
 

 

 

Commissie Grondgebied op dinsdag 10 september 2019 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Goote (VDB), de heer Heukels (LB), mevrouw Faas (HvB), de heer 

Faber (GrL), de heer Koster (PvdA), mevrouw Meyer (VVD), de heer Brussaard (VVD), 

de heer Van der Veldt (CDA), mevrouw Kuijs (D66). 

Afwezig met kennisgeving: mevrouw Roos (HvB) 

College: wethouders Wijkhuisen en Heijink 

Voorzitter: de heer Burger 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Roos 

heeft zich afgemeld en wordt vervangen door mevrouw Faas. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

Omdat er publiek aanwezig is voor agendapunt 14 besluit de commissie om dat 

agendapunt na de Rondvraag (agendapunt 7) te behandelen. De agenda wordt verder 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Geen mededelingen. 

 

4. Mededelingen College van B&W 

 

Wethouder Wijkhuisen beveelt de brede raadsbijeenkomst Zuid-Kennemerland en 

IJmond aan op dinsdag 17 september. Onder andere de Regionale Energiestrategie 

komt aan de orde. 

 

Wethouder Wijkhuisen doet een mededeling over de verkeersveiligheid op de 

Julianalaan. Het beschikbare geld zal vooral gestoken worden in maatregelen waarvan 

bekend is dat ze nodig zijn en minder in onderzoek. 

 

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat hij het niet handig vindt dat er onderwerpen van 

andere wethouders op de agenda staan. De griffier reageert en geeft aan dat er 

verschil is tussen de portefeuilleverdeling tussen wethouders en de verdeling van 

onderwerpen over commissies. De opmerking van de wethouder wordt meegenomen 

naar de agendacommissie. 
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Wethouder Heijink doet de mededeling dat de raadszaal is verbouwd maar nog niet 

helemaal klaar is. De overige werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk afgerond. 

 

5. Vaststellen van het verslag van 18 juni 2019 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen College 

 

TCG 181 (kopende partij Dennenheuvel) en TCG 185 (aanpassing bushaltes) 

zijn toezeggingen van wethouder Wijkhuisen, deze blijven staan. Wethouder 

Wijkhuisen licht toe dat er geen subsidiemogelijkheden zijn voor de bushaltes. 

 

TCG 214 (doorlooptijd antwoord Zomerhuis Elswoutshoek) is een toezegging van 

wethouder Heijink. De heer Heijink verwijst naar een brief van 4 maart 2019, hij zal 

mevrouw Roos hierover nog bellen. 

 

TCG 215 (klachten Vogelenzangseweg) is een toezegging van wethouder Wijkhuisen, 

deze blijft staan. In december wordt geëvalueerd en volgt er nieuws. 

 

TCG 216 (vergunningverlening Zomerhuis Elswoutshoek) is een toezegging van 

wethouder Heijink. De toezegging blijft staan, de toezegging wordt niet samengevoegd 

met TCG 214. 

 

TCG 217 (stuurgroep Formule 1) is een toezegging van wethouder Wijkhuisen. IN de 

raad is hierover veel gezegd, er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Zo gauw 

er iets is om met elkaar over te praten, komt de wethouder er op terug bij de raad. 

 

TCG 218 (Bouwplan 21 woningen Leidsevaart) is voor het reces geagendeerd met 

mogelijkheid inzage. De commissie besluit dat hij hiermee is afgedaan. 

 

TCG 219 (Bomenkap Randweg), hierover is een brief gekomen: 2019005559. De 

commissie besluit dat hij hiermee is afgedaan. 

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt.  
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7. Rondvraag 

 

Er zijn negen vragen ingediend. De voorzitter wijst op de vergaderorde, er is in principe 

een half uur beschikbaar voor de rondvraag. 

 

Mevrouw Kuijs stelt een vraag over de natuurlijke bestrijding van de 

eikenprocessierups. Wethouder Wijkhuisen licht toe daar positief tegenover te staan. 

Hij zal hierover ook contact opnemen met wethouder De Roy van Zuidewijn. 

 

De heer Van der Veldt stelt een vraag over de welstandscommissie. Wethouder Heijink 

geeft aan dat vanaf deze maand weer in Bloemendaal wordt vergaderd. Het had te 

maken met een personeelsprobleem. 

 

Mevrouw Faas stelt een aantal vragen over de verkoop van grond aan de hockeyclub. 

De commissie besluit dat de vragen inderdaad in de commissie Grondgebied behandeld 

wordt. Wethouder Heijink gaat nader in op onder andere de verkoop, het recht van 

opstal en de leencapaciteit. Wethouder Heijink zegt toe uit te zoeken welke clubs eigen 

grond hebben. Mevrouw Faas verwacht veel animo bij sportclubs om grond te kopen 

voor 1 euro.                                                                                               TCG 220 

 

De heer Van der Veldt stelt een vraag over de Tetterodesporthal. Mevrouw Faas heeft 

een soortgelijke vraag over de Tetterodesporthal. Wethouder Heijink beschrijft de 

problematiek en de stand van zaken. De exploitanten ontvangen deze week een brief. 

De discussie over dit onderwerp wordt voortgezet bij agendapunt 14. De heer Brussard 

geeft aan zijn ingediende rondvraag voor Bestuur en Middelen in te trekken. 

 

De heer Brussaard stelt een vraag over stikstofdepositie. Wethouder Wijkhuisen geeft 

aan op welke projecten de uitspraak van de Raad van State invloed heeft en wat de 

stand van zaken is. 

 

De heer Brussaard stelt een vraag over het asfalteren van de Bekslaan/ Leidsevaart. 

Wethouder Wijkhuisen geeft een beschrijving van de stand van zaken en de plannen. 

Ook hier kan de pas-discussie invloed op hebben. 

 

De heer Koster stelt een vraag over de verkeersonveilige situatie bij de Wietze 

Noormanlaan. De heer Faber stelt een vraag over verkeersmaatregelen op de Zeeweg. 

Deze punten neemt wethouder Wijkhuisen mee naar de algemene verkeerscommissie 

volgende week donderdag. De wethouder heeft al wat onderzoek gedaan naar de 

situatie. Wethouder Wijkhuisen zegt toe hier op terug te komen bij de raad. TCG 221 

 

Informatie en oriëntatie 

 

14. Brief m.b.t. ballenvanger Tetterodehal 

 

Deze brief is geagendeerd op verzoek van Hart voor Bloemendaal, het was A21 op de 

Lijst met Ingekomen Stukken van 4 juli. De commissieleden geeft aan hoe ze aankijken 

tegen de situatie bij de Tetterodehal en de inbreng van de wethouder bij de rondvraag. 
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Wethouder Heijink licht toe hoe het College is omgegaan met de situatie. De commissie 

geeft aan dat wat hun betreft te veel vertrouwen aan de exploitanten wordt gegeven 

bij de aanpak van geluidsoverlast. Wat betreft vergunningaanvragen geeft de 

wethouder aan dat het college zich aan regels heeft te houden. De heer Heukels geeft 

aan hierover in de raad van 26 september een motie in te willen dienen. 

 

Meningsvorming 

 

8. Vaststelling start proces totstandkoming Regionale Energiestrategie 

 

     De commissie reageert en stelt vragen. Wethouder Wijkhuisen reageert en geeft aan  

     dat het een processtuk is, de inhoud komt eraan. De wethouder geeft een beschrijving  

     van de (landelijke) ontwikkelingen. In januari gaan de ateliers starten. De ambtelijke  

     ondersteuning geeft een nadere toelichting op het stappenplan. 

     Op verzoek van de heer Heukels zegt wethouder Wijkhuisen toe voor de  

     raadsvergadering van 26 september schriftelijk bij de raad terug te komen op de vraag  

     hoe de raad verder betrokken wordt.                                                        TCG 222                                                

     VVD, Hart voor Bloemendaal en de PvdA geven aan het voorstel als bespreekpunt  

     naar de raad van 26 september te willen laten gaan. D66, VDB en GroenLinks geven  

     aan het als hamerpunt naar de raad te willen laten gaan. CDA en Liberaal Bloemendaal  

     achten het voorstel niet rijp voor besluitvorming in de raad. Geconcludeerd wordt dat  

     het voorstel als bespreekstuk naar de raad van 26 september gaat. De VVD overweegt  

     een amendement in te dienen. 

 

9. Onderzoek bouwkunst 

 

     De commissie vindt het een goed voorstel en doet een aantal suggesties. Wethouder  

     Wijkhuisen reageert. De commissie besluit unaniem dat het voorstel als  

     hamerpunt naar de raad van 26 september gaat. 

 

10.  Vaststelling Verordening naamgeving en nummering 

 

     De commissie reageert en stelt een aantal vragen. Wethouder Heijink reageert.  

     De heer Van der Veldt wijst op artikel 5 lid 1 over de gedoogverplichting  

     naamaanduiding. Volgens de kop wordt er gedoogd, maar de tekst eronder heeft het  

     over een rechthebbende die opdracht moet geven om het op te laten hangen. Hoe zit  

     het met de onderhoudsplicht en betaalplicht? Wethouder Heijink zegt toe voor de  

     raadsvergadering van 26 september schriftelijk hierop bij de raad terug te komen.         

                                                                                                                     TCG 223 

     De commissie besluit unaniem dat het voorstel als hamerpunt naar de raad van 26  

     september gaat. 

 

Informatie en oriëntatie 

 

11.  Brief m.b.t. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 

 

     De brief is geagendeerd op verzoek van GroenLinks, het was C8 op de Lijst met  
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     Ingekomen Stukken van 18 april. Een aantal commissieleden reageert en stelt vragen.  

     Wethouder Wijkhuisen en de ambtelijke ondersteuning reageren. De vragen van de  

     heer Faber: Is er al een voorstel voor de vergoeding van de leges? Hoe staat het met  

     de labelskommen? Hoe staat het met de zonnepanelen bij de Zeeweg? Hoe staat de  

     wethouder tegenover de optie om te regelen dat bij koop- en huurhuizen minimaal  

     60% van een tuin open en groen moet blijven? Wethouder Wijkhuisen zegt toe de  

     vragen schriftelijk te beantwoorden.                                                        TCG 224 

 

12.  Brief m.b.t. Sociale alliantie energietransitie 

 

     De brief is geagendeerd op verzoek van GroenLinks, het was als A8 opgenomen op de  

     Lijst met Ingekomen Stukken van 22 mei. De heer Faber stelt een aantal vragen,  

     wethouder Wijkhuisen reageert. Het ligt in de ogen van de wethouder voornamelijk bij  

     het Rijk om hier stappen in te zetten. 

 

13.  Brief m.b.t. Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 

 

     De brief is geagendeerd op verzoek van GroenLinks, als A1 op de Lijst met Ingekomen  

     Stukken van 22 mei. Wethouder Heijink zegt toe de technische vragen die  

     vanmiddag zijn binnengekomen schriftelijk te beantwoorden. Dat geldt ook over de  

     vraag wat er met de aanbevelingen is gebeurd.                                         TCG 225 

 

     15.Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

     Wethouder Wijkhuisen geeft aan hier geen nieuw te kunnen melden. Zo gauw er  

     informatie is over de Formule 1, komt de wethouder daar bij de raad op terug. 

 

     16.Stand van zaken projecten 

 

     Er staan 9 projecten op de lijst vermeld, de voorzitter loopt ze langs. 

     Een aantal commissieleden stelt een vraag waarop wethouder Wijkhuisen reageert. 

     De heer Heukels vraagt waarom er slechts een deel van de stukken van de Raad van  

     State aan de raad zijn aangeboden. Wethouder Wijkhuisen gaat het na en zegt toe het  

     hele dossier aan de raad toe te sturen.                                                      TCG 226 

 

     17.Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:03 uur. De voorzitter meldt dat de beelden 

van de vergadering erg donker zijn, dat wordt zo spoedig mogelijk opgelost. 

  


