
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
10 april 2014 

 
 
 
AANWEZIG: Mw. J. Goedkoop (HBB), Mw. A.P. van der Have (HBB), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66), Dhr. 
C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. E.J.M. van Vlijmen (CDA), Dhr. E. de Zeeuw (GL), Dhr. J.H. Maas (PvdA), 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. S.M. Nieuwland 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
 

1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 10 april 2014 

De voorzitter stelt voor de “benoeming van de plaatsvervangend voorzitter” als agendapunt 11 aan 
de agenda toe te voegen en dit agendapunt direct na punt 7 “Pilot woonruimte verdeling Zuid-
Kennemerland – IJmond te behandelen. 

De voorzitter stelt voor om agendapunt 5 “Bouwplan Wilhelminaplein 4-6 (Wapen van Heemstede) 
direct na bespreking van agendapunt 3 “Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef” te 
behandelen. 

Conclusie voorzitter: de commissie stemt in met de voorstellen. De agenda wordt aldus 
vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich 7 insprekers aangemeld. 

Agendapunt 3 “Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef” 

 

• Dhr. M.F. Klinkhamer 

• Dhr. L. van Rossum 

• Dhr. H. Krol 

• Mw. Planting 

• Dhr. J.M. Ellis 

 

Agendapunt 5 “Bouwplan Wilhelminaplein 4-6 (Wapen van Heemstede) 

 

• Dhr. J. Verschoor 

• Dhr. J. Hulscher 



3 Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef (A-stuk)  

Dhr. M.F. Klinkhamer, dhr. L. van Rossum, dhr. H. krol, mw. Planting en dhr. J.M. Ellis spreken in. 
Dhr. L. van Rossum brengt een inspreektekst in. Mw. Planting overhandigt een handtekeningenlijst 
van bewoners van de Heemsteedse Dreef en Havenstraat tegen het voornemen om het groen- en 
grijsafval centraal op te halen. 

Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsvergadering van 24 april 2014. De ingediende 
handtekeningenlijst van diverse bewoners van de Heemsteedse Dreef en Havenstraat tegen 
het voornemen van het centraal ophalen van groen- en grijsafval wordt overhandigd aan de 
verantwoordelijke wethouder. VVD en CDA zijn akkoord met het voorstel van het College. 
HBB is tegen. D66, PvdA en GL twijfelen. 

Toezeggingen van de wethouder voor de raadsvergadering van 24 april a.s.: 

� De wethouder geeft een financiële onderbouwing in het geval er een lagere toren (2 à 3 
verdiepingen minder) wordt gebouwd. 

� De wethouder koppelt de consequenties voor de gemeente terug aan de commissie:  

a) indien het besluit zoals het voorligt in het geheel niet doorgaat 

b) indien de plannen voor de kanaalkade inclusief toren niet doorgaan. 

5 Bouwplan Wilhelminaplein 4-6 (Wapen van Heemstede) (B-stuk) 

Dhr. J. Verschoor en dhr. J. Hulscher spreken in. Dhr. J. Verschoor brengt een inspreektekst in. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie kan zich unaniem vinden in het 
voorstel van het college en is het eens met het voornemen om voor dit plan een 
gemeentelijke bijdrage van € 100.000,- in het vooruitzicht te stellen. 

4 Startnotitie herziening bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. D66 en GroenLinks verzoeken om het 
Manpadslaangebied mee te nemen in het bestemmingsplan Landgoederen en Groene 
Gebieden. De overige partijen staan hier welwillend tegenover mits dit haalbaar is. 

Toezegging: de wethouder zoekt uit wat de gevolgen zijn qua haalbaarheid en inpassing in 
het tijdsschema van het meenemen van de Manpadslaan in het bestemmingsplan 
Landgoederen en Groene Gebieden.  Als het mogelijk is wordt het Manpadslaangebied in het 
bestemmingsplan meegenomen. 

6 Proef alternatieve onkruidbestrijding op verharding (C-stuk) 

 
Kernvragen GroenLinks: 
In Heemstede is gestart met een proef van de bestrijdingsmiddelen Roundup (verbod vertraagd tot 
2015) en Ultima als mogelijk alternatief. Het laatste middel heeft uitdrukkelijk de waarschuwing "niet 
toepassen op bloeiende gewassen en onkruiden ter bescherming van bijen en andere bestuivende 
insecten".  

• Hoe denkt u met dit duurzaamheidsrisico om te gaan?  

• Wanneer kunnen wij een proef met niet-chemische bestrijding tegemoet zien?" 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

7 Pilot woonruimte verdeling Zuid-Kennemerland – IJmond (C-stuk) 

Kernvragen D66: 

Het besluit beoogt woningzoekenden meer mogelijkheden te geven om een passende woning te 
vinden zodat een betere doorstroming op de woningmarkt op gang kan komen.  

• Welke verwachtingen heeft het college van deze pilot specifiek voor wat betreft de situatie in 
Heemstede? 

• In het verlengde daarvan, wat is de stand van zaken ten aanzien van de startersleningen? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 



11 Benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Ruimte 

Volgens art. 5.4 van de verordening op de raadscommissies wordt de plaatsvervangend voorzitter 
door de raadscommissie uit haar midden benoemd voor de periode van twee jaar. Dhr. E. Albers 
heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie. 

Conclusie voorzitter: De commissie stemt unaniem in met de benoeming van dhr. E. Albers. 
Dhr. E. Albers wordt benoemd als plaatsvervangend voorzitter van de commissie Ruimte voor 
de periode van twee jaar. 

8 Overzicht bouwprojecten 

 

Mw. Van der Have stelt een vraag over Nieuw Overbos. 

Dhr. Klaasen stelt een vraag over de Vomar. 

Mw. Schul stelt een vraag over Watermuziek. 

 

Conclusie voorzitter: voldoende behandeld 

9 Actiepuntenlijst 

 

13-03 Woontoren Havendreef: in het plan dat in deze vergadering is besproken is een beeld 
gegeven van hoe de woontoren eruit komt te zien. Het actiepunt is hiermee afgehandeld. 

13-26 Plannen Vomar: de ontwikkelingen rondom de Vomar worden afgewacht. Het actiepunt mag 
van de actiepuntenlijst af. 

14-07 Oude Slot: de wethouder beantwoordt deze vraag schriftelijk voor de commissievergadering 
van mei 2014. 

10 Wat verder ter tafel komt 

 

� Dhr. De Zeeuw maakt een opmerking over het bezoek aan de MRA bijeenkomst in Haarlem 

� Dhr. Albers stelt een vraag over het communiceren van de laatste ontwikkelingen omtrent 
Watermuziek/Spaarnelicht richting de bewoners. 

� Dhr. Albers stelt een vraag over een artikel in het Haarlems Dagblad van 19 maart jl. met 
betrekking tot het verleggen van de vliegroute van Haarlemmermeer naar omgeving Heemstede, 
Bennebroek, Aerdenhout. 

� Dhr. Botter maakt melding van de communicatie rondom gevonden asbest in de gemeente 
Bloemendaal op het Haringbuysterrein 

12 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23u31. 

 
 
 


