
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 
 

29 november 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), Mw. I.H.J. Sabelis (GL), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), 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. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 

Dhr. C.G.T.F.J. Leenders heeft gemeld dat hij zich later bij de vergadering aansluit. 

Bij agendapunt 3 is er een brief binnengekomen van Mr. Th.F. Roest van Köster advocaten inzake 
Van den Putten / Glipperdreef. 

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

3 Vaststelling bestemmingsplan "Woonwijken zuidoost" (A-stuk) 

De VVD heeft het voornemen om een amendement in te dienen betreffende het wijzigen van de 
bouwhoogte voor de woonwagens. 
 
Conclusie voorzitter: De commissie besluit dat dit stuk als bespreekstuk in de 
raadsvergadering van 19 december 2012 behandeld wordt. 
De commissie is het eens met het indienen van het amendement van de VVD en ziet het 
amendement graag tegemoet. De commissie, met uitzondering van HBB, is het eens met de 
overige uitgangspunten en invulling van het bestemmingsplan.  

4 Aanpassen fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug) (C-stuk) 
Dit stuk is op verzoek van de GroenLinks geagendeerd.  
 
Mw. I.H.J. Sabelis (GL) laat tekeningen met een andere oplossing voor de fietsbrug uitdelen. 

Kernvraag GL: wij waarderen dat er nu gewerkt wordt aan een oplossing voor dit fietsknelpunt - maar 
is de voorgestelde oplossing wel een fietsoplossing? De 180 C - hoek in de gekozen oplossing lijkt 
ons niet gunstig voor bakfietsen, rolstoelen en tandems, laat staan voor ligfietsen. Daarmee lijkt de 
oplossing wel heel weinig duurzaam. Waarom is voor dit ontwerp (voorlopig) gekozen? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen en tekeningen van Mw. I.H.J.  
Sabelis (GL) worden toegevoegd aan de inspraakreacties. Dit agendapunt komt in januari 2013 
terug in de commissie. 



 

 

5 Overzicht bouwprojecten november 2012 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

6 Actiepuntenlijst commissie Ruimte 
11-01 vrijdag ontvangt u het besluit over de Vomar in de vorm van een C-stuk waarin staat dat het 
verkeersonderzoek zelf gedaan wordt.  
11-37 meten vliegtuiglawaai - de wethouder geeft informatie over de status. Dit punt is hiermee 
afgehandeld. 
11-39 De wethouder meldt dat Dunweg afziet van het beoogde uitvaartcentrum. De brief van Dunweg 
wordt a.s. vrijdag met het vrijdagbericht verstuurd. Dinsdag worden de consequenties van de brief in 
het college besproken. Dhr. J.H. Maas verzoekt dit punt te agenderen voor de agenda van de 
commissie Ruimte van 6 december 2012. 
Conclusie voorzitter: Indien de analyse van de brief door het College voor 6 december 2012 
binnen is kan het punt geagendeerd worden voor de commissie Ruimte van 6 december a.s. 
Indien de conclusie van het college later komt dan 6 december 2012 dan wordt het punt 
besproken in de commissievergadering van januari 2013. Het actiepunt kan hiermee van de 
actiepuntenlijst af. 
12-01 landtong en versterking van de groenfunctie De Slottuin – afgehandeld. 

7 Wat verder ter tafel komt 

Er zijn geen opmerkingen 

8 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u10. 
 
 
 


