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1 Agenda commissie Ruimte 11 april 2013 

De burgemeester wordt van harte gefeliciteerd met de beëdiging door de Commissaris van de 
Koningin. 

Dhr. Van de Stadt heeft zich afgemeld en wordt voor agendapunt 5 vervangen door de burgemeester 
en voor agendapunt 6 door wethouder Kuiper. 

De commissie besluit agendapunt 6 “parkeer- en verkeersonderzoek Vomar supermarkt” voor 
agendapunt 4 “vaststelling milieuverslag 2012” te behandelen. 

Conclusie voorzitter: De agenda wordt aldus vastgesteld 

2 Toelichting op het gezamenlijk onderzoek van zes rekenkamers naar 'De Meerlanden'  

Conclusie voorzitter: dhr. J.K.M. van Eijsden, voorzitter van de rekenkamercommissie 
Heemstede, en dhr. T. Lenderink, vestigingsmanager I&O Research, worden bedankt voor het 
geven van de presentatie. 

3 Spreekrecht burgers 

 
Er heeft zich één inspreker aangemeld: 
Dhr. B. Offerman namens Vereniging buurtgenoten Binnenweg-Oost spreekt in bij agendapunt 6 
“Parkeer- en verkeersonderzoek Vomar supermarkt”. 

 



 

 

6 Parkeer- en verkeersonderzoek Vomar supermarkt (C-stuk) 

Dit stuk is geagendeerd op verzoek van HBB, D66 en PvdA. 

Dhr. B. Offerman, vereniging buurtgenoten Binnenweg-Oost, spreekt in.  

Kernvragen HBB: 

In de offerteaanvraag wordt gesteld dat er geen berekeningen verlangd worden bij het punt van 
aansluiting op de Dreef, waarom niet? 
Brief van Oranjewoud: wordt er ook een mogelijkheid open gehouden voor mogelijke onwenselijkheid 
on onhaalbaarheid van het plan, zijn daar ook indicatoren voor? 
In hoeverre worden de punten van BBO meegenomen in het onderzoek? 
Kernvraag D66: 
Waarom wordt geen gebruik gemaakt van "het verkeersmodel"? (offerte blad 3 middenin) 
Kernvragen PvdA: 
Hoe waardeert het college de relatie met de bewoners?  
Is het ondezoeksrapport al beschikbaar voor raad en bewoners? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Het verzoek om aan Oranjewoud B.V. te vragen de 
stellingen en aannames toe te lichten en te onderbouwen wordt door dhr. E.J.M. van Vlijmen 
onderschreven. Het haalbaarheidsonderzoek waar het parkeer-en verkeersonderzoek 
onderdeel van uit maakt, komt in juni aan de orde als B-stuk. 

Toezegging wethouder Kuiper: de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden 
gespiegeld aan de vragen van de Grontmij, waarna de commissie wordt geïnformeerd over 
deze toetsing.  

4 Vaststelling Milieujaarverslag 2012 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: Dit stuk zal als hamerstuk in de raad van 25 april 2013 behandeld worden. 

Toezeggingen wethouder Botter:  

 De wethouder stelt een nota op over de mogelijkheden van afvalinzameling en 
afvalscheiding en biedt dit aan eventueel in combinatie met een presentatie van de 
Meerlanden over afvalscheiding. De wethouder informeert de commissie in mei 2013 over 
de termijn.  

 In februari 2014 ligt het duurzaamheidsjaarverslag voor met daarin opgenomen een 
paragraaf milieu. 

5 Ontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen' (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie heeft geen inhoudelijke 
opmerkingen over het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’. De opmerkingen over de 
toekomst en bestendigheid van de bestemming kunnen door de wethouder meegenomen 
worden voor een toekomstige discussie. 



 

 

7 Overeenkomst met Stichting E-laad.nl (C-stuk) 

Dit stuk is geagendeerd op verzoek van HBB. 
 
Kernvragen HBB: 
Tot eind 2014 wordt geen vergoeding betaalt voor het gebruik van gemeentegrond, kan er een 
doorkijkje worden gegeven welke vergoedingen in deze gebruikelijk zijn? 
Er wordt een tweetal trajecten beschreven, te weten palen per gebruiker en een paal per 10.000 
inwoners. Welk traject of uitgangspunt wordt er in Heemstede toegepast? 
Hoeveel laadpunten zijn er nog gepland? 
Welke parameters zijn er vooraf bepaald voor evaluatie? 
 
Conclusie voorzitter: dit agendapunt is voldoende besproken.  
 
Toezegging wethouder Kuiper: bij de plaatsing van de volgende 5 E-laadpalen wordt er goed 
gekeken naar 1. effectief ruimtegebruik, 2. tijdspanne (hoe de E-laadplaatsen overdag ook door 
niet-electrische auto’s als parkeerplaats gebruikt kunnen worden) en 3. precieze plaats in 
relatie tot de noodzaak van die plaats (E-laadpaal plaatsen waar de parkeerdruk laag is). 

8 Overzicht bouwprojecten 

Geen opmerkingen. 

9 Actiepuntenlijst 

Alle actiepunten blijven staan. 

10 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. E.H. van der Linden stelt een vraag aan de commissieleden over de democratische 
besluitvorming zoals bijvoorbeeld bij de raadsconferentie binnenduinrand m.b.t. regionale 
samenwerkingsverbanden. 

Mw. I.H.J. Sabelis stelt een vraag aan wethouder Kuiper over de opslag van bagger uit Bloemendaal 
in Heemstede bij Leyduin en Manpadslaangebied. 

Toezegging: wethouder Kuiper zegt toe de commissie schriftelijk te informeren over het 
baggerdepot en eventuele baggeropslag in het Manpadslaangebied. 

11 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u20 

 
 
 


