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Commissie Grondgebied op dinsdag 7 mei 2019 

 

 

Concept-Besluitenlijst 

 

Aanwezig: mevrouw Meijer, de heer Brussaard, mevrouw Roos, mevrouw Kuijs, de heer van 

der Veldt, de heer Goote, de heer Koster, de heer Faber, de heer Heukels (tot 21:00 uur) 

College: wethouder Wijkhuisen 

Voorzitter: de heer Burger 

Commissiegriffier: de heer Zwertbroek 

 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. 

 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Er is een brief binnengekomen van wethouder Wijkhuisen met het verzoek om agendapunt 11 

(notitie peilbepaling) van de agenda te halen en voor de volgende commissie te agenderen. 

De voorzitter legt dit voor aan de commissie. 

De fractie van HvB vindt de notitie voldoende duidelijk. 

Wethouder Wijkhuisen licht zijn verzoek toe. 

De commissie gaat akkoord met de behandeling van dit onderwerp in de volgende commissie. 

 

De heer Brussaard informeert naar agendering van het agendapunt Mobiliteitsfonds Zuid-

Kennemerland in de volgende commissievergadering. 

De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp naar verwachting in de volgende vergadering 

geagendeerd zal worden. 

 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

D66 complimenteert het college met voortvarende plaatsing van een naambordje op het Kopje 

van Bloemendaal, na een motie in November. Ook PostNL heeft hierbij een belangrijke rol 

gespeeld. 

 

 

4. Mededelingen van het college 

Wethouder Wijkhuisen meldt dat er op 15 mei een raadsledenbijeenkomst is in Heemstede. 

Onderwerp van gesprek is MRA 2020 en de samenwerking in Kennemerland. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van 2 april 2019 

De heer Koster geeft aan dat zijn inbreng bij de agendapunten 11 toezeggingen van de 

wethouder m.b.t. bestrijdingsmiddelen bij bollen- en landbouwgrond en bij agendapunt 13 

studie Randweg/Zeeweg niet zijn opgenomen. 

Beiden zullen alsnog aan de besluitenlijst worden toegevoegd.  

 

 

6. Lijst van toezeggingen College 

 

Commissie Grondgebied 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCG 139 17-10-

2017 

Dit is een provinciaal budget beschikbaar voor het 

aanpakken van fietsknelpunten. Vanuit de regio 

worden subsidieaanvragen geformuleerd; wethouder 

Wijkhuisen geeft aan de raad op de hoogte te houden. 

Aangehouden 

Wethouder 

Wijkhuisen meldt 

op 27 nov dat er in 

voorjaar 2019 

uitsluitsel is. 

TCG 181 16-10-

2018 

Wethouder Wijkhuisen zal op verzoek van de VVD 

nagaan wie de kopende partij is bij Dennenheuvel.  

Aangepast en 

aangehouden. 
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TCG 185 18-09-

2018 

Wethouder Wijkhuisen neemt contact op met de 

Provincie over subsidiemogelijkheden voor de 

aanpassing van bushaltes. 

Het college zal bij 

de Zomernota met 

een voorstel 

komen. 

TCG 206 2-04-

2019 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe de voorgenomen 

bomenkap bij de Amsterdamse Waterleidingduinen 

nader te bekijken en de raad daarover in te lichten 

Beantwoord met 

2019004396 

 

TCG 209 2-04-

2019 

Op vragen van D66 over het Schone Lucht Akkoord en 

het voldoen aan de door de WHO gestelde eisen, zegt 

wethouder Wijkhuisen toe contact op te nemen met 

de VNG. 

Aangehouden  

TCG 210 07-05-

2019 

De Zeeweg betreft een Provinciale weg. Wethouder 

Wijkhuisen zal over de verkeersveiligheid contact 

hebben met de Provincie. Wel geeft hij aan, dat het 

hier geen “black spot” betreft. 

Nieuwe toezegging 

TCG 211 07-05-

2019 

Desgevraagd door de fractie LB zal wethouder 

Wijkhuisen een brief sturen aan de bewoners van de 

Kleverweg over het parkeren tijdens de 

asfaltwerkzaamheden. Hij zal hierin de parkeer-

alternatieven voor de bewoners aangeven 

Nieuwe toezegging 

TCG 212 07-05-

2019 

Wethouder Wijkhuisen licht toe wat de noodzaak is 

van de uit te voeren werkzaamheden m.b.t. de 

drainage en de noodzaak van het afvoeren van 

asfalthoudende stoffen. 

Hij zal dit schriftelijk aan de commissie mededelen en 

ingaan op eventuele risico’s bij deze werkzaamheden. 

Dit bericht wordt op 17 mei bij met het Griffiebericht 

worden verzonden 

Nieuwe toezegging 

Beantwoord  

dd 15-05-2019 

2019004457 

TCG 213 07-05-

2019 

Op vragen van GrL zegt wethouder Wijkhuizen toe 

gegevens toe te sturen over de locaties van de 

meetpunten en of op deze punten een gemeten of 

berekende waarde wordt weergegeven. Ook zal hij de 

vergunning inhoudelijk toelichten. 

Nieuwe toezegging 

TCG 214 07-05-

2019 

Wethouder Heijink zal een toelichting aan de raad 

sturen m.b.t. de lange doorlooptijd van het antwoord 

op de brief over onderzoeken m.b.t. zomerhuis 

Elswoutshoek (voorheen TCG 202) 

Nieuwe toezegging  

 

Afgevoerd: TCG 182, TCG 207  

 

 

Actiepunten n.a.v. toezeggingenlijst 

De brief ter beantwoording van TCG 182 zal aan de commissie worden toegezonden. 

 

 

 

7. Rondvraag 

Wethouder Wijkhuisen beantwoordt de volgende vragen 

 

- HvB over plaatsing van een zendmast door KPN 

 

- PvdA over verkeersveiligheid Zeeweg 

Het betreft een Provinciale weg. Wethouder Wijkhuisen zal hierover contact hebben met de 

provincie. Wel geeft hij aan dat het hier geen “black spot” betreft. (TCG/210) 

 

- CDA over afvalbeleid 

 

- LB over parkeren bewoners tijdens asfaltwerkzaamheden 

Wethouder Wijkhuisen zal een bewonersbrief aan de bewoners van de Kleverlaan over het 

parkeren tijdens de asfaltwerkzaamheden. Hij zal hierin de parkeer-alternatieven voor de 

bewoners aangeven (TCG/211) 
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8. Parkeernota Bloemendaal   

 

Wethouder Wijkhuisen meldt dat de cijfers m.b.t. de laadpalen nog geactualiseerd zullen 

worden. Deze zijn opgevraagd bij het CROW. 

 

Meerdere fracties vinden dat er nog de nodige aanpassingen aan de nota aangebracht moeten 

worden. Zo moeten de nieuwe normen en cijfers gehanteerd worden. Ook wordt er door de 

commissie gevraagd om zoveel als mogelijk levering van maatwerk. 

 

De fractie van GrL geeft aan dat zij akkoord is met het voorstel en dat het punt voor de raad 

van 22 mei als hamerpunt kan worden geagendeerd. 

De fractie van VDB vindt het onderwerp rijp voor raadsbehandeling. 

 

De overige fracties geven aan het voorstel niet rijp te vinden voor besluitvorming. Zo moeten 

de kengetallen nog geactualiseerd worden. Ook moet er nog gekeken worden naar de 

normering van Vogelenzang en Aerdenhout. 

 

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat hij de gevraagde aanpassingen zal verwerken. De 

Parkeernota zal dan voor de volgende commissie worden geagendeerd. 

 

 

 

9. Verhoging investeringskrediet Drainage 

 

Wethouder Wijkhuisen licht toe wat de noodzaak is van de uit te voeren werkzaamheden m.b.t. 

de drainage en de noodzaak van het afvoeren van asfalthoudende stoffen. 

Hij zal dit schriftelijk aan de commissie mededelen. Ook zal hij dan ingaan op eventuele risico’s 
bij deze werkzaamheden. Dit bericht wordt op 17 mei bij met het Griffiebericht worden 

verzonden. (TCG 212) 

Een meerderheid van de fracties (PvdA, GrL, D66, CDA en VVD) acht het onderwerp rijp voor 

raadsbehandeling op 22 mei. 

De overige fracties zijn tegen raadsbehandeling. 

 

Het agendapunt wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raad van 22 mei. 

 

 

 

10.  Antwoord art. 40 RvO over circuit Zandvoort 

  

Wethouder Wijkhuisen beantwoordt de verschillende vragen vanuit de commissie. 

Hij erkent dat er overlast zal ontstaan op het gebied van verkeersmanagement en 

geluidsoverlast. 

De laatste stand van zaken is dat besprekingen over de komst van de F1 gaande zijn en dat er 

goed hoop is. 

Wel zou de komst van de organisatie positieve gevolgen kunnen hebben op de bereikbaarheid 

van en binnen de Regio. (oost-west verbinding) 

Op vragen van GrL zegt wethouder Wijkhuisen toe gegevens toe te sturen over de locaties van 

de meetpunten en of op deze punten een gemeten of berekende waarde wordt weergegeven. 

Ook zal hij de vergunning inhoudelijk toelichten. (TCG 213) 

ps: inmiddels is bekend dat de F1 in Zandvoort plaats zal vinden op 3 mei 2020.  
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11. Notitie Peilbepaling 

Agendapunt is teruggetrokken. Wordt voor de komende commissie geagendeerd. 

 

 

 

12. Plannen Duinlust 

De commissieleden discussiëren over de plannen voor Duinlust en landgoederen in het 

algemeen. De Landgoederennota wordt door de verschillende fracties aan de orde gesteld. 

 

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat het college eventuele plannen zal toetsen aan de, door de 

raad, vastgestelde kaders zoals beschreven in de Landgoederennota. 

 

 

13. Informatie uit regionale samenwerkingsverbanden 

Geen van de aanwezigen heeft mededelingen met betrekking tot dit agendapunt. 

 

 

14. Stand van zaken projecten  

VVD merkt op dat bij Vitaal Vogelenzang geen planning bij de documenten is gevoegd m.b.t. 

het bestemmingsplan. 

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat deze eerder aan de raad is gestuurd. 

De VVD geeft aan dat de naam van Plan 1828 gewijzigd is in Westelijke Randweg 1, door het 

op 31 januari dit jaar aangenomen amendement. 

 

15. Sluiting om 23:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


