
 
 
 

 

 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 
 

13 oktober 2011 
 

547402 

 
 
AANWEZIG: Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD),  
Dhr. E.H. van der Linden (D66), Dhr. S.M. Nieuwland (D66), Dhr. E.J.M. van Vlijmen (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. Vaststellen van de agenda van de commissievergadering van 13 oktober 2011 
 
De voorzitter informeert bij de commissie wie wil deelnemen aan de voorbereiding van de 
regionale raadsmarkt over bereikbaarheid en regionale mobiliteit. Mw Sabelis meldt zich aan. 
 
De agenda wordt conform vastgesteld 

2. Spreekrecht 
 
Er is 1 inspreker: dhr Jaspers voor agendapunt 3. 

3. Verzoek om wijziging bestemmingsplan “Centrum en omgeving” (A-stuk) 
Dhr Jaspers is bewoner van het van Wijkplein en spreekt namens mw Suttorp en een aantal 
andere omwonenden. 

Conclusie voorzitter: Bespreekpunt in raad op verzoek van GroenLinks, HBB en PvdA r 

4. Gladheidsbestrijdingsplan Heemstede 2011 2012 (B-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: uit de commissie komen veel positieve reacties, de wethouder 
kan tot uitvoering overgaan. 

5. Regionale uitvoeringsdienst IJmond/Zuid Kennemerland in oprichting (milieutaken) 
(B-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: een meerderheid van de commissie is akkoord  

6. Sponsoring van straatmeubilair en openbaar groen (B-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: een meerderheid van de commissie kan zich in het voorstel 
vinden maar verzoekt om terughoudendheid bij de vormgeving van de sponsoring 



/547402  2/3 

7.  
 
Evaluatie groenbestekken o.v.v. HBB 
 
Kernvraag: HBB kan zich niet vinden in de conclusies van het rapport; Met name groenonderhoud wijk Zuid. Het 
onderhoud in wijk Zuid blijft achter bij het door de raad goedgekeurde RAW-bestek. Is het College ook van mening 
dat de eisen welke zijn vastgelegd in het RAW-bestek in  “Zuid” niet gehaald worden? 

Het frequentiebestek is niet door de raad goedgekeurd. Het RAW bestek is wel door de raad 
goedgekeurd. Uiteindelijk dient hier op beoordeeld te worden. Hoe kan het College 
garanderen dat dmv het frequentiebestek het gewenste onderhoudsniveau wel gehaald 
wordt? Wat zijn de gevolgen voor de uitvoerder(s) in het algemeen wanneer de bestekken niet 
gehaald worden? Wat zijn dan de consequenties voor de uitvoerder van het groenonderhoud 
in de wijk Zuid?  Welke andere oplossingen ziet het College? 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken 
 
Toezegging: wethouder Kuiper zal in januari 2012 met een nadere uitwerking naar de 
commissie terugkomen over de rol van Paswerk bij de groenbestekken 

8. 
 
Plan van aanpak evaluatie herinrichting Binnenweg o.v.v. GroenLinks 
 
Kernvraag: Bij het voorstel om de evaluatie uit te voeren vragen wij ons twee dingen af. 
1 - hoe om te gaan met de weging van de verschillende onderdelen van de evaluatie, zodat noch de ‘uitstraling’, noch 
de ‘economische positie’, noch een van de andere delen van het onderzoek de overhand krijgen. Met andere 
woorden: hoe denkt het college een evenwichtige evaluatie te krijgen?  
2 - gezien de ervaringen van de Klankbordgroep tegen het einde van haar Klankbordtraject – hoe denkt u alle 
betrokkenen aan bod te laten komen en weegt u ook de ervaring van de volledige Klankbordgroep mee?  Gezien de 
positie die de heer De Vries in de Klankbordgroep heeft ingenomen, zou evaluatie door een echt onafhankelijk 
iemand niet beter zijn? En bent u niet bang dat zijn voornamelijk economische betrokkenheid vertekening in de 
resultaten van evaluatie zal opleveren? 
 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 
 

9. 
 
Vervoersplan 2012 en nieuwe dienstregeling NS station Heemstede-Aerdenhout o.v.v. 
PvdA 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken, er zijn goede suggesties gedaan aan de 
wethouder om aan de provincie door te geleiden zoals het peilen van de OV-behoefte 
bij inwoners en de wenselijkheid van rechtstreekse bereikbaarheid van het Kennemer 
Gasthuis.  

10.  
 
Brief van burgemeester en wethouders van Bloemendaal inzake toezending motie oost-
west verbinding N205-N206 o.v.v. VVD 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De raadsleden zullen aanwezig moeten zijn 
op diverse podia om hun standpunt te verkondigen. 
 

11. 
 
Overzicht bouwprojecten 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken  
 
Toezegging: wethouder van de Stadt zegt toe de commissie een stand van zaken bij 
Overbos toe te sturen 
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12. 
 
Actiepuntenlijst 
 
Actiepunt 11-04 , planning t.a.v. de begraafplaats, is afgedaan via een memo in het 
vrijdagbericht van 7 oktober 2011. 
Actiepunt 11-23, verhoging veiligheid oversteek Heemsteedse Dreef/ Postlaan,  is afgedaan in 
de commissie Ruimte van 22 september 2011.Attentieverhogende verkeersmiddelen voor de 
oversteek zijn besteld en worden geplaatst. 
Actiepunt 11-28 , planning buslijnen, is afgedaan bij de vergadering van 13 oktober 
Actiepunt 11-29, voorzieningen bij Belle Rive, wordt gesplitst in 2 toezeggingen:1. containers 
en bomen komen in het inrichtingsplan 2. met de toekomstige bewoners zal worden 
gesproken over een speelterrein. 
Actiepunt 11-32, Klankbordgroep Duurzaamheid, de laatste zin wordt vervangen door: Er zal 
een B-stuk naar de commissie gaan. 
Actiepunt 11-33, bespreking openbaarvervoerplan, is afgedaan bij de commissie van 13 
oktober 2011. 

13.  
 
Wat verder ter tafel komt 
 
Dhr. van der Linden (D66) informeert naar de stand van zaken bij Manpadslaan. De 
wethouder geeft antwoord. 
 
Mw Hooij  informeert wanneer de commissie de Lijst beeldbepalende bomen in privétuinen 
ontvangt. De wethouder geeft antwoord. 
 
Toezegging: wethouder Kuiper zegt toe de lijst aan de commissie toe te sturen. 
 
Wethouder van de Stadt kondigt aan dat bestemmingsplan Centrum afgelopen maandag in 
werking is getreden.    
  

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 

 
 


