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Commissie Grondgebied op dinsdag 15 januari 2019 

 

 

Concept-Besluitenlijst 

 
Aanwezig: mevrouw Meijer, de heer Brussaard, mevrouw Roos, mevrouw Kuijs, de heer 
Beusen, de heer Goote, de heer Koster, de heer Faber, de heer Heukels 
College: wethouders 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.  
 
 
 
2. Vaststellen van de agenda 

Gezien de grote publieke belangstelling voor agendapunt 8, stelt de voorzitter voor om na het 
vaststellen van de agenda direct te beginnen met agendapunt 8, Plan 1928.  
De commissie gaat hiermee akkoord.  
 
 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

 

 

4. Mededelingen van het college 

Wethouder Wijkhuisen heeft de volgende mededelingen: 
 
Met betrekking tot Reinwaterpark meldt de wethouder dat de ontwikkelaar het definitief ontwerp 
stedelijk plan heeft ingediend. Dit zal ambtelijk worden bekeken. Dan zal de medewerking van de 
ambtelijke organisatie “on hold” worden gezet. Dat geldt ook voor de activiteiten van de 
Klankbordgroep. De wethouder kan niet aangeven voor hoe lang dit zal zijn. 
 
Met betrekking tot de Duinpolderweg deelt de wethouder mee dat besloten is dan de gemeente 
Bloemendaal periodiek overleg heeft met de gedeputeerde en geen zitting meer heeft in de 
stuurgroep. De wethouder blijft zijn best doen om alsnog aansluiting bij de stuurgroep te krijgen 
 
Met betrekking tot de Formule I deelt de wethouder mee dat de brief naar Zandvoort, zoals in door 
de raad aangenomen motie, onderweg is. Hij heeft overleg gehad met de portefeuillehouder in 
Zandvoort. Het blijkt dat ook de eigenaar bezig is met de mobiliteit rondom het evenement. De 
omliggende gemeenten zullen daarbij betrokken worden. 
Hij zal dit ook bespreken in de bereikbaarheidsregeling Zuid Kennemerland. 
De heer Koster informeert naar eventueel invoeren van éénrichtingsverkeer tijdens de 
evenementen. Dit zal hij bespreken in de gemeenschappelijke Regeling. 
 
 
 
5. Vaststellen van de besluitenlijst van 27 november 2018 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
6. Lijst van toezeggingen College 

 

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. 
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TCG 143 16-01-
2018 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe de 
mogelijkheid van een voet- en fietsbrug over 
de Leidsevaart “in gesprek te houden” met de 
ontwikkelaar van Park Vogelenzang  

Aangehouden 
Wethouder 
Wijkhuisen zal 
hierover een brief aan 
de raad sturen. 

TCG 163 11-09-

2018 

Op vragen van dhr Slewe over keerwanden in 
de Bijduinhof zegt wethouder Heijink toe deze 
schriftelijk te beantwoorden 

Het antwoord volgt 
daags na deze 
vergadering  

TCG 172 11-09-

2018 
Wethouder Wijkhuisen zal bezien of een 
notitie over het hanteren van bouwpeilen en 
het NAP meer duidelijkheid kan geven.  

Aangehouden 
Notitie bouwpeilen is 
in februari gereed, 
Notitie Dakterrassen 
zal voor de volgende 
commissievergadering 
worden geagendeerd 

TCG176 19-09-

2018 

Het college zegt toe de evaluatie van de 
nieuwe buslijn 14 die naar verwachting medio 
2019 beschikbaar zal zijn, aan de raad te 
zullen toezenden (TCS72 van 06-12-2018) 

Aangehouden in 
afwachting van 
reactie van de 
provincie 
 

TCG 177 16-10-

2018 

Wethouder Wijkhuisen zal, desgevraagd door 
het CDA, de locatie voor een antennemast op 
het terrein/heuvel achter het hoofdgebouw 
van het PZ, meenemen in de gesprekken met 
de participatiegroep voor de plaatsing van 
een nieuwe mast. 

De wethouder wordt 
binnenkort bijgepraat 
over de 
ontwikkelingen en zal 
dit aan de commissie 
terugkoppelen  
 

TCG 178 16-10-

2018 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat er bij de 
ontsluiting aan de Rijksstraatweg een VRI 
geplaatst zal worden. Dit zal als verplichting 
worden opgenomen in de anterieure 
overeenkomst. In het ontwerp van de kruising 
zal e.e.a. nader uitgewerkt worden. 

Aangehouden 
Is opdracht gegeven 
om  
onderzoek uit te 
voeren 

TCG 180 16-10-

2018 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe de anterieure 
overeenkomst m.b.t. Dennenheuvel aan de 
commissieleden te sturen 

Afgedaan 
 

TCG 181 16-10-

2018 

Wethouder Wijkhuisen zal op verzoek van de 
VVD nagaan wie de kopende partij is bij 
Dennenheuvel en of er een BIBOB onderzoek 
heeft plaatsgevonden. 

Aangehouden. Er is 
nog geen aankopende 
partij 

TCG 182 16-10-

2018 

Op vragen van de PvdA zegt wethouder 
Wijkhuisen toe, na te gaan wat voor regeling 
er met de huidige bewoners van Kweekduin 
door de eigenaar is afgesproken bij aanvang 
van de sloop 

Aangehouden 
Is beantwoord, zullen 
nog aan de raad 
worden gestuurd. 

TCG 185 18-09-

2018 

Wethouder Wijkhuisen neemt contact op met 
de Provincie over subsidiemogelijkheden voor 
de aanpassing van bushaltes. 

Er is geen zicht op 
een nieuwe subsidie. 
Het college kijkt nog 
naar een financiering. 
De wethouder zal de 
commissie hiervan op 
de hoogte brengen 
met een notitie en het 
punt wordt 
geagendeerd voor de 
commissie 

TCG 186 27-11-

2018 

Agendering van de studie Zeeweg/Randweg 
wordt toegevoegd aan de toezeggingen 

Wethouder geeft aan 
dat geen studie is 
uitgevoerd. Hij zal 
beschikbare gegevens 
aan de cie toesturen 
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TCG 187 27-11-

2018 

De toezegging m.b.t. het hotel 
Bloemendaalseweg 333 is afgedaan. De heer  
Wijkhuisen zegt toe het advies van de 
commissie Bezwaarschriften hierover aan de 
raad te sturen. 

Afvoeren  
 

TCG 192 27-11-

2018 
Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat aan het 
einde van de eerste fase (juli 2019) de raad 
een keuze voorgelegd zal krijgen m.b.t. de 
beleidsrijkheid van de Visie 

Aangehouden 
 

TCG 193 15-01-

2019 

Voor wat de grondpositie bij Hotel Bloemendaal 
van de gemeente betreft zal wethouder e.e.a. 
schriftelijk aan de commissie toezenden. 

Nieuwe toezegging 

TCG 194 15-01-

2019 
PvdA stelt vragen over de verkeerssituatie bij 
een parkeergarage aan de Kleverlaan. Een 
eerdere oplossing bood geen soelaas. 
Wethouder Wijkhuisen zegt toe dit zo snel 
mogelijk op te laten lossen. 

Nieuwe toezegging 

TCG 195 15-01-

2019 
De fractie van GrL vraagt naar de 
mogelijkheid van recycling bij de milieustraat. 
Wethouder Wijkhuisen zegt toe hiernaar te 
kijken en later op terug te komen. 

Nieuwe toezegging 

TCG 196 15-01-

2019 
Desgevraagd door de fractie van LB zegt 
wethouder Wijkhuisen toe de verkeer- en 
parkeersituatie nabij de Aloysiusschool nader 
te onderzoeken 

Nieuwe toezegging 

TCG 197 15-01-

2019 
Plan 1828 Wethouder Wijkhuisen zal 
schriftelijk toelichten op welke wijze de 
toewijzing aan de leeftijdsgroep 18 tot 28 jaar 
geborgd is en voor welke tijd dit zal gelden. 

Nieuwe toezegging 

TCG 198 15-01-

2019 
Plan 1828 Wethouder Wijkhuisen zal 
schriftelijk bevestigen dat Liander akkoord is 
met deze planontwikkeling. 

Nieuwe toezegging 

TCG 199 15-01-

2019 
Plan 1828 Wethouder Wijkhuisen zegt toe 
dat hij zal overleggen met het college en de 
fracties zal overleggen of de bestuursopdracht 
op punten gewijzigd kan worden. 

Nieuwe toezegging 

TCG 200 15-01-

2019 
Vogelenzangseweg 9 Wethouder 
Wijkhuisen zegt toe de juridsche effecten van 
dit besluit na te gaan en dit aan de commissie 
mede te delen. 

Nieuwe toezegging 

TCG 201 15-01-

2019 
Vogelenzangseweg 9 Wethouder 
Wijkhuisen zegt toe het welstandsadvies aan 
de raad te sturen 

Nieuwe toezegging 

 
 

 

7. Rondvraag 

Hart voor Bloemendaal stelt vragen over hotel Bloemendaal. 
Wethouder Wijkhuisen antwoordt dat er nog een uitgebreide procedure volgt. Ook zal er met 
betrokken partijen worden overlegd. 
Er moet uiteindelijk een verklaring van geen bedenkingen door de raad worden gegeven. 
Voor wat de grondpositie van de gemeente betreft zal wethouder e.e.a. schriftelijk aan de 
commissie toezenden. (TCG 193) 

PvdA stelt vragen over de verkeerssituatie bij een parkeergarage aan de Kleverlaan. Een eerdere 

oplossing bood geen soelaas. Wethouder Wijkhuisen zegt toe dit zo snel mogelijk op te laten 

lossen. (TCG 194) 

De fractie van GrL vraagt naar de mogelijkheid van recycling bij de milieustraat. Wethouder 

Wijkhuisen zegt toe hiernaar te kijken en later op terug te komen. (TCG 195) 

Desgevraagd door de fractie van LB zegt wethouder Wijkhuisen toe de verkeer- en 

parkeersituatie nabij de Aloysiusschool nader te onderzoeken  (TCG 196) 

 



Corsanummer:  2019001138 
 
 

 

8. Instemmen met de bestuursopdracht Plan 1828 te Overveen   

 

De commissie acht het onderwerp rijp voor raadsbehandeling en wordt als bespreekpunt 
geagendeerd. 
 

Wethouder Wijkhuisen zal schriftelijk toelichten op welke wijze de toewijzing aan de 
leeftijdsgroep 18 tot 28 jaar geborgd is en voor welke tijd dit zal gelden. (TCG 197) 
 
Wethouder Wijkhuisen zal schriftelijk bevestigen dat Liander akkoord is met deze 
planontwikkeling. (TCG 198) 

 
Wethouder Wijkhuisen zegt toe de verbeelding uit het vastgestelde bestemmingsplan aan de 
raad te verstrekken. 

 
Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat hij zal overleggen met het college en de fracties zal 
overleggen of de bestuursopdracht op punten gewijzigd kan worden. (TCG 199) 
 

 

9. Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een garage aan 

Vogelenzangseweg 9 

 

De commissie acht het onderwerp rijp voor raadsbehandeling en wordt als bespreekpunt 

geagendeerd. 

 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe de juridsche effecten van dit besluit na te gaan en dit aan de 

commissie mede te delen. (TCG 200) 

 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe het welstandsadvies aan de raad te sturen (TCG 201) 

 

 

10.  Sluiting 

 

 

 


