
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
14 september 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),             
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) en Dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
 
VOORZITTER:  Mw. A.P. van der Have (tot 21u50) 
 Dhr. S.M. Nieuwland (vanaf 21u50) 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
 

1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 14 september 2015 

Voorgesteld wordt de factsheet statushouders en het plan van aanpak huisvesting statushouders te 
betrekken bij bespreking van agendapunt 5 “aangepast plan van aanpak woonvisie”. 

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met het voorstel, waarbij de onderwerpen 
separaat besproken worden. De agenda wordt aldus vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich 5 insprekers gemeld bij agendapunt 3 “Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 
omgevingsvergunning 8 woningen Nijverheidsweg 3”: 

• Dhr. G. Vlas 

• Mw. A.M. Wiegel 

• Dhr. J.C. van Assema 

• Dhr. J. Verschoor namens de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek 

• Dhr. D. Walstra namens woonproject Heemstede 

3 Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsvergunning 8 woningen Nijverheidsweg 3 (A-
stuk) 

Dhr. G. Vlas, Mw. A.M. Wiegel, Dhr. J.C. van Assema, Dhr. J. Verschoor en Dhr. D. Walstra spreken in. 

Conclusie voorzitter: Bespreekpunt voor de raadsvergadering van 24 september 2015.  

Het CDA, de VVD en GroenLinks zijn akkoord met het voorstel. PvdA heeft een positieve intentie, 
maar wenst de bespreking in de raad over de 3 toezeggingen af te wachten.  

HBB sluit zich hier bij aan en wenst eerst overleg met de fractie. D66 is voor het project, maar 
kan nu niet akkoord gaan met het voorstel en wenst voor de raadsvergadering een evaluatie van 
het proces met de omwonenden.  

 

Toezegging: de wethouder zegt toe voorafgaand aan de raadsvergadering van 24 september 
aanstaande: 1. de procesgang te evalueren, 2. een financiële onderbouwing (begroting, subsidie, 
bijdrage Haarlem) toe te sturen en 3. informatie omtrent de juridische positie te verschaffen.   

 Ordevoorstel 

Voorgesteld wordt agendapunt 5 “aangepast plan van aanpak Woonvisie” te bespreken in oktober en 
vandaag onder punt 5 uitsluitend de factsheet statushouders en plan van aanpak huisvesting 
statushouders te bespreken.  

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met het voorstel. 



4 Vaststellen Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Woonwijken Noordoost: Watermuziek  

(A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 24 september 2015 

5 Aangepast plan van aanpak Woonvisie (B-stuk) (inclusief bespreking van de factsheet statushouders 
en het plan van aanpak huisvesting statushouders) 

 

Het agendapunt “aangepast plan van aanpak woonvisie” wordt besproken in de commissievergadering 
van oktober 2015.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Het onderwerp huisvesting statushouders zal in 
oktober besproken worden in de commissie Ruimte. 

Toezeggingen: 1. de wethouder zegt toe de op handen zijnde brief aan minister Blok 
voorafgaand aan versturing aan de commissie Ruimte te doen toekomen. 2. de wethouder zegt 
toe na de bespreking in oktober iedere maand een update over de huisvesting van 
statushouders te geven. 

6 Overzicht bouwprojecten 

Mw. Van der Have stelt een vraag over de Cloosterweg. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

7 Actiepuntenlijst 

 
15-03 bushalte Cruquiusweg: blijft staan voor wethouder Hooij 

15-08 verkeersknelpunten: blijft staan voor wethouder Hooij 

15-13 optimalisatie onroerende zaken: dhr. Leenders geeft aan dat dit actiepunt van de actiepuntenlijst 
af kan. 

15-17 aanbod van woningen verruimen: komt aan de orde bij bespreking van de woonvisie. 

15-21 grens splitsen woningen: is verzonden met het vrijdagbericht van 10 juli 2015. Het actiepunt is 
hiermee afgedaan. 

8 Wat verder ter tafel komt 

- Mw. van der Have (HBB) stelt een vraag over de mogelijkheden van een beschermd dorps gezicht op 
locaties in Heemstede. 

Toezegging: De wethouder zegt toe informatie omtrent de (on)mogelijkheden voor een 
beschermd dorps gezicht in Heemstede toe te sturen. De discussie over dit onderwerp wordt 
gekoppeld aan de bespreking van de welstandsnota. 

- Dhr. Klaasen (D66) stelt een vraag over het gebouw voor katholieke jongeren nabij de Kwakelbrug. 

Toezegging: De wethouder zegt toe de verslagen van de gesprekken met het bisdom toe te 
sturen aan de commissie Ruimte. 

 

De commissie stelt vast: de wethouder bevestigt dat - ten aanzien van de plannen om de 
bestemming van het weiland naast het fietspad bij het Kwakelpad te wijzigen van Agrarisch in 
maatschappelijk-scouting - de raad in volledige vrijheid en zonder juridische consequenties kan 
besluiten over een herziening van het bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden.  

09 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u49. 

 
 
 


