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AANWEZIG: Mw. J. Goedkoop (HBB), Mw. A.P. van der Have (HBB), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66),             
Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E.J.M. van Vlijmen (CDA), Dhr. E. de Zeeuw (GL), Mw. M.J. de Greef-
Nelissen (PvdA),, Dhr. R.M.F. Ates (wethouder), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder) en Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en 
Welzijn).  
AFWEZIG: Dhr. J.H. Maas 
 
VOORZITTER: Dhr. S.M. Nieuwland 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 

  

1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 23 oktober 2014 

Dhr. J.H. Maas heeft zich afgemeld voor de vergadering en wordt vervangen door  

mw. M.J. de Greef-Nelissen. 

Voorgesteld wordt om agendapunt 3 Omgevingsvergunning wijzigen gebruiksmogelijkheden en 
verhaalsovereenkomst planschade bedrijfsperceel Herenweg 57-59 en Ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen functiewijziging bedrijfsperceel Herenweg 57-59 tegelijkertijd te behandelen. 

Conclusie voorzitter: de commissie stemt in met het voorstel. De agenda wordt aldus 
vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich twee insprekers aangemeld bij agendapunten 3 en 4. 

Mw. Gardien en dhr Van Mourik namens de eigenaar van het perceel Herenweg 57-59. 

3 en 4 3. Omgevingsvergunning wijzigen gebruiksmogelijkheden en verhaalsovereenkomst 
planschade bedrijfsperceel Herenweg 57-59 (B-stuk) en  

4. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen functiewijziging bedrijfsperceel Herenweg   57-
59 (A-stuk) 

Mw. Gardien spreekt in namens de eigenaar van het perceel Herenweg 57-59.  

Conclusie voorzitter: de meerderheid van de commissie (HBB, D66, VVD, PvdA, GL) vindt het 
voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. Het CDA is wel akkoord met het voorstel en 
behandeling in de raad. De wethouder neemt het A- en B-stuk terug naar het college. De 
wethouder gaat op verzoek van de commissie in gesprek met de eigenaar van het perceel 
Herenweg 57-59 om te komen tot een opschoning van functies van de oude bestemming. Het 
voorstel komt terug in de commissievergadering van januari 2015. 

Toezeggingen: De wethouder geeft een update over de verblijfsfunctie (wonen/verblijf in de 
zorg). De wethouder geeft een lijst van functies die onder maatschappelijke doeleinden 
vallen.  

De wethouder gaat in overleg met de eigenaar over de mogelijkheid tot beperken van 
functies van de oude bestemming om zo te komen tot een betere afstemming tussen 
bestemming en functionaliteit van het gebouw. 



 

 

5 Plan van aanpak visievorming haven (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

De commissie is blij met het initiatief en kan zich vinden in het plan van aanpak 
visievorming haven. De commissie heeft een aantal opmerkingen en geeft suggesties aan 
het college mee, waaronder dat inwoners zonder computerkennis ook input moeten kunnen 
leveren. In maart 2015 wordt de visie voor herinrichting van de haven aan de commissie 
voorgelegd. 

6 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (1e fase) (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

De meerderheid (HBB, VVD, CDA en GL) van de commissie kan zich vinden in de 
startnotitie. De PvdA heeft geen goed gevoel bij de aanpak en de startnotitie. D66 is akkoord 
met doorgang, maar op een andere wijze. D66 stemt niet in met de inhuur van een extern 
bureau.  

De commissie geeft het college een aantal adviezen en suggesties mee. De Glip zal 
betrokken worden bij de visie winkelcentra. De commissie wenst een nauwe betrokkenheid 
van de raad bij het proces. 

7 voortzetting activiteiten klankbordgroep duurzaamheid (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

De meerderheid van de commissie geeft aan blij te zijn met het voortzetten van de 
activiteiten van de klankbordgroep op deze nieuwe wijze. HBB is akkoord, maar stelt zich 
kritisch op. De VVD ziet het belang van duurzaamheid in de samenleving, maar vindt dat de 
klankbordgroep legitimiteit (en daarmee draagkracht) moet organiseren vanuit de burger, 
losgekoppeld van de overheid. De VVD is niet akkoord met het beschikbaar stellen van de 
vergoeding. 

D66 adviseert de vragen van de checklist adviesgroepen goed te beantwoorden.  

De samenwerking met de klankbordgroep zal na een jaar of bij afloop van de nota 
duurzaamheid geëvalueerd worden. 

8 Vervanging Kwakelbrug, ontwerpkeuze (C-stuk) 

 
Kernvraag D66: 

• Hoe kan het dat in het huidige voorstel het ontwerp  D, de 'zuinige' variant, niet wordt 
meegenomen terwijl daar in de Commissie Ruimte wel naar gevraagd was, terwijl wel 
ontwerp A is toegevoegd aan de shortlist, waardoor een echte vergelijking op uiterlijk én 
kosten niet mogelijk is? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

9 Aanpassingen plafond in voormalige Bronsteemavo Overboslaan (C-stuk) 

 

Kernvragen D66: 
Een analyse van het probleem  is gemaakt. Er zijn blijkbaar fouten gemaakt tijdens verbouwing in 
1996.  

• Zijn er risico's te verwachten in andere schoolgebouwen?  

• Zijn daar inspecties uitgevoerd, om de veiligheid te kunnen waarborgen?  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 



 

 

10 Benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Ruimte 

Volgens art. 5.4 van de verordening op de raadscommissie wordt de plaatsvervangend voorzitter 
door de raadscommissie uit haar midden benoemd voor de periode van twee jaar.  

Mw. A.P. van der Have heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie. 

Conclusie voorzitter: De commissie stemt unaniem in met de benoeming van  

mw. A.P. van der Have. Mw. A.P. van der Have wordt benoemd als plaatsvervangend 
voorzitter van de commissie Ruimte voor de periode van twee jaar. 

11 Overzicht bouwprojecten 

De commissie heeft geen vragen over de bouwprojecten. 

Dhr. Ates meldt dat er op dinsdagavond 4 november a.s. een bijeenkomst is voor bewoners van 
Watermuziek. 

12 Actiepuntenlijst 

14-14 Cruquiusweg handhaving snelheid – het antwoord is verzonden met het laatste nieuws op 
22 oktober 2014. Het actiepunt is hiermee afgehandeld. 

14-15 Geluidsoverlast Cruquiusweg – de wethouder geeft mondeling antwoord op de vraag. Het 
actiepunt is hiermee afgehandeld. 

14-16 Plein Raadhuisstraat – de wethouder geeft mondeling antwoord op de vraag. Het actiepunt 
is hiermee afgehandeld. 

14-22 Parkeren en opladen electrische auto’s – het plan is aangehouden en komt nu in de 
commissievergadering van december. 

13 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Klaasen (D66) stelt een vraag over het verzoek van dhr. Van Assema van BCN om de 
opvolging van actiepunten via de website toegankelijk te maken. 

Dhr. Klaasen (D66) stelt een vraag over de ingekomen brief van mw. De Wit over de ruimtelijke 
inrichting in het gebied Vogelpark (Heemstede), Rijnegom en Haringbuys (Bloemendaal). 

Mw. Schul (D66) stelt een vraag over de behandeling van het advies van Manpadslaangebied in de 
commissievergadering van november. 

De commissie is akkoord met een presentatie en informatieve behandeling van het rapport 
van de begeleidingsgroep Manpadslaangebied in november, zonder de bedoeling om 
hiermee tot een uitspraak van de commissie te komen.  

Dhr. De Zeeuw (GL) vraagt naar de gevaarlijke fietssituaties die na de Vondelkade op de 
Zandvoortselaan zijn ontstaan door het afsluiten van een deel van het fietspad op Bloemendaals 
grondgebied. 

Mw. Goedkoop (HBB) overhandigt een kraamcadeau namens HBB aan dhr. Nieuwland. 

Dhr. Ates maakt melding van een brief die de raad ontvangt op 24 oktober a.s. inzake faillissement 
Kuiper Ontwikkeling B.V.  

14 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23u00. 

 
 
 


