
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
9 april 2015 

 

 

 
 
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), Mw. 
A.M.C.E. Stam (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) en Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
AFGEMELD: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) 
 
VOORZITTER: Dhr. S.M. Nieuwland 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 

  

1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 9 april 2015 

Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door mw. A.M.C.E. Stam. 

De voorzitter stelt voor agendapunten 4 “Ontwerp-omgevingsvergunning en anterieure 
overeenkomst 8 woningen Nijverheidsweg 3” en 5 “Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning 8 woningen Nijverheidsweg 3” eerst te behandelen. 

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met het voorstel. De agenda wordt aldus 
vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich drie insprekers aangemeld bij agendapunt 4 “Ontwerp-omgevingsvergunning en 
anterieure overeenkomst 8 woningen Nijverheidsweg 3”; 

• Mw. Wiegel 

• Dhr. Vlas 

• Dhr. Walstra 

4 Ontwerp-omgevingsvergunning en anterieure overeenkomst 8 woningen Nijverheidsweg 3  

(B-stuk) 

Mw. Wiegel, Dhr. Vlas en Dhr. Walstra spreken in. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. D66, HBB, PvdA en GL wensen een beter overleg 
met de omwonenden en verzoeken het college de omwonenden waar mogelijk tegemoet te 
komen, waarbij de PvdA dit als voorwaarde stelt, voordat zij hun akkoord kunnen geven voor 
dit project. Het CDA, de VVD, HBB en GL kunnen zich vinden in het voorstel van het college. 

5 Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 8 woningen Nijverheidsweg 
3 (A-stuk) 

Het CDA, de VVD en GL zijn akkoord met het voorstel van het college. 

De PvdA en D66 willen dat er, voordat zij akkoord kunnen geven, eerst een serieus overleg met de 
omwonenden plaatsvindt. 

HBB wil, voordat zij hun standpunt bepalen, het plan bespreken in de fractievergadering.  

 

Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsvergadering van 23 april 2015. 



 

 

3 Vaststelling bestemmingsplan "Havendreef" (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerpunt in de raadsvergadering van 23 april 2015. 

6 Onderhoud Wegen 2015 (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in het voorstel. De PvdA stemt alleen in 
met het voorstel indien de verschuiving van € 40.000,- inzichtelijk wordt in de voorjaarsnota. 

9 NS voorstel gratis bewaakte stalling station (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in het voorstel. Het CDA, HBB, D66 en GL 
verzoeken het college na te denken over een parkeeroplossing voor de lange termijn. HBB en 
GL wensen een strenger handhavingsbeleid. De VVD stelt als voorwaarde dat Bloemendaal 
ook met het voorstel meedoet. 

 Schorsing 

De voorzitter schorst de vergadering om 22u57.  

De vergadering wordt hervat op maandag 13 april 2015, 20u00. 

De volgende agendapunten worden maandag 13 april a.s. behandeld: 

7 Onkruidbestrijding op verharding: evaluatie 2014 en uitvoering 2015 (B-stuk) 

8 Uitgangspunten Huisvestingsverordening 2015 (B-stuk) 

10 Overzicht bouwprojecten 

11 Actiepuntenlijst 

12 Wat verder ter tafel komt 

 
 
 


