
Commissie Grondgebied  
 

 

 

Concept besluitenlijst vergadering 
 

 

DATUM DINSDAG 20 OKTOBER 2020 20:00 

Online https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2020/20-

oktober/20:00  

Aanwezig de heer Beusen (CDA), de heer Brussaard (VVD), de heer van de Bunt (LB), de heer Slewe 

(Zelfstandig Bloemendaal), de heer Faber (GroenLinks), de heer Goote (VDB), de heer 

Koster (PvdA), mevrouw Kuijs (D66), mevrouw Meijer (VVD), mevrouw Roos (Hart voor 

Bloemendaal) 

Afwezig Mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal) 

Collegeleden Wethouder Wijkhuisen 

Voorzitter de heer Burger 

Griffier mevrouw Kroonenberg 

 

 

1. Opening en bericht van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen (en mensen die online meekijken) welkom. 

 

Vanaf deze vergadering worden spreektijden gehanteerd.  

 Er is een totale spreektijd van 180 minuten van 20:00 tot 23:00,  

 Hiervan gaan af: 36 minuten (20%) voor het college en 36 minuten (20%) ‘technische tijd’,  
 Blijven over: 108 minuten (60%) spreektijd voor de commissieleden. 

 Deze delen door 9 fracties = 12 minuten spreektijd per fractie. 

[per half uur extra vergadertijd na 23:00 komen daar 2 minuten per fractie bij] 

 

Bericht van verhindering Vervangen door: 

Mevrouw C. Faas (Zelfstandig Bloemendaal) De heer Slewe 

 

2. Vaststellen van de agenda 
Punt van orde van de heer Slewe, betreffende de spreektijd. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Inspreken in de commissie 
1. De heer Gert Valster, namens het bestuur van de stichting Blekersveldgroen, spreekt in op agendapunt 5. 

Voortgang noodhuisvesting statushouders; 

2. De heer Jan Bas Daniëls, spreekt in op agendapunt 5. Voortgang noodhuisvesting statushouders; 

3. De heer Johan Roodenburg, spreekt in op agendapunt 5. Voortgang noodhuisvesting statushouders. 

 

4. Begroting 2021 (voor wat betreft de commissie Grondgebied) (Meningsvorming) 
De commissie adviseert over het Raadsvoorstel begroting 2021. 

De voorzitter brengt in herinnering welke onderwerpen de commissie Grondgebied behandelt. 

 

De fracties geven hun reactie op het raadsvoorstel en stellen hun vragen aan de wethouder.  
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Een korte schorsing van 10 minuten volgt voor de wethouder om te overleggen met de ambtelijke ondersteuning. 

 

Wethouder Wijkhuisen geeft zijn reactie en beantwoordt vragen van de fracties. 

- Betreft de onderwerpen: Vitaal Vogelenzang, Veen en Daal, de haag bij het Kerkepad in Vogelenzang, biodiversiteit 

en natuurbescherming, de hooiberg, herinrichting Iepenlaan, riolering, sanering Blekersveld, Nota Grondgebied, 

Bloemendaalseweg, Bennebroekerlaan trottoir, zonnepark 

 Wethouder Wijkhuisen komt schriftelijk terug op de vraag of de in de begroting genoemde projecten incompleet zijn 

(combinatieplan Bispinckpark/van Riessen, Blekersveld, Vitaal Vogelenzang ontbreken?). (HvB) TCG 276 

 Wethouder Wijkhuisen heeft een overzicht van Veen en Duin beschikbaar, waarin duidelijk de onderdelen staan ihkv 

de extra uitgave van 533.000 EUR in de begroting - welk overzicht hij zal toesturen. (HvB) TCG 277 

 Wethouder Wijkhuisen pakt de situatie rond de verkeersveiligheid, verkeersintensiteit en ruimtelijke kwaliteit op de 

Bloemendaalseweg (Voorbuurt, tussen Mollaan-Hartenlustlaan) op en komt daarop terug. (VVD) TCG 278 

 Wethouder Wijkhuisen licht toe dat participatie op de inrichting van de Bennebroekerlaan heeft plaatsgevonden, en 

zegt toe het resultaat daarvan en de ontwerptekening aan de raad beschikbaar te stellen. (VVD) TCG 279 

 

Wethouder Heijink geeft zijn reactie en beantwoordt vragen van de fracties. 

- Betreft de onderwerpen: strandplateau / Kop van de Zeeweg / plan Hosper, Caprera, Meerlanden 

 Wethouder Heijink zegt toe na te vragen wat in het kader van Caprera de 75.000 EUR voor ‘planbegeleiding’ precies 
inhoudt en zal hier vóór de behandeling van de begroting schriftelijk op terugkomen. (PvdA) TCG 280 

 Wethouder Heijink zegt toe dhr. van de Bunt schriftelijk te laten weten op welke pagina hij de rentelast van ± 10.000 

EUR (1%) voor de investeringen ihkv herinrichting Kop Zeeweg in de begroting kan vinden. (LB) TCG 281 

 

 Conclusie: het raadsvoorstel gaat als bespreekpunt naar de raadsvergadering op 5 november 2020 

 De PvdA kondigt een amendement aan, om het project ‘strandplateau’ voor dit moment uit de begroting te halen. 
 Mogelijk komt er ook een amendement om het punt van de haag bij het Kerkepad in Vogelenzang te verwijderen. 

 

5. Voortgang noodhuisvesting statushouders (Informatie en oriëntatie) 
De leden van de commissie Samenleving zijn (na aanmelding) welkom om aan dit agendapunt deel te nemen, maar er 

zijn geen leden die hiervan gebruik maken. 

 

De fracties geven hun reactie op het participatieplan en overige ontwikkelingen op het gebied van de noodhuisvesting 

van statushouders, en stellen hun vragen aan de wethouder. 

 

Wethouder Wijkhuisen geeft zijn reactie en beantwoordt vragen van de fracties. 

- Betreft de onderwerpen: risico’s i.v.m. de vervuilde grond, moment van rooien en saneren, participatie, moment van 
collegebesluit. 

 

6. Notitie Omgevingswet in navolging van Beeldvormende Avond 29 september 2020 

(Informatie en oriëntatie) 
De commissie bespreekt de notitie Voortgang implementatie Omgevingswet. 

 

De heer Kruijswijk (GrL) heeft per e-mail aan de commissieleden het voorstel gedaan om extra vergaderingen van 

deze commissie te organiseren in 2021 t.b.v. de besluitvorming rond de Omgevingswet (mailbericht 15-10) en een 

soort procesvoorstel geschreven, dat ook per e-mail is toegestuurd. Dit wordt meegenomen in de bespreking. 

 

De fracties geven hun reactie op de notitie en de e-mails van dhr Kruijswijk, en stellen hun vragen aan de wethouder. 

 

Wethouder Wijkhuisen geeft zijn reactie en beantwoordt vragen van de fracties. 

- Betreft de onderwerpen: inloophalfuur, wie is procesbegeleider, samenwerking met Heemstede, ambtelijke 

capaciteit, programmatisch werken, extra vergaderen, extra kosten i.v.m. implementatie Omgevingswet 

 Wethouder Wijkhuisen gaat na waar/of er kosten zijn in relatie tot de implementatie van de Omgevingswet, die nog 

niet in de begroting opgenomen zijn, en komt hier schriftelijk op terug. (HvB) TCG 282 
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Conclusie: de commissie is op zich positief over de procesmatige kant van de implementatie van de Omgevingswet, 

zoals die nu is voorgelegd. De notitie vanuit de ambtelijke organisatie en het voorstel van de heer Kruijswijk (GrL) 

kunnen in elkaar geschoven worden. De commissie hoort nog wanneer een extra vergadering zal plaatsvinden. 

 

 Het is op dit punt 23:00 geweest, alle fracties hebben 2 minuten extra spreektijd gekregen. 

 

7. Bestuurlijke termijnagenda commissie grondgebied (BTA) 
Geen opmerkingen. 

 

8. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 
Geen opmerkingen. 

 

9. Stand van zaken projecten 
 

Project Bespreking commissie/wethouder 

3 Landgoed Denneheuvel: terugkoppeling over informatieavond op 9 september. 

6 Bispinckpark/Landje van Van Riessen: er is iemand aangetrokken om dit project te trekken, voor zomer 

volgend jaar moet er een plan liggen. 

8 Westelijke Randweg 1: in december wordt een plan voorgelegd, met elementen uit zowel het oude plan 

van de projectontwikkelaar, als de participatie, als het amendement. 

9 Zendmast in Bloemendaal: wanneer is er een goede bereikbaarheid – dit ligt bij de providers. 

 

10. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 
Voorzitter: de commissieleden is gevraagd naar de behoefte aan een evaluatie van het voorzitterschap. Drie leden 

hebben hierop niet gereageerd, de overige zeven leden hebben aangegeven hier geen behoefte aan te hebben. 

 

11. Mededelingen College van B & W 
Geen mededelingen. 

 

12. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 1 september/ 8 september 2020 
Mevrouw Kuijs (D66) is van mening dat een toezegging van de wethouder ontbreekt bij de rondvraag, om actie te 

ondernemen t.a.v. de Slingerweg. Zij zou dit graag alsnog als toezegging opgenomen zien. 

 Het verslag van 8 september 2020 zal op dit punt gewijzigd worden, voor het overige zijn de verslagen vastgesteld. 

Deze toezegging wordt toegevoegd als TCG 275. 

 

13. Lijst van toezeggingen door het College 
De toezeggingen van de vergadering van 16 juni (TCG 260 t/m 263) waren in de vorige lijst weggevallen, dit is in de 

lijst bij deze vergadering hersteld. 

 

Nummer Betreft Voorstel 

TCG 217 Stuurgroep Formule 1 Aanhouden: wordt opgestart als het zo ver is 

TCG 260 Vergelijking P1/2 - andere zonneparken Aanhouden: beantwoording komt op korte termijn 

TCG 261 Afgang strand slagboom  camera Aanhouden 

TCG 262 Maatsch. bestemming – overzicht locaties Aanhouden: er zijn veel verschillende bestemmingsplannen, 

dit per perceel moeten bekijken is zeer tijds-intensief. 

Wethouder Wijkhuisen doet een alternatief voorstel om aan 

de toezeggingen TCG 262/263 tegemoet te komen, zie nieuwe 

toezegging TCG 283 

TCG 263 Maatsch. Bestemming – inperken? 

TCG 264 Regelgeving + toepassing laadpalen Van de lijst verwijderen 

TCG 265 ODIJ klacht indienen vereenvoudigen Van de lijst verwijderen 

TCG 266 Buurgemeenten in projectenlijst opnemen Van de lijst verwijderen 
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TCG 267 Wie worden bewoners ‘De Witte Hond’? Afgedaan: collegebrief vanmiddag via griffiebericht verstuurd 

TCG 268 Vit Vog.z. A4-tje financieel overzicht Afgedaan: aangereikt in de raad van 17 september 2020 

TCG 269 Vit Vog.z. Notitie doelgroepenverordening Aanhouden: komt nog 

TCG 270 Vit Vog.z. Spreadsheet gevolgen kunstgras  Afgedaan: aangereikt in de raad van 17 september 2020 

TCG 271 Hoge D en D weg: antw vragen mw Roos  Aanhouden 

TCG 272 Bij bespreken WR1 zijn geg trafo bekend Aanhouden: bespreking vanaf december 

TCG 273 Rapport Kwal en Cap document sturen Aanhouden 

TCG 274 RES: wat betekent jongduin/oudduin Aanhouden 

 

 Ten aanzien van de toezeggingen TCG 262/263 over de maatschappelijke bestemming (overzicht locaties waar 

ontwikkelingen plaats vinden / mogelijkheden tot inperking van het gebruik van deze bestemming) zegt wethouder 

Wijkhuisen te komen met een ‘memo’, waarmee hij een alternatief voorstel zal doen om tegemoet te komen aan de 

genoemde toezeggingen, namelijk door te komen tot een paraplu-bestemmingsplan, waarmee extra regels worden 

toegevoegd zodat situaties als de Boekenroodeweg niet meer voorkomen. TCG 283 

 

Tijdens bespreking van de toezeggingen ontstaat discussie over het aflopen van de ‘technische tijd’. Discussie ontstaat 

over de vraag of de voorzitter dan ook geen spreektijd meer heeft. De voorzitter legt dit voor aan de commissieleden. 

 

Fractie Commissielid ‘Spreektijd’ voorzitter nu beëindigen? 

CDA Dhr Beusen Nee 

VVD Dhr Brussaard Nee 

Liberaal Bloemendaal Dhr van de Bunt Nee 

Zelfstandig Bloemendaal Dhr Slewe Ja 

GroenLinks Dhr Faber  

VDB Dhr Goote Nee 

PvdA Dhr Koster Nee 

D66 Mw Kuijs Nee 

VVD Mw Meijer (technische problemen) 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos Ja 

 

 Conclusie: ook met het verlopen van de technische tijd, kan op dit moment verder vergaderd worden. 

 

14. Rondvraag 
De volgende vragen worden besproken: 

 

Commissielid (fractie) Vraag 

Dhr Beusen (CDA) Ontvangen: maandag 19 oktober 2020 22:14 

Betreft: verkeerssituatie en inrichting Bloemendaalseweg tussen Mollaan en Hartenlustlaan, 

reactie op groep bewoners en ondernemers door college 

 Vragen gesteld onder agendapunt 4) Begroting 2021 

Mw Roos (HvB) Ontvangen: dinsdag 20 oktober 2020 10:57 

Betreft: 13 duizend keer onnodig dicht gaan van spoorbomen in Overveen in 3 maanden 

 Wethouder Wijkhuisen meldt dat hij hiermee niet bekend is, dan is hij door zijn spreektijd 

heen. De voorzitter stelt voor dat mw Roos haar vragen schriftelijk beantwoord kan krijgen. 

Mw Roos (HvB) Ontvangen: dinsdag 20 oktober 2020 13:54 (na 11:00 uur) 

Betreft: uitblijven van een reactie aan bewoners Brouwerskolkweg/Tetterodeweg door de 

Stichting TOOS over de door NS/ProRail toegezegde geluidsmetingen langs de spoorlijn 

Haarlem/Zandvoort in Overveen. 

 Het college is door diens spreektijd heen, deze vraag kan niet meer gesteld worden. 

 

15. Sluiting 
Om 23:33 sluit de voorzitter de vergadering. 
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