
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst  
commissie Ruimte 

 
14 maart 2011 

 
AANWEZIG: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD) (vanaf 20u15), Dhr. J.H.M. Peeperkorn (VVD), Dhr. E.H. van 
der Linden (D66), Dhr. S.M. Nieuwland (D66), Mw. J.H.C. van den Berg (CDA), Dhr. J.H. Maas (PvdA), Mw. A.P. van der Have (HBB), 
Mw. I.H.J. Sabelis (GL), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper (wethouder), Dhr. G. 
Klaassen (Senior Medewerker Ruimtelijk Beleid/plv Hoofd Ruimtelijk Beleid), Dhr. S. Vente (Verkeerskundig Medewerker) en Dhr. A. 
Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
 
VOORZITTER: Mw. H.M.A. Hooij  
COMMISSIEGRIFFIER: Dhr. B. Lanser  
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 14 maart 2011 
Dhr. R.M.F. Ates, voorzitter van deze commissie, is afwezig en wordt vervangen door mw. H.M.A. Hooij, 
plaatsvervangend voorzitter.   

Mw. H.M.A. Hooij (VVD) zit de commissie Ruimte van 14 maart 2011 voor. Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
(VVD) vervangt mw. H.M.A. Hooij (VVD) in de commissie.  

De volgende stukken zijn uitgedeeld: 1) Antwoorden op technische vragen van D66 over het Verbreed 
Gemeentelijk Rioleringsplan+ (2011-2015), 2) informatie van inspreker R. Oud. Hij spreekt in bij 
agendapunt 9 ’30 km/h zone Prinsenlaan’. 3) Informatie van inspreker mw. Driessen. Zij spreekt ook in 
bij agendapunt 9 ’30 km/h zone Prinsenlaan’. Deze stukken hebt u vandaag ook digitaal ontvangen bij 
het laatste nieuws.  

Er zijn 14 insprekers. Drie voor agendapunt 4 ‘Raadsvoorstel projectbesluit Nieuw Overbos, 
Burgemeester Van Lennepweg 35’, twee voor agendapunt 5 ‘Regionale bereikbaarheidsvisie "Zuid-
Kennemerland, bereikbaar door samenwerking"’, één voor agendapunt 6 ‘Welstandsnota, aanpassing 
diversen’, twee voor agendapunt 8 ‘Voorlopige vaststelling definitief ontwerp 30 km/h zone Kees van 
Lentsingel e.o.‘, vijf voor agendapunt 9 ‘Voorlopige vaststelling definitief ontwerp 30 km/h zone 
Prinsenlaan en aanpassing Glipperweg’ en één voor agendapunt 10 ‘Vooronderzoek supermarkten 
Binnenweg’.  

De voorzitter stelt voor dat de insprekers inspreken bij het betreffende agendapunt en dat na de 
agendapunten 1 t/m 6 achtereenvolgens eerst de agendapunten 9 dan 8 en dan 7 worden behandeld. 
De voorzitter geeft aan zich te richten op een eindtijd van 00u00.  

Conclusie voorzitter: de commissie gaat, inclusief de bovengenoemde wijziging, akkoord met de 
agenda. 



2 Spreekrecht burgers 

De volgende 14 insprekers hebben zich gemeld: 

 T.a.v. agendapunt 4 ‘Raadsvoorstel projectbesluit Nieuw Overbos, Burgemeester Van Lennepweg 35’.  

Dhr. K.H. Ledeboer (Secretaris VvE Kennemeroord), Dhr. Beijen en Dhr. P.A.W. Santen.  

T.a.v. agendapunt 5 ‘Regionale bereikbaarheidsvisie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door 
samenwerking”. 

Mw. M. Roos en Dhr. M. Bitter. 

T.a.v. agendapunt 6 ‘Welstandsnota, aanpassing diversen’.  

Dhr. C.J. Weijers. 

T.a.v. agendapunt 8 ‘Voorlopige vaststelling definitief ontwerp 30 km/h zone Kees van Lentsingel e.o.’. 

Dhr. Van Rijk en dhr. Zomer.  

T.a.v. agendapunt 9 ‘Voorlopige vaststelling definitief ontwerp 30 km/h zone Prinsenlaan en aanpassing 
Glipperweg’. 

Dhr. W. Rusman, Dhr. R. Oud, Mw. Driessen, Dhr. H.P.M. Santen en Dhr. L. Passos. 

T.a.v. agendapunt 10 ‘Vooronderzoek supermarkten Binnenweg’.  

Dhr. J.C. Heeremans (Hoorne Vastgoed bv). 

De verschillende insprekers spreken in bij de betreffende agendapunten.  

3 Vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ (2011-2015) (A-stuk) 
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 31 maart 2011. 

Toezegging: 1) wethouder Kuiper zal in overleg treden met diverse externe partijen om tot een 
communicatieplan te komen, waarin wordt aangegeven hoe inwoners in een breed perspectief 
betrokken kunnen worden bij waterproblematiek en dit terugkoppelen aan de commissie Ruimte 
medio 2011. De diverse externe partijen zijn o.a. hoogheemraadschap van Rijnland, diverse 
andere gemeenten en Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos.  

4 Raadsvoorstel projectbesluit Nieuw Overbos, Burgemeester Van Lennepweg 35 (A-stuk) 
Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raadsvergadering van 31 maart 2011. 

Toezeggingen: 1) wethouder Van de Stadt zal aan de Stichting Sint Jacob een brief vragen over 
de rol van Stichting Sint Jacob in de regio en welke investeringen zij doen aan zorg in de regio. 
Deze brief zal naar de raad worden toegezonden voor de raadsvergadering van 31 maart 2011 en 
2) de brief die aan de raad en het college van B&W is toegezonden over de tijdelijke huisvesting 
van bewoners van Nieuw Overbos aan de Belgiëlaan in Haarlem d.d. 14 maart 2011 zal aan de 
raad worden toegezonden.  

5 Regionale bereikbaarheidsvisie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking” (A-stuk) 
Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raadsvergadering van 31 maart 2011. 

6 Welstandsnota, aanpassing diversen (A-stuk) 
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 31 maart 2011. 



9 Voorlopige vaststelling definitief ontwerp 30 km/h zone Prinsenlaan en aanpassing Glipperweg 
(B-stuk) 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie geeft aan het instellen van een 30 
km/h zone Prinsenlaan en aanpassing Glipperweg te ondersteunen. Tevens geeft de commissie 
aan dat er tegelijk met het instellen van de 30 km/h zone gekeken dient te worden naar de 
parkeerplekken en de parkeerproblemen. Verder geeft de commissie aan dat het verplaatsten 
van de drempel naar de gemeentegrens akkoord is. Deze opmerkingen van de commissie zullen 
worden meegenomen door het college van B&W. 

8 Voorlopige vaststelling definitief ontwerp 30 km/h zone Kees van Lentsingel e.o. (B-stuk) 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie geeft aan dat het instellen van een 30 
km/h zone Kees van Lentsingel e.o. niet wenselijk en/of niet nodig is. Deze opmerkingen van de 
commissie zullen worden meegenomen door het college van B&W. 

10 Vooronderzoek supermarkten Binnenweg (C-stuk) 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken.  

7 Thermografische luchtfoto gemeente Heemstede (B-stuk) 
Conclusie voorzitter: dit agendapunt wordt uitgesteld en behandeld in het vervolg van deze 
commissie Ruimte op 21 maart 2011.  

11 Intentieverklaring gezamenlijke ontwikkelstrategie Binnenduinrand voor de versterking, behoud 
en ontwikkeling van het landelijk gebied (C-stuk) 
Conclusie voorzitter: dit agendapunt wordt uitgesteld en behandeld in het vervolg van deze 
commissie Ruimte op 21 maart 2011. 

12 Herbouw hooibergstal (C-stuk) 
Conclusie voorzitter: dit agendapunt wordt uitgesteld en behandeld in het vervolg van deze 
commissie Ruimte op 21 maart 2011. 

13 Overzicht bouwprojecten 
Conclusie voorzitter: dit agendapunt wordt uitgesteld en behandeld in het vervolg van deze 
commissie Ruimte op 21 maart 2011. 

14 Actiepuntenlijst commissie Ruimte maart 2011 
Conclusie voorzitter: dit agendapunt wordt uitgesteld en behandeld in het vervolg van deze 
commissie Ruimte op 21 maart 2011. 

15 Wat verder ter tafel komt 
Conclusie voorzitter: dit agendapunt wordt uitgesteld en behandeld in het vervolg van deze 
commissie Ruimte op 21 maart 2011. 

16 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 00u00.  

Het vervolg van deze commissie Ruimte vindt plaats op maandag 21 maart 2011 om 20u00.  

Op 21 maart 2011 zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: Thermografische 
luchtfoto gemeente Heemstede (B-stuk), Intentieverklaring gezamenlijke ontwikkelstrategie 
Binnenduinrand voor de versterking, behoud en ontwikkeling van het landelijk gebied (C-stuk), 
Herbouw hooibergstal (C-stuk), Overzicht bouwprojecten, Actiepuntenlijst commissie Ruimte 
maart 2011 en Wat verder ter tafel komt.  

 
 


