
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
14 juni 2012 

 
 
 
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),  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 14 juni 2012 
 
Wegens de aanwezigheid van insprekers stelt de voorzitter voor een aantal punten naar voren te 
halen zodat de volgorde wordt: 3 – 5 – 7 – 8 – 10 – 4 -6 – 9. De Notitie terrassenbeleid van 
wethouder van de Stadt wordt aan de agenda toegevoegd bij ‘Overige punten’. 

De commissie is akkoord met deze agenda. 

 

2 Spreekrecht burgers 
Er zijn 9 insprekers aangemeld: Mw De Domenico voor agendapunt 3, Dhr. J Verschoor en dhr 
Zandstra voor agendapunt 5, Mw Ph. Van der Kley voor agendapunt 7, Dhr De Winter, Dhr 
Brouwer en Dhr Uittewaal voor agendapunt 8, Dhr B. van Os voor agendapunt 10 en dhr van der 
Tol voor een onderwerp dat niet op de agenda staat.  

 

3 Beleid omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan ten behoeve van bed & 
breakfast (B-stuk) 
Mw De Domenico spreekt in als voormalig B&B eigenaar. 
Conclusie voorzitter: het voorstel van het college heeft de instemming van de commissie. 

 Dhr van der Pol spreekt in over het verkeerspunt Heemsteedse Dreef – Postlaan. 
Toezegging: wethouder Kuiper zegt toe de mogelijke gevolgen van een rechtsafverbod 
vanaf de Heemsteedse Dreef richting Postlaan uit te zoeken. 

5 Inrichtingsplan voor De Slottuin (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert het college nogmaals te kijken naar meer 
groen en het stuk nog niet de inspraak in te brengen. Dhr Leenders verzoekt de 
meerkosten van meer groen in kaart te brengen. 

7 Vaststelling concept nota duurzaamheid 2012-2016 (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: de wethouder kan door gaan, bij de definitieve nota graag financiële 
kaders meegeven en differentiatie. 



8 Voorlopige vaststelling herinrichting Herenweg fase 3 en fase 4 (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: het college kan voort, er wordt nog gekeken naar fietsparkeren bij 
restaurant De Konijnenberg , haakse hoeken en de kwaliteit van het straatwerk. 

10 Distributie planologisch onderzoek en criteria haalbaarheidsonderzoek Vomar (C-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

Toezegging wethouder van de Stadt: het haalbaarheidsonderzoek en de 
bestemmingsplanprocedures komen terug als B-stuk in de commissie. 

 

4 Verklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation Cruquiusweg. (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad 

 
 

6 DVM Zuid-Kennemerland (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: alle partijen kunnen zich in het rapport vinden 

 

9 The Vintage Store (C-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

 Notitie terrassenbeleid Binnenweg 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken  

 
 

11 Overzicht bouwprojecten mei 2012 

De commissie heeft geen vragen 

 

12 Actiepuntenlijst 
De volgende actiepunten zijn afgedaan: 

10-35 paragraaf groen in Nota Duurzaamheid opnemen: de nota is vanavond besproken. 
11-42Uitvoeringsprogramma Integraal (Wabo) handhavingsbeleid komt als B-stuk in de 
commissie: besproken in de commissie van mei. 
11accomoderen van mensen met visusbeperking wordt meegenomen bij Evaluatie Binnenweg: 
besproken in commissie van mei. 
11-47 Stoeprand Koediefslaan is te hoog bij afslaan vanaf Herenweg: antwoord van weth. Kuiper 
bij vrijdagbericht van 11 mei. 
11-49 Verbruik huizen in referentiegemeenten wordt onderzocht: besproken bij Nota 
Duurzaamheid van vanavond 
11-50 Voorstel voor nieuw terrassenbeleid: vanavond aan orde geweest. 
11-51 Tijdpad vervolgbespreking Binnenweg: verstuurd per mail op 12 juni. 
11-53 Situatie fietsers bij kruising Herenweg- Zandvoortselaan- Lanckhorstlaan: bericht bij 
vrijdagbericht 

 



13 Wat verder ter tafel komt 

Dhr Leenders informeert wanneer wethouder Botter informatie naar de commissie stuurt over de 
relatie van de gemeente met de Meerland. De wethouder zegt dit toe na bespreking in het 
college. Naar verwachting eind volgende week in het vrijdagbericht. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23u25. 

  

 
 
 


