Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte
19 november 2020
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. L.F. Jagtenberg (HBB), mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. M.B.H.J.
Radix (VVD), mw. C.V. van der Hoff (D66), Dhr. E. de Zeeuw (GL), dhr. O.J. Boeder (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.P. van
der Have (wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder) en dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur).
VOORZITTER: dhr. O.F. Lommerse
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut

1

Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte
De voorzitter stelt voor i.v.m. insprekers de agenda te wijzigingen: na agendapunt 2 ‘spreekrecht
inwoners’, agendapunt 4 ‘Aanbevelingen oversteekplaats Adriaan Pauwlaan – Herenweg’, dan
agendapunt 6 ‘Actualisatie toekomstbestendige begraafplaats’ en daarna agendapunt 7 ‘Groot
onderhoud Heemsteedse Dreef, asfaltonderhoud om vervolgens de voorgestelde
agendavolgorde op te pakken.
De agenda wordt op deze wijze vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Er hebben zich zeven insprekers gemeld voor het spreekrecht inwoners:
 Dhr. Dekkers over horeca bij de haven van Heemstede
Toezegging: Het college heeft toegezegd op een rij te zetten hoe het zit met de openingstijden
van horeca bij de haven van Heemstede.




4

Mw. Carton, dhr. Vroon, dhr Stoffers en dhr. te Beest over agendapunt 4 ‘Oversteek
Adriaan Pauwlaan – Herenweg’
Dhr. de Bruijn (HVHB) over agendapunt 6 ‘Actualisatie toekomstbestendige
begraafplaats’
Dhr. Klinkhamer over agendapunt 7 ‘Groot onderhoud Heemsteedse Dreef,
asfaltonderhoud’

Aanbevelingen oversteekplaats Adriaan Pauwlaan – Herenweg
Mw. Carton, dhr. Vroon, dhr Stoffers en dhr. te Beest hebben ingesproken bij dit agendapunt.
Toezegging: Het college geeft een terugkoppeling op het slim inregelen van de verkeerslichten
bijvoorbeeld alleen aanzetten tijdens schooltijden.
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de aanbevelingen oversteekplaats
Adriaan Pauwlaan – Herenweg als bespreekpunt te agenderen. De bespreekpunten zijn het
betrekken van inwoners bij het vervolg en de uitrit Adriaan Pauwlaan.

6

Actualisatie toekomstbestendige begraafplaats Heemstede
Dhr. de Bruijn (HVHB) heeft ingesproken bij dit agendapunt.
Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze. De commissie geeft het
college mee om te kijken naar alternatieve/moderne vormen en om verder te kijken dan de
gestelde 5 jaar. Verder roept de commissie het college op om te denken aan duurzaamheid
en voorzichtig te zijn met de prognose.
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Groot Onderhoud Heemsteedse Dreef, asfaltonderhoud
Dhr. Klinkhamer heeft ingesproken bij dit agendapunt.
Ordevoorstel dhr. Boeder (CDA): Nu beantwoording van het college op de gestelde vragen en het
B-stuk opnieuw agenderen voor de commissie Ruimte van december.
De commissie is het eens met het voorstel van dhr. Boeder.
Toezegging: Het college informeert de commissie over de levensduur van de Lanckhorstlaan.
Conclusie voorzitter: Voor nu voldoende besproken en het B-stuk ‘Groot onderhoud
Heemsteedse Dreef, asfaltonderhoud’ komt in de commissie Ruimte van december terug.

3

Invoering Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om invoering duurzaam afvalbeleid
2020-2030 als bespreekpunt te agenderen omdat een meerderheid van de commissie
adviseert het raadsvoorstel terug te geven aan het college om de nodige wijzigingen door
te voeren voor de raad van december.

5

Verzoek opheffen geheimhouding informatie dossier Manpadslaangebied
De commissie wordt gevraagd om de door de commissie Ruimte opgelegde geheimhouding niet
op te heffen en daarmee het verzoek af te wijzen.
Stemming:
Voor (niet opheffen): dhr. P.C. Keyser (HBB), mw. Jagtenberg (HBB), dhr. Kremer (HBB), dhr. de
Zeeuw (GL) en mw. Pameijer (PvdA).
Tegen (wel opheffen): mw. Stam (VVD), dhr. Radix (VVD), mw. van der Hoff (D66) en dhr.
Boeder (CDA).
Conclusie voorzitter: Vijf stemmen voor, vier stemmen tegen dat betekent dat het voorstel is
aangenomen en de commissie Ruimte de opgelegde geheimhouding niet opheft en
daarmee het verzoek afwijst.

8

Herijking Procesvoorstel Havenkwartier
Dhr. Boeder (CDA) geeft aan dat zijn vragen vervallen en daarmee het agendapunt ook.

9

Verbeteren pontje Meermond, aanbesteding en gunning
Dhr. Boeder (CDA) geeft aan dat zijn vragen vervallen en daarmee het agendapunt ook.

10

Overzicht bouwprojecten
Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de vervolggesprekken Manpadslaangebied.
Mw. Stam (VVD) vraagt naar het programma van eisen Spaarne Gasthuis.
Toezegging: Het college kijkt of de tender van het Spaarne Gasthuis ook beschikbaar gesteld
kan worden aan de raad.
Mw. van der Hoff (D66) vraagt naar de voortgang Belvedere.

11

Omgevingswet
Dhr. Boeder (CDA) herhaalt oproep voor het naar voren halen in de planning van zaken die nu
voor 2021 Q4 gepland staan.
Mw. van der Hoff (D66) vraagt naar de gevolgen van de omgevingsverordening Noord-Holland.
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Actiepuntenlijst
Conclusie voorzitter: De commissie stemt in met het afdoen van actiepunt 20-29 Plastic.
Actiepunt 19-30 blijft nog staan in afwachting van de bespreking in de raad.
Actiepunt 20-18 blijft nog staan in afwachting van de bespreking in de volgende
commissie Ruimte.
Actiepunt 20-27 blijft nog staan in afwachting van de reactie van het college op de oproep
dhr. Boeder om zaken in de planning naar voren te halen.
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Wat verder ter tafel komt
Dhr. Radix (VVD) vraagt naar de Komgrens Cruquiusweg en naar een motie die is aangenomen
in Haarlem over het on-hold zetten van de aanpassing Schipholweg.
Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar het tijdspad oversteekplaats Raadhuisstraat.
Toezegging: Het college komt terug met een tijdspad oversteekplaats Raadhuisstraat.
Mw. Stam (VVD) vraagt naar de horeca bij de Haven van Heemstede en kondigt vragen aan voor
het vragenuur van de raad hierover.

14

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 01:04 uur.

