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1. Vaststellen agenda commissie Ruimte 12 januari 2012 
 
Conclusie voorzitter: de agenda wordt vastgesteld zonder wijziging 

De voorzitter wijst de commissie op de brief van Burgemeester en wethouders (558416) d.d. 21 
december 2011. In deze brief informeert het college de commissie dat er op zo kort mogelijke 
termijn gebruikt gemaakt zal worden van de wijzigingsbevoegdheid van het college inzake het 
planologisch mogelijk maken van een ontsluitingsweg bij de onbewaakte spoorwegovergang 
Laantje van Alverna. Het college stelt voor de commissie te informeren via een C-stuk en niet 
zoals gebruikelijk via een B-stuk. Dit gezien het maatschappelijke belang de ontsluitingsweg op 
korte termijn mogelijk te maken. 

Conclusie voorzitter: de commissie stemt hiermee unaniem in.  

2. 

 

Spreekrecht burgers 

Er zijn 3 insprekers: dhr. E van Huis voor agendapunt 3 , dhr L. Zandstra en dhr. Daamen voor 
agendapunt 4. 

 

3. Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning bloemenkiosk Adriaan van 
Ostadeplein (A-stuk) 
Inspreker dhr van Huis is omwonende 

Conclusie voorzitter: Hamerstuk voor de raad 

 

4. Vaststellen bestemmingsplan 'De Slottuin'(A-stuk) 
Dhr Verschoor spreekt namens de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, dhr Zandstra 
spreekt in namens het Buurt Comité Nova (BCN), dhr Daamen spreekt in namens Elan Wonen. 

Conclusie voorzitter: 4 partijen, D66, CDA, PvdA en GroenLinks, zijn voor het plan. 2 
partijen, HBB en VVD, zijn tegen het plan. Bespreekpunt in de raad.  

 

5. Ontwerp-bestemmingsplan "Woonwijken zuidoost" (B-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: de behandeling van dit stuk wordt 1 maand uitgesteld  

 



6. Beleidsplan en beheer openbare verlichting (C-stuk) 
Mw Sabelis stelt de kernvraag: 
De GroenlLinksfractie vraagt wat er voor 30.000 euro gepland staat en of het college een zodanig flexibele planning kan 
maken zodat er goed gebruik gemaakt wordt van de nieuwste inzichten op het gebied van openbare verlichting. 

Wethouder Kuiper beantwoordt de vraag. 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

 

7. Overzicht bouwprojecten  
Er zijn geen vragen over dit agendapunt. 

 

8. Actiepuntenlijst commissie Ruimte 

10-35  Verwachte datum Notitie Duurzaamheid wordt juni 2012 
10-44  Actiepunt blijft staan, tussenstand van zaken is ontvangen bij het vrijdagbericht van 16 
          december 2011, afgehandeld. 
11-27 Prognose grofvuil is toegestuurd met het vrijdagbericht van 23 december 2011, 
         afgehandeld 
11-31 Aanpassingen fietsoversteek Postlaan-Heemsteedse Dreef zijn gerealiseerd in december 
          2011, afgehandeld 
11-34 Rol van Paswerk bij de groenbestekken wordt een C-stuk voor de commissie van februari 
11- 37 Rapportage van Schiphol over geluidsmetingen zijn nog niet ontvangen. Punt blijft staan. 
         De commissie bezoekt Schiphol op 3 februari 2012. 
11-39 Tekst veranderd in: gedurende 2 jaar zal het uitvaartcentrum gemonitord worden. De  
         fractievoorzitters zullen bespreken of een actiepunt zolang op de lijst moet staan. 
11-38 Wethouder Kuiper zal een plan van aanpak voorbereiden voor de groenstructuurvisie/  
         bomennotitie. Verwacht in de commissie omstreeks mei 2012  

 

9 Wat verder ter tafel komt 
Dhr Radix (VVD) stelt een vraag over de 2 onbewaakte spoorwegovergangen bij Leyduin. 
Toezegging: wethouder Kuiper zal overleg voeren met Prorail over dit onderwerp en de 
commissie daarvan terugmelding geven 
 
Dhr van Vlijmen (CDA) wil een opmerking maken over het experiment papierlooswerken van de 
raad. De voorzitter verzoekt dhr van Vlijmen deze opmerking aan de griffie te melden. Bij de 
raadsvergadering van 26 januari 2012 is er een evaluatie van alle bevindingen.   

Dhr van der Linden (D66)  informeert hoe het staat met de opmerkingen van het ministerie over 
asbestverwijdering en de stand van zaken bij de verbouwplannen van  Albert Heijn. 
Wethouder van de Stadt geeft antwoord. Voor de zomer is er meer bekend over de plannen van 
Albert Heijn. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u10. 
    
 

 

 
 
 
 


