
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie  

 
26 september 2011 

 
 
 
AANWEZIG: Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E.H. van der Linden (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) en Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
 
VOORZITTER: Dhr. R.M.F. Ates 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. M.J.M. Schrooten  

 
 
 

1 Agenda commissie Ruimte 26 september 2011 
In verband met de aanwezigheid van insprekers zal agendapunt 8 als eerste behandeld worden, 
vervolgens agendapunt 5 en 3, verder agenda conform. 

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met dit voorstel. 

2 

 

Spreekrecht burgers 
Er heeft zich 1 inspreker gemeld: dhr T. Nelissen voor agendapunt 8 „Ontwerp-
omgevingsvergunning bloemenkiosk aan het Adriaan van Ostadeplein‟. 

 

8 Ontwerp-omgevingsvergunning bloemenkiosk aan het Adriaan van Ostadeplein. 
Inspreker dhr Nelissen is ondernemer in de Jan van Goyenstraat. 

Conclusie voorzitter: de commissie heeft geen bezwaar tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning 

 

5 Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bloemenkiosk aan het Adriaan van Ostadeplein. 

Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raad 

 

3 Vaststelling definitief ontwerp Herinrichting Herenweg fase 2 

Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raad 

 

11 Oprichten klankbordgroep Duurzaamheid 

Conclusie voorzitter: de commissie vindt het oprichten van een klankbordgroep een goed 
idee, de kosten en een mogelijke andere rol van de voorzitter zal door de wethouder nog 
eens bekeken worden. De commissie wacht een nieuw voorstel af. 

Toezegging: wethouder Botter zegt toe met de voorzitter inperking van haar rol te 
bespreken en zal kijken wat daar uit voort komt. Vervolgens zal er een C-stuk ter 
informatie naar de commissie gaan. 

 



12 Voorlopige vaststelling plan Breitnerweg 

Conclusie voorzitter: de commissie is akkoord, voldoende besproken. 

 

14 Reactie op ingediende zienswijze AWVN gebouw o.v.v. VVD 
 
Kernvraag: In de notitie wordt aangegeven dat indien parkeeroverlast ontstaat door ontwikkeling op plek AWVN gebouw, 
Heemstede een passend parkeerregime in de Spoorwijk invoert. Hoe snel kan een dergelijke maatregel worden 
ingevoerd? Wat zijn de effecten voor de Spoorwijkbewoners, zowel positief als negatief? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

 

15 
Aanwijzing drie parkeerplaatsen voor e-laadpunten o.v.v. D66 en HBB 
 
Kernvraag D66: Waarom liggen er twee laadpunten hemelsbreed ongeveer 400 meter van elkaar. (J.M. Molenaersplein 
en A. Pauwlaan) 
1. Is er geen betere spreiding over de gemeente Heemstede mogelijk? 
2. Is er met de naburige gemeenten overleg gevoerd over locaties? 
 
Kernvraag HBB: 
1. Welke nadere bepalingen denkt het College aan het opstalrecht te verbinden. 
2. Wat zijn de kosten van het e-laadpunten voor de gemeente? 
3. Hoe vindt de verrekening van de parkeerplaats en het “tanken”van brandstof plaats met de eigenaar van de e-auto. 
4. Zijn de parkeerplaatsen ook beschikbaar voor niet-electrische auto‟s. 

5. Heeft de wethouder een prognose van de behoefte voor e-laadpunten in de toekomst (over 2-3 jaar) en 

zijn deze 3 voldoende. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

 

16 Geen planologische mogelijkheid voor het plaatsen van mini-windturbines in de 
bestemmingsplannen voor de woonwijken o.v.v. D66 
 
Kernvraag:  
1. Hoe verhoudt dit besluit zich tot de toezegging van het college om dit onderwerp te behandelen bij het op te stellen 
duurzaamheidsbeleid? 
2. Waarom wordt gesteld dat ook uit milieutechnisch oogpunt windturbines ongewenst zijn? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

 

17 Overzicht bouwprojecten 
De commissie heeft geen vragen  

 

18 Actiepuntenlijst 
Actiepunt 10-12 is afgehandeld: het C-stuk t.a.v. het AWVN gebouw is behandeld in de 
commissie van 29-11-2011. 
Wethouder Kuiper licht toe dat het openbaarvervoerplan in de commissie Ruimte van Oktober 
wordt verwacht. 

 

19 Wat verder ter tafel komt 
Dhr Maas meldt dat de PvdA een aantal signalen heeft opgepakt in de Provinciënwijk en hierover 
een brief aan de wethouder zal doen toekomen. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 

 
 
 



 


