVD inzake Noordelijke Ontsluitingsweg Greenport 
 
Motie  NOG 1 accent 
 
Van: VVD  
 
Raadsvergadering: 7 juli 2011 
 

 
De raad van de gemeente Bloemendaal in vergadering bijeen 
 
 
Overwegende  

- In de gemeenteraad van Bloemendaal al jaren wordt gesproken over een oost-west verbinding ten zuiden van 
Bennebroek en Vogelenzang, die het doorgaande verkeer in deze dorpen moet beperken; 

- Dat in nauwe samenwerking tussen Holland Rijnland, Stadsregio Amsterdam, provincies Noord- en Zuid Holland, 
gemeente Haarlemmermeer en een aantal gemeenten in Zuid-Kennemerland, waaronder Bloemendaal diverse 
verkeersstudies zijn uitgevoerd en dat de uitkomsten hiervan zijn gepresenteerd in openbare bijeenkomsten; 

- Dat op basis van de laatste verkeersstudie- Decisio ca.- in het Breed Bestuurlijk Overleg is geconcludeerd dat de aanleg 
van een Noordelijke Ontsluitingsweg Greenport (NOG) daadwerkelijk een oplossing zal bieden voor de huidige 
verkeersproblematiek en de te verwachten ontwikkelingen; 

- Dat de noordelijke variant (de variant waarin een NOG weg komt gelegen tussen Hillegom en 
Bennebroek/Vogelenzang) van de verschillende varianten als voorkeursalternatief is gekozen door het Breed Bestuurlijk 
Overleg zonder overeenstemming met de Raad van Bloemendaal; 

 
 
Van mening zijnde en spreekt uit: 

- dat er verschillende tracés voor de weg mogelijk zijn;  
- dat een 2e cijfermatige ‘actualisatie’ toetsing van de midden-variant 207-206 gewenst is om nogmaals te bezien of deze 

variant als alternatief kan dienen of dat de noordelijke variant als enige optie over blijft;  
- dat de voorkeursvariant van de NOG daarom beschouwd moet worden als een voorlopig indicatief tracé dat nadere 

uitwerking behoeft in een besluitvormingsproces, een planstudie en een bestemmingsplanprocedure, waarbij de 7 
uitgangspunten met o.a. “de west flank bebouwing in de gemeente Haarlemmermeer” opnieuw moeten worden 
vastgesteld; 

- dat inpassingmaatregelen nodig zijn vanwege de effecten op het woon- en leefklimaat in Hillegom, De Zilk, Bennebroek 
en Vogelenzang, alsmede in verband met effecten op landschap en natuur; 

- dat bij de tracékeuze de Raad van de gemeente Bloemendaal op tijd en volledig wordt betrokken, alle onderliggende 
overwegingen kenbaar worden gemaakt, en de tracékeuze door de Raad moet worden bevestigd; 

- dat de communicatie met de inwoners op basis van een communicatie plan wordt uitgevoerd met als doel om zoveel 
mogelijk draagvlak te krijgen voor de te maken keuzes; 

- dat bij de uitwerking van het tracé en de uitvoering van de NOG de navolgende randvoorwaarden gelden: 
 
1. De kruising met de Ringvaart van de Haarlemmermeer in de vorm van een aquaduct; 
2. Vanaf dit aquaduct in westelijke richting over een zo groot mogelijke afstand een verdiepte aanleg; 
3. De NOG bij de kruising met de N208 verdiept aanleggen, waarbij de NOG onderlangs de N208 gaat en vervolgens 

over een zo groot mogelijke afstand verdiept wordt aangelegd; 
4. De NOG verdiept aanleggen onder het spoor en de Leidsevaart; 
5. Geen doorsnijding van het bos bij de Geestgronden  
6. Voorkomen wordt dat de verkeersdruk op de Rijksstraatweg  zodanig toeneemt dat deze een barrière gaat vormen 

in het dorp Bennebroek bijv. via adequate verkeersmaatregelen. 
 
Draagt het college op 

- deze uitspraak in te brengen in het bestuurlijk overleg over de NOG en verslag te doen aan Raad over de 
ontwikkelingen hierin. 

 
Verzoekt het college 

- deze motie onmiddellijk ter kennis te brengen van alle bij de NOG betrokken besturen. 
 
Stemming: 
Voor: 13 VVD, CDA, GroenLinks, Wiedeman en PvdA. 
Tegen: 3 D66 
Afwezig: 2 LB en PvdA (1), VVD (1) 

Stemverklaring D66: geen behoefte aan de motie, stemt dus tegen 
Stemverklaring VVD: respecteert de positie van de wethouder, handhaaft de motie 
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11. Sluiting 

 
Overveen, 7 juli 2011 
De burgemeester van Bloemendaal, 
de heer R.Th.M. Nederveen. 
 
N.B.: De op bovenstaande punten betrekking hebbende stukken zijn te raadplegen via 
www.gemeenteraad.bloemendaal.nl en liggen ter inzage de receptie van het gemeentehuis, de openbare bibliotheken 
in Bloemendaal , Vogelenzang en Bennebroek. Voor nadere inlichtingen over de agenda en andere zaken betreffende 
deze raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffier van de gemeente Bloemendaal, tel. (023) 5225 670. 
 


