
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
4 december 2014 

 
 
 
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), Dhr. J.H. Maas (PvdA), 
Dhr. R.M.F. Ates (wethouder), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn) en dhr. R. van 
Schaik (Medewerker voorbereiding Groen en reiniging) 
 
VOORZITTER: Dhr. S.M. Nieuwland 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

1 Vaststellen agenda commissie ruimte 4 december 2014 

Conclusie voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

3 ISV-bijdrage bouwplan Wilhelminaplein 4-6 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 17 december 2014 

4 Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsvergunning voor 4 woningen Glipperweg 
33 – 39 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 17 december 2014 

5 Beheerplan Groenendaal vrijgeven voor inspraak (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: de commissie is akkoord met het vrijgeven voor inspraak van het 
Beheerplan Groenendaal. De wethouder neemt de genoemde suggesties van de commissie 
over. 

Toezegging: de wethouder zegt toe voor de behandeling van het definitieve beheerplan een 
rondleiding voor de commissie Ruimte te organiseren in Groenendaal. 



6 Opladen elektrische auto's (C-stuk o.v.v. VVD en D66) 

 

Kernvraag VVD: 

• In hoeverre is het beleid aangaande voorzieningen voor elektrische auto's in de openbare 
ruimte discriminerend voor andere gebruikers van parkeerplaatsen in de openbare ruimte en is 
dit beleid op die basis wel acceptabel? 

 
Kernvragen D66: 

• Uit het huidige plan blijkt dat een aanvrager een oplaadpaal op de openbare weg kan 
aanvragen die betaald wordt door de netbeheerder of door de aanvrager zelf. Dit betekent dat 
er allemaal verschillende soorten palen in Heemstede geplaatst kunnen worden met 
verschillende tarieven, gebruiks-aanwijzingen en onderhoudscontracten. Vindt de wethouder 
dit een wenselijke situatie? 

• Hoe is de afhandeling van storingen geregeld? Is dat ook per paal verschillend? Hoe staat de 
wethouder daar tegenover? 

• Wie is aansprakelijk als de oplaadpalen niet goed functioneren en er schade ontstaat aan een 
auto, of als de paal – bij  storm - omwaait en zo schade berokkent aan derden? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

7 Overzicht bouwprojecten 

De commissie heeft geen vragen over de bouwprojecten. 

8 Actiepuntenlijst 

 

14-24 Watermuziek bebouwde oppervlakte middenterrein – het antwoord is verzonden met het 
laatste nieuws van 3 december 2014. 

14-25 Watermuziek veiligheid wegen – het advies wordt in december op papier naar de commissie 
verzonden. 

9 Wat verder ter tafel komt 

Mw. Schul stelt een vraag over het woonproject voor jongeren met een beperking. 

 

10 Sluiting 

De wethouder sluit de vergadering om 21u06 

 
 
 


