
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
6 februari 2014 

 

 

 
 
AANWEZIG: Dhr. M.B.H.J. Radix (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), 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).  
AFGEMELD:  Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) en Mw. H.M.A. Hooij (VVD). 
 
VOORZITTER: Dhr. R.M.F. Ates 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

 

1 Vaststellen agenda vergadering commissievergadering 6 februari 2014 

De voorzitter stelt voor agendapunt 5 ‘Nota afvalinzameling en afvalscheiding’ direct na agendapunt 2 
‘Spreekrecht’ in behandeling te nemen.  

Conclusie voorzitter: de commissie stemt in met het ordevoorstel en stelt de agenda aldus 
vast. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen inpsrekers aangemeld. 

5 Nota afvalinzameling en afvalscheiding (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken. De meerderheid van de commissie is akkoord met 
de nota voor dit moment en vraagt de wethouder uit te zien naar een volgende fase waarbij 
gekeken wordt naar de verdiensten, waarbij de afvalstoffen worden gezien als grondstoffen, in 
plaats van naar de kosten. De commissie wenst dat het college de klankbordgroep de opdracht 
geeft om dit verdienmodel te onderzoeken en aan het eind van het jaar 2014 met een volgend 
voorstel te komen.  

De commissie staat achter het particuliere initiatief van de Vintage Store voor een pilotproject 
‘inzameling recyclebare huishoudelijke afvalstoffen’.  

3 Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting in 
Wandelbos Groenendaal (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raad van 20 februari 2014. 

4 Verordening werkzaamheden kabels en leidingen 2014 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raad van 20 februari 2014. 



 

 

6 Overzicht bouwprojecten 

 

Dhr. Van der Linden stelt een vraag over Nieuw Overbos. 

Dhr. Van Vlijmen stelt een vraag over Watermuziek. 

Dhr. Maas stelt een vraag over de parkeervoorziening bij het Spaarne Ziekenhuis. 

Toezegging wethouder: Wethouder Van de Stadt informeert bij de leiding van het Spaarne 
Ziekenhuis omtrent de reden van vertraging bij het aanleggen het parkeerterrein en informeert 
de commissie hierover.  

7 Actiepuntenlijst 

 

13-28 Verouderde parkeermeters: de commissie geeft aan dat dit punt van de aktiepuntenlijst 
afgehaald kan worden. 

13-30 Post onvoorzien uitvoeringsprogramma handhaving: wethouder Van de Stadt geeft antwoord op 
de vraag. De zienswijze van de commissie Ruimte zal worden verwerkt in het defintieve besluit en 
komt naar de commissie terug als C-stuk. 

14-01 Bouwplan schuur Oude Slot: wethouder Van de Stadt heeft een memo verzonden op  

5 februari jl. Het actiepunt is hiermee afgehandeld. 

14-02 Horeca Jan van Goyenstraat: wethouder Van de Stadt heeft een memo verzonden op  

5 februari jl. Het actiepunt is hiermee afgehandeld. Mw. Van der Have stelt aanvullende vragen. 
Conclusie voorzitter: de meerderheid van de commissie kan zich vinden in de strategie van de 
wethouder.  

14-04 Diepgang Heemsteeds Kanaal: wethouder Kuiper beantwoordt de vraag mondeling. Het 
actiepunt is hiermee afgehandeld. 

14-05 Brief inzake schending van de grondbeginselen van behoorlijk bestuur: het college wacht eerst 
het advies van de bezwarencommissie af en legt het concept antwoord vervolgens voor aan de 
commissie Ruimte. 

8 Wat verder ter tafel komt 

Mw. Sabelis stelt een vraag over de verlichting bij het nieuwbouw appartementencomplex aan de 
Johan Wagenaarlaan. De wethouder zal het verzoek om zachtere verlichting danwel kapjes over de 
verlichting bij de ontwikkelaar neerleggen. 

9 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u26 

 
 
 


