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Vragen voor Vragenhalfuur raad 5 juli 2018 

 

Mevrouw Wierda (GroenLinks) 

Onderwerp: Duinpolderweg 

Via een nieuwsbrief van de Provincie Noord Holland van woensdag 27 juni jl. vernamen wij tot onze 

grote spijt het door Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland vastgestelde 

voorkeursalternatief voor een Duinpolderweg; de Middenvariant.  

Een wat GroenLinks betreft onbegrijpelijke keuze vanwege de impact op natuur en milieu. Wat ons 

betreft zaak om als gemeente Bloemendaal actie te ondernemen en een duidelijk signaal af te geven 

dat wij dit niet zullen accepteren.  

Onze vraag: Is het College van plan te reageren en zo ja, hoe en wanneer? 

 

De heer Burger (CDA) 

Onderwerp: Duinpolderweg 

Deze week hebben we kennis kunnen nemen van het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- 

en Zuid-Holland voor het Voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg. Het betreft een samenstel op 

basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze –alternatief Midden: onder andere een nieuwe 

verbinding in de Haarlemmermeer, vanaf rijksweg A4 tot en met de Nieuwe Bennebroekerweg; een 

verdubbeling van 2x2 rijstroken op de Nieuwe Bennebroekerweg; een nieuwe verbinding van 2x1 

rijstrook tussen N205 en N208, conform de ligging van het alternatief Hillegomse Zienswijze –
alternatief Midden met een ongelijkvloerse aansluiting op de N205 en een gelijkvloerse aansluiting 

op de N208; een ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de nieuwe verbinding tot aan de 

N206 conform de ligging van alternatief Midden met gelijkvloerse aansluiting op de Zilkerduinweg. 

Voor de kernen Bennebroek en Vogelenzang heeft dit verstrekkende negatieve gevolgen voor de 

leefbaarheid. 

De vraag is nu wat het college, in samenspraak met de raad, kan en gaat doen om deze plannen van 

tafel te krijgen, en dan in ieder geval de ruimtelijke reservering tussen N208 en N206, waar geen 

enkele goede onderbouwing voor bestaat.  

 

De heer Kruijswijk (GroenLinks) 

Onderwerp: Portefeuilleverdeling 

Wethouder HEIJINK heeft in de raad van 7-6-2018 in de discussie over de portefeuilleverdeling van 

het nieuwe college desgevraagd opgemerkt dat Vergunningverlening alleen in zijn portefeuille zit 

voor zover dit gemeente-eigendommen betreft.  

Te e s heeft dhr. HEIJINK herhaaldelijk aa gege e  dat de gehele portefeuille fysiek do ei  a  
dhr. Wijkhuisen is. 

Dat vindt GroenLinks ook logisch en duidelijk. Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden altijd 

in samenhang met ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen beoordeeld. Bovendien vinden wij een 
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pette /fu tie s heidi g tusse  ergu i g erlening en controle daarop (en handhaving) 

belangrijker dan die tussen beleid en vergunningverlening.  

In de laatst aan de raad gemelde en op de website zichtbare verdeling staat echter de portefeuille 

Vergunningen, toezicht en handhaving  ij ethouder HEIJINK (en omgevingsbeleid bij wethouder 

WIJKHUISEN).  

VRAAG 

Vindt het college het niet logischer om (alsnog) alle vergunningverlening fysiek domein 

[omgevingsvergunningen, monumentenvergunningen, uitwegvergunningen enz.] in de portefeuille 

van dhr. Wijkhuisen te plaatsen? 

 

De heer Schell (PvdA) 

Onderwerpen: Blekersveld en afvalinzameling 

1. Het Blekersveld is vorig jaar door het college aangewezen als mogelijkheid voor sociale 

woningbouw. Woningcorporatie Brederode Wonen heeft hierover destijds een plan 

gepresenteerd voor de raad, in zijn recente samenstelling. De PvdA wil graag van het college 

vernemen hoe het staat met de voortgang van de planvorming hieromtrent, en meer 

specifiek wanneer dit aan de raad wordt voorgelegd. 

 

2. Van een inwoner van Overveen kreeg ik mede namens zijn buren een interessante gedachte 

voorgelegd over de afvalinzameling. Zijn stelling is dat in de gemeente Bloemendaal 65% van 

het afval bestaat uit plastic, inclusief drinkpakken, voor 20% uit GFT en voor 15% uit 

restafval. De frequentie van het ophalen in onze gemeente zou daarmee niet in 

overeenstemming zijn, en de gedachte van deze inwoners is om wekelijks de plastic zakken 

op te halen en bijvoorbeeld het legen van de grijze bak in frequentie te verminderen. 

 

Kloppen de genoemde percentages is natuurlijk de eerste vraag. En hoe staat het college 

tegenover deze gedachte, en zou hierover per dorpskern een peiling onder de inwoners 

kunnen worden gehouden? 

 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

Onderwerpen: Wethouder van Geluk park, verkoop gymzaal, sloop gymzaal, fundering gymzaal 

1. Wat is het commentaar van de gemeente op het artikel in het HD over het Wethouder van 

Geluk park? Onderschrijft het college wat daar staat? 

 

2. Heeft de gemeente de gymzaal al verkocht en staat er in het verkoopcontract een 

terugkooprecht/aanbiedingsplicht van koper aan de gemeente en onder welke 

voorwaarden? Hoe is geregeld dat winst bij verkoop terugvloeit naar gemeentekas; 

 

3. Ook over de gymzaal: bij inzage vorige week is gebleken dat het ambtelijk apparaat aan de 

taxateur vertelde dat het gebouw gesloopt MOET worden. Letterlijk met hoofdletters zo 
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geschreven. Waaruit blijkt dat? Is er een bouwkundig rapport? We vroegen er naar maar het 

zat niet in het dossier? 

 

4. Vervolg ook gymzaal: de wethouder zei dat de fundering gebroken is. U kunt dat ook zien, 

vertelde hij de raad onlangs. Kunnen we dan samen gaan kijken ter plekke om te zien dat de 

fundering gebroken is? Hoe kun je dat trouwens aan de buitenkant zien? Is de taxateur 

trouwens wel binnen geweest? Is het mogelijk een gebroken fundering te herstellen en zo ja, 

is er becijferd wat dat kost door de gemeente? Is er een asbest rapport? De wethouder 

beweerde dat er asbest in het gebouw zat, maar waar blijkt dat uit? 

 

 

De heer Slewe (Hart voor Bloemendaal) 

Onderwerpen: Dossiers Park Brederode, 2 nieuwe brieven college, Elswout, vragen beantwoorden 

college 

De vergadering verliep zo chaotisch en ik wil dit nog even duidelijk hebben.  

 

1. Mijn aanvragen tot inzage dossiers waaronder Park Brederode loopt reeds enkele maanden 

Volgens Mw de Roy gaat het college dinsdag bespreken of ik die mag inzien. 

 

2. Op basis waarvan, de brieven 2 en 3 die volgens Voermans op hetzelfde neerkomen? Ik wil 

daar graag duidelijkheid over. 

 

3. In hoeverre werkt het college mee aan het omturnen van Elswout tot kantoren park? En is 

dat niet tegen de landgoederennota in? 

 

4. Gezien het feit dat gisteravond toen bm Roest er niet meer uitkwam  Mw de Roy v Z vragen 

moest beantwoorden  en niet loco burgemeester Heijink, de verantwoordelijk wethouder en 

de eerste in lijn om de burgemeester te vervangen. 

 

Heeft er een wijziging in het college plaatsgevonden? Is mw de Roy nu loco burgemeester en 

moet zij dus de antwoorden geven op dossiers die niet eens onder haar portefeuille vallen? 

 

 

 


