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17 juni 2013 
 
 
AANWEZIG:  Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD),  
Dhr. E.H. van der Linden (D66), Dhr .H.M. Klaasen (D66), Dhr. E.J.M. van Vlijmen (CDA), Dhr. J.H. Maas (PvdA), 
Mw. A.P. van der Have (HBB),  Dhr. C. Leuven  (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 agenda commissievergadering  
 
Wegens de aanwezigheid van insprekersbesluit de 
commissie agendapunt 9 „Laantje van Alverna‟ als eerste 
te bespreken. Wegens aanwezigheid van bewoners op de 
tribune besluit de commissie agendapunt 5 „Ontwerp 
bestemmingsplan “Centrum en omgeving, eerste 
gedeeltelijke herziening” als tweede agendapunt te 
bespreken. Verder zal de agenda conform voorstel worden 
behandeld.. 
 

 

2 Spreekrecht burgers 
 
Er hebben zich 3 insprekers aangemeld voor agendapunt 
9: Dhr. V. Mars, Mw. M. van Keulen en Dhr. J. Moerman. 
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9 
Laantje van Alverna, 
Leidsevaartweg/Boekenroodeweg, 
omgevingsvergunningen voor aanleggen van een 
ontsluitingsweg en voor het gedeeltelijk dempen van 
sloten en het aanleggen van een nieuwe watergang (C-
stuk) 
 
Dhr. Mars spreekt in namens Wandelnet, Overleg Noord-
Holland, Mw. Van Keulen als bewoner van de 
Geleerdenwijk, Dhr. Moerman namens de Fietsersbond. 
 
Kernvraag GL: 
B&W hebben besloten  
1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen van een 
ontsluitingsweg;  
2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen van een 
nieuwe watergang en voor het  gedeeltelijk dempen van sloten. Daarbij is 
gelijktijdig besloten de bestaande spoorwegovergang geheel af te sluiten. 
Daarmee wordt een eerdere suggestie om de overweg alleen af te sluiten 
voor gemotoriseerde verkeer verworpen met als argumentatie dat 
het openstellen van de overweg voor fietsers en voetgangers impliceert 
dat een nieuwe openbare overweg wordt gerealiseerd, hetgeen in strijd is 
met staand beleid dat de aanleg van nieuwe overwegen niet is 
toegestaan.  
Kan het college uitleggen waarom de huidige overgang van onbeveiligd 
particulier overpad verandert in een openbare overweg als het 
(bestaande) particuliere overpad verboden wordt voor gemotoriseerd 
verkeer?  

Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken, 
PvdA en GroenLinks stellen een motie in de 
raadsvergadering in het vooruitzicht. 

5 
 
Ontwerp-bestemmingsplan "Centrum en omgeving, 
eerste gedeeltelijke herziening" (B-stuk) 
 
Conclusie van de voorzitter: de commissie heeft geen 
vragen of opmerkingen, het ontwerp-
bestemmingsplan kan ter inzage gelegd worden. 
 

 

3 Aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (A-stuk) 
 
Conclusie van de voorzitter: Hamerstuk in de raad. 

 

4 Vaststellen Verordening gunning opdrachten door 
toekenning van een uitsluitend recht Heemstede 2013 
(A-stuk) 
 
Conlusie van de voorzitter: Hamerstuk in de raad. 
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6 Riolering Nijverheidsweg, voorlopige vaststelling van 
het plan (B-stuk) 
 
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken, de 
commissie kan zich vinden in het plan.  

 

7 Exit-strategie De Meerlanden, aankoop milieustraat (B-
stuk) 
 
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken 

 

8 Vaststellen ontwerp actieplan geluid 2013-2018 (B-
stuk) 
 
Conclusie van de voorzitter: het ontwerp actieplan kan 
de inspraak in. De commissie verzoekt de wethouder 
om het GGD rapport mee te nemen inzake deze en de 
afwezigheid van vliegtuiglawaai toe te lichten. 
 

 

10 Overzicht bouwprojecten juni 2013 
 
Dhr. Van der Linden stelt een vraag over het 
elektriciteitshuisje aan de Johan Wagenaarlaan. 
Wethouder Van de Stadt zal contact met de aannemer 
opnemen. 

 

11 Actiepuntenlijst  
 
De volgende actiepunten zijn afgedaan: 
 
12-07  Exitstrategie De Meerlanden: vanavond besproken. 
Gegevens over het jaarsalaris van de directeur van De 
Meerlanden zijn openbaar gemaakt in het jaarverslag 2012 
en naar de commissie gestuurd op 14 juni jl. 
 
13-05 Het haalbaarheidsonderzoek Vomar wordt 
gespiegeld aan de vragen van de Grontmij: besproken in 
de commissie van 13 juni jl. 

13-06 Nota over mogelijkheden van afvalscheiding: 
toegezonden op 14 juni jl. 

13-10 toezending statuten Stichting Kom In Mijn Tuin: 
toegezonden met vrijdagbericht van 17 mei jl. 

13-14 de commissie ontvangt de extra vragen die gesteld 
zijn aan Bureau Oranjewoud inzake verkeersrapport 
Vomar: toegestuurd.   
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12 Wat verder ter tafel komt 
 
Dhr. Van der Linden informeert hoe het gaat met de 
werkgroep Manpadslaangebied. Wethouder Van de Stadt 
maakt zich zorgen dat de werkgroep zich richt op bouwen, 
hij wacht op het advies van de werkgroep. 
Mw van der Have vraagt of de nieuwe horecagelegenheid 
aan de Jan van Goyenstraat overlast geeft en de rol van 
de gemeente daarbij. Wethouder Van de Stadt licht toe dat 
het gaat om een lunchroon met een lichte 
horecavergunning van 8 tot 18 uur, hij verwacht daarvan 
weinig overlast. De vergunning is een zogenaamd 
„kruimelgeval‟ oftewel een beveogdheid van het college 
waarbij er geen rol voor de raad is. 
 
De voorzitter spreekt een dankwoord uit aan de 
commissiegriffier vanwege haar laatste vergadering en 
sluit de vergadering om 22u10. 

   

 
 
 


