
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
13 november 2014 

de vergadering is voortgezet op 17 november 2014 
 
 
 
AANWEZIG: Mw. J. Goedkoop (HBB), Mw. A.P. van der Have (HBB), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Dhr. E.H. van der Linden (D66),        
Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E.J.M. van Vlijmen (CDA), Dhr. E. de Zeeuw (GL), Dhr. J.H. Maas 
(PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (wethouder), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
 
AFGEMELD: Mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66) 
 
VOORZITTER: Dhr. S.M. Nieuwland 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 

  

1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 13 november 2014 

Mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66) heeft zich afgemeld voor de vergadering en wordt vervangen door   
dhr. E.H. van der Linden (D66). 

Conclusie voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich vijf insprekers aangemeld: 

 

03 “Presentatie advies begeleidingsgroep Manpadslaangebied” 

• Dhr. H. Limper 
 

05 “Watermuziek gedeeltelijke herziening BP NO 

• Dhr. G.J.A.M. van Logtestijn 

• Mw. I. Berk namens bewoners Strawinskylaan 
 

06 “Oude Slot gebruik omgevingsvergunning berging en kappen bomen 

• Dhr. E. Mense namens Buurt Comité Nova 
 

07 “Kruispuntdrempel Mesdaglaan – Eerelmanstraat 

• Dhr. K. de Boo, bewoner Mesdaglaan 

Conclusie voorzitter: de insprekers krijgen 3 minuten inspreektijd en spreken in bij de 
betreffende agendapunten. 



3 Presentatie advies begeleidingsgroep Manpadslaangebied 

Dhr. H.J. de Graaff, voorzitter van de kerngroep Manpadslaangebied, presenteert het advies van de 
begeleidingsgroep Manpadslaangebied. 

Dhr. H. Limper spreekt in. 

 
Conclusie voorzitter: voordat de wethouder kan starten met de onderhandelingen zal het 
advies van de begeleidingsgroep nader verkend moeten worden. De PvdA, VVD, D66 en CDA 
willen de wethouder handvatten meegeven:  

• de PvdA wenst een diepere financiële verkenning,  

• de VVD wil dat de wethouder, met het advies van de begeleidingsgroep, een verkenning 
doet naar de mogelijkheden bij de grondeigenaren,  

• D66 wil de onderhandelingsruimte duidelijk kaderen.  

• Het CDA wil een terugkoppeling van wat de projectontwikkelaars over de visie van de 
begeleidingsgroep vinden en hoe uitvoerbaar de verschillende modules zijn. 

 
De bepaling van de nieuwe route, voordat de onderhandelingen kunnen starten, zal via de 
agendacommissie geagendeerd worden voor de commissie ruimte. 

4 Presentatie VOF Watermuziek 

 
Dhr. F.G. Meijer, projectontwikkelaar Synchroon en vertegenwoordiger van VOF aan ‘t Spaarne 
geeft een toelichting op de plannen voor het gebied Watermuziek en presenteert de 
stedenbouwkundige schetsen alternatief middengebied. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

5 Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Woonwijken Noordoost: Watermuziek (B-stuk) 

De commissie gaat akkoord met de aanmelding een extra inspreker: mw. Hendriks, namens 
bewoners van de Hendrik Andriessenlaan. 

Dhr. G.J.A.M. Logtestijn spreekt in. Mw. I. Berk spreekt in namens bewoners van de Strawinskylaan. 
Mw. Hendriks spreekt in namens bewoners van de Hendrik Andriessenlaan. 

 

Conclusie voorzitter: De meerderheid van de commissie (CDA, VVD, en HBB) kan zich vinden 
in het voorgenomen besluit met verbeterpunten op het gebied van communicatie (betere 
communicatie met de belanghebbenden) en de veiligheid van de omliggende wegen.  

D66 is akkoord met het plan onder drie gestelde condities: 1) de dialoog met omwonenden, 
ontwikkelaar en gemeente op gang brengen, 2) meer inzicht krijgen in de (combinaties) van 
de bebouwingsopties, 3) een onderbouwde bevestiging dat de bebouwingsdichtheid niet 
toeneemt. PvdA en GL verlangen meer consensus met de huidige bewoners van het gebied, 
voordat er verder kan worden gegaan met het plan.  

De wethouder zegt toe in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar en omwonenden. 

Toezeggingen: Wethouder Ates geeft een onderbouwd antwoord op de vraag of de bebouwde 
oppervlakte op het middenterrein in de nieuwe situatie meer of minder is geworden. 

Wethouder Van de Stadt legt (in december) een aantal opties voor om de veiligheid van de 
omliggende wegen bij Watermuziek te verbeteren. 



6 Ir. Lelylaan 6 (oude slot), gebruik maken van omgevingsvergunning voor berging en kappen 
bomen (B-stuk) 

Dhr. E. Mense spreekt in en toont presentatiemateriaal namens Buurt Comité Nova. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De PvdA, D66 en GL gaan niet mee met het 
voorstel gebruik te maken van de verleende omgevingsvergunning. D66 en GL zijn voor een 
kleinere, lagere berging. De VVD is akkoord met het voorstel. HBB en CDA wensen een betere 
uitwerking van de ruimtelijke onderbouwing. 

7 Kruispuntdrempel H.W. Mesdaglaan – Eerelmanstraat (B-stuk) 

Dhr. K. de Boo spreekt in. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie stemt in met het voorstel van het 
college om een kruispuntdrempel aan te leggen op het kruispunt van de Mesdaglaan met de 
Eerelmanstraat. 

 

 

Voortzetting vergadering commissie Ruimte van donderdag 13 november 2014 op maandag 
17 november 2014 
 
AANWEZIG: Mw. J. Goedkoop (HBB), Mw. A.P. van der Have (HBB),), Mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66), Dhr. M.B.H.J. Radix 
(VVD), Dhr. E.J.M. van Vlijmen (CDA), Mw. T.J.G. van der Heijden, Dhr. J.H. Maas (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (wethouder), 
Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
 
AFGEMELD: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Dhr. H.M. Klaasen (D66) en Dhr. E. de Zeeuw (GL) 
 
VOORZITTER: Dhr. S.M. Nieuwland 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 

 Heropening van de vergadering commissie Ruimte van 13 november 2014 

Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) en dhr. H.M. Klaasen (D66) hebben zich afgemeld. 

Dhr. E. de Zeeuw (GL) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door mw. T.J.G. van der Heijden. 

 

Conclusie voorzitter: de agenda van de vergadering blijft ongewijzigd. 

8 Ontwerpbestemmingsplan Havendreef (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie kan zich unaniem vinden in het 
voorgenomen besluit van het college het ontwerpbestemmingsplan Havendreef ter inzage te 
leggen en digitaal beschikbaar te stellen. 

9 Ontwikkelingsmogelijkheden buitenplaats Mariënheuvel, Glipper Dreef 199 (C-stuk o.v.v. 
HBB) 

 

Kernvragen HBB: 

• In hoeverre is de toegangsweg een struikelblok voor een toekomstig ontwikkeling en voor de 
mogelijkheden het landgoed in zijn geheel te behouden?  

• Bestaat er een kans op langdurige leegstand met alle gevolgen van dien? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

10 Deelname Energie in beeld (C-stuk o.v.v. VVD) 

Kernvraag VVD: 

• In hoeverre wordt bij deelname de wet op privacy gewaarborgd? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De VVD is het niet eens met het gebruik van 
Energie in Beeld vanwege zorg over privacy waarborging. De wethouder neemt de zorg van 
de VVD mee. 



11 Actiepuntenlijst 

 

14-22 Parkeren en opladen van elektrische auto’s: het C-stuk betreffende ‘opladen elektrische 
auto’s’ wordt behandeld in de commissievergadering van december. Het actiepunt is hiermee 
afgehandeld. 

 

12 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. M.B.H.J. Radix stelt een vraag over het pand aan de Franz Schubertlaan (voorheen locatie van 
de Klimappel). 

13 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u27. 

 
 
 


