
 

 

 

Commissie Grondgebied op dinsdag 26 november 2019 

 

Concept Besluitenlijst 

 

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

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

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

College: wethouder Wijkhuisen, wethouder Heijink  

Voorzitter: de heer Burger 

Griffier: de heer Vullings  

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

Omdat er publiek aanwezig is voor agendapunt 9 en 11 besluit de commissie om de 

behandeling van agendapunt 10 en agendapunt 11 om te draaien.  

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld met inachtneming van bovenstaande.  

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Er zijn de middag voor de vergadering nog stukken naar de commissie gezonden, het 

betreft de beantwoording van technische vragen van mevrouw Kuijs. Zij geeft een 

korte toelichting aangezien niet alle leden in de gelegenheid zijn geweest om het te 

lezen.  

 

4. Mededelingen College van B&W 

 

Wethouder Wijkhuisen deelt mee dat de gemeente Bloemendaal in de 

duurzaamheidstop van Nederland staat, op de eerste plek in Noord-Holland en op de 

vierde plek in heel Nederland.  

 

Wethouder Wijkhuisen deelt mee dat het college in verzet is gegaan bij de Raad van 

State omtrent Dennenheuvel en te hopen dat het tot een zitting komt zodat de 

gemeente haar zaak kan bepleiten.  

 

5. Vaststellen van het verslag van 8 oktober en 15 oktober 2019 

 

Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.  
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6. Lijst van toezeggingen College 

 

De voorzitter loopt de openstaande toezeggingen na:  

TCG 181 (kopende partij Dennenheuvel) is een toezegging van wethouder Wijkhuisen 

en blijft staan.   

 

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

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

 

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

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

raad. 

 

TCG 221 (onveilige verkeerssituatie Noormanlaan), de toezegging blijft staan. 

 

TCG 223 (Verordening naamgeving en nummering), is afgedaan met een brief die is 

verzonden met het griffiebericht van 18 oktober 2019.   

 

TCG 225 (beantwoorden technische vragen adviescommissie ruimtelijke kwaliteit), 

wethouder Heijink, de toezegging blijft staan.   

 

TCG 230 Wethouder Wijkhuisen (evenementenkalender Zandvoort), de toezegging blijft 

staan. 

 

TCG 231 (schriftelijke beantwoording vragen GroenLinks), is afgedaan met de 

schriftelijke beantwoording van vragen (2019007231) door wethouder Wijkhuisen op 

14 oktober 2019. 

 

TCG 232 (schriftelijke beantwoording of gemeente Bloemendaal moet meebetalen als 

ProRail over 2 jaar deze structurele aanpassingen aan het spoor doorvoert) is afgedaan 

door wethouder Wijkhuisen middels een schriftelijke beantwoording die is verzonden 

met het griffiebericht van 30 oktober 2019.   

 

TCG 233 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de commissie te informeren over de 

begroeiing aan de Maria Louiselaan zodra er meer duidelijkheid is. Wethouder 

Wijkhuisen geeft aan dat hij contact heeft gehad met ProRail en ODIJ en aangeven dat 

er geen sprake is van bodemvervuiling. De toezegging is hiermee afgedaan.  

 

TCG 235 Wethouder Wijkhuisen (schriftelijk te infomeren keuze huidige ligging van de 

oversteek op de Bekslaan), wethouder Wijkhuisen, toezegging blijft staan. 

 

Onderstaande toezeggingen stonden als afgedaan genoteerd, maar worden gewijzigd 

naar aanhouden: 

 

TCG 216 (vergunningverlening Zomerhuis Elswoutshoek), wethouder Heijink, de 

toezegging blijft staan. 
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TCG 217 (stuurgroep Formule 1) is een toezegging van wethouder Wijkhuisen. Zo 

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

raad. De commissie besluit de stuurgroep Formule 1 toe te voegen bij het reguliere 

agendapunt Stand van zaken projecten. De toezegging blijft staan.  

  

TCG 226 (ontbrekende stukken Raad van State, hele dossier naar raad sturen), 

wethouder Wijkhuisen heeft het verstuurd naar de raad, maar controleert of het dossier 

compleet was en een brief over het vervolg rondom de problematiek rondom 

Dennenheuvel naar de raad te sturen. De toezegging blijft staan. 

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

7. Rondvraag 

 

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

een half uur beschikbaar voor de rondvraag. 

 

De heer Faber stelt een vraag over een brief van het college over het proces en stand 

van zaken Mobiliteitsplan F1. Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen.  

 

Mevrouw Kuijs stelt een vraag over de rijksregeling Reductie Energieverbruik. 

Wethouder Wijkhuisen geeft aan een aanvraag te hebben ingediend.  

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om via het griffiebericht de raad te informeren 

over het ingediende voorstel voor de aanvraag. TCG 236 

 

Mevrouw Roos stelt een vraag over de Stuurgroep Duinpolderweg. Wethouder 

Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen. 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de ontwikkelingen rondom de Duinpolderweg in 

de gaten te houden. TCG 237 

 

Mevrouw Roos stelt een vraag over de winkels en winkelstraat. Wethouder Wijkhuisen 

en wethouder Heijink reageren en beantwoorden vragen.  

De voorzitter concludeert dat wethouder Heijnk schriftelijk kan reageren op de vraag: 

Tot wanneer wordt de pilot voortgezet voor de grote supermarkt in Overveen en 

Bloemendaal om op zondag open te zijn? Dit gaat ten koste van de kleine 

ondernemers. Wat is uw visie en wat is de uitkomst van de pilot?  

 

8. Bestuurlijke Termijnagenda Commissie Grondgebied 

 

De commissie bespreekt de Bestuurlijke Termijnagenda. Wethouder Wijkhuisen geeft 

aan dat de planning voor het onderwerp Biodiversiteit zich richt op mei/juni 2020.  

 

9. Vaststellen Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Park Vogelenzang 

 

De commissie reageert en stelt vragen. Wethouder Heijink reageert en beantwoordt 

vragen.  
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 Wethouder Heijink zegt toe na te gaan of er bij Park Vogelenzang is getoetst 

aan uitspraken van het Europese Hof en hier op terug te komen bij de raad. 

TCG 238 

 Wethouder Heijink zegt toe contact op te nemen met GGZ met betrekking tot 

vergunningsvrij schuttingen plaatsen en een privaatrechtelijke overeenkomst 

omtrent Park Vogelenzang. TCG 239 

 Wethouder Heijink zegt toe om de Europese invalshoek mee te nemen bij Park 

Vogelenzang, daar conclusies uit te trekken en de raad voor de aankomende 

raadsvergadering te informeren. TCG 240 

 

De commissie besluit dat het voorstel als bespreekpunt naar de raad van 12 december 

2019 gaat. 

 

11.  Diverse brieven m.b.t. de Tetterodehal (A24, A25, A26, A32, geagendeerd 

op verzoek van Hart voor Bloemendaal, afkomstig van de LIS van 26 

september) 

 

De commissie reageert en stelt vragen. Wethouder Heijink en wethouder Wijkhuisen 

reageren en beantwoorden vragen.  

 

 Wethouder Heijink zegt toe om contact op te nemen met beide exploitanten van 

het Speelbos of de private overeenkomst opgezegd kan worden als beiden er 

geen gebruik van maken. TCG 241 

 Wethouder Heijink zegt toe om na te kijken wat de zendmast bij de Tetterodehal 

oplevert en de raad hierover te informeren. TCG 242 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de kwaliteit van het bijbehorende 

parkeerterrein te controleren. TCG 243 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de sociale veiligheid in de omgeving van de 

Tetterodehal na te gaan. TCG 244 

 Wethouder Heijink zegt toe in overleg te gaan met de exploitanten van de 

‘Ballenvangers’ of het uiterlijk vertoon anders kan. TCG 245  

 

Mevrouw Roos verlaat de vergadering na de bespreking van agendapunt 11 om 22.30 

uur.  

 

10.  Verklaring van geen bedenkingen Witte Hond  

 

De commissie reageert en stelt vragen. Wethouder Wijkhuisen reageert en 

beantwoordt de vragen.  

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om het rapport n.a.v. het onderzoek over 

stikstof te delen met de raad. TCG 246 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de uitspraak van het Europese Hof mee te 

nemen. TCG 247 

 

De commissie besluit dat het voorstel als bespreekpunt naar de raad van 12 december 

2019 gaat. 
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12.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

     Wethouder Wijkhuisen geeft aan hier geen nieuws te kunnen melden. 

 

13.  Stand van zaken projecten 

 

De voorzitter loopt de projecten op de lijst langs. Een aantal commissieleden stelt een 

vraag waarop wethouder Wijkhuisen reageert. 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de beslismomenten van de raad voor het 

Omgevingsplan uit te zoeken en de raad hierover te informeren. TCG 248 

    

     15. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.47 uur.  

  


