
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
22 en 26 oktober 2020 

 

 

 
AANWEZIG 22 oktober 2020: 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).  
 
AANWEZIG 26 oktober 2020: dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. L.F. Jagtenberg (HBB), mw. S. van de Pieterman (HBB), mw. A.M.C.E. Stam 
(VVD), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), mw. C.V. van der Hoff (D66), dhr. B. Verrips (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).  
 
AFWEZIG 22 oktober: Dhr. E.J. de Valk (HBB)  
AFWEZIG 26 oktober: Dhr. E.J. de Valk (HBB) en dhr. E. de Zeeuw 
 
VOORZITTER: dhr. A.P.A.F. Rocourt 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut 
  

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 22 oktober 2020 

De voorzitter kondigt aan dat hij voornemens is om rond 23:00 uur het lopende agendapunt af te 
ronden en daarna te schorsen tot maandag 26 oktober 2020. 

De commissie steunt dit voorstel.  

Conclusie voorzitter: Dan stel ik de agenda vast.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er zijn tien insprekers voor Manpadslaangebied en één inspreker voor het Spaarne Gasthuis. 

Mw. van der Kaay, mw. Oude Engberink, mw. Wiebosch-Steeman(namens stichting 
Manpadslaangebied), dhr. Jonkhoff (namens bewoners Manpadslaan), dhr. Bakker (van WLTM 
namens Handelskwekerij Admiraal), dhr. Huigen (HVHB), dhr. Geels, dhr. Meuwese en dhr. 
Rozendaal (namens ontwikkelcombinatie Parck Manpad en Synchroon), dhr. van de Poll ( 
namens PollVast b.v.) en dhr. Limper (namens Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland) hebben 
ingesproken over Manpadslaangebied.  

Dhr. Boersma (namens bewonersgroepen SG, Watermuziek, Aurora en Spaarnelicht) heeft 
ingesproken over het Spaarne Gasthuis.  

 

3 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): 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: de stemmen staken, in de volgende commissie Ruimte wordt nogmaals 
gestemd over het verzoek tot opheffen geheimhouding informatie dossier 
Manpadslaangebied voor het gedeelte dat de commissie Ruimte betreft. Daarnaast 
adviseert de commissie de raad om het verzoek opheffen geheimhouding informatie 
dossier Manpadslaangebied als bespreekpunt te agenderen.  



 

4 Terugkoppeling verkennende gesprekken Manpadslaangebied 

Conclusie voorzitter: de commissie ziet genoeg aanknopingspunten om verder te praten met 
de ontwikkelaars over de visie van Delva. De commissie vindt het wenselijk om te praten 
over een andere ontsluiting dan via de Manpadslaan. Een grote meerderheid van de 
commissie vindt de voorgestelde 47 woningen te veel en wil dat er niet meer wordt 
gebouwd dan noodzakelijk is. Daarnaast vindt een meerderheid het wenselijk dat de 
Manpadslaan 30km zone wordt. Ook de mogelijkheid van NNN status wordt aantrekkelijk 
gevonden. GL, D66 en PvdA dringen aan om bij het vervolg in gesprek te blijven met alle 
betrokkenen. GL en D66 dringen er op aan dat de gemeente met een integrale visie komt 
op het gebied.  

 

5 Uitvoering motie Participatie(kaders) Spaarne Gasthuis 

De vergadering is na de inspreker voor agendapunt 5 geschorst tot 26 oktober 2020 21:00 uur. 
De voorzitter heropent de vergadering op 26 oktober 2020 21:02. 

Conclusie voorzitter: Een meerderheid van de commissie is voor het afdoen van de motie. 
De commissie is positief over het rood voor rood en de parkeernorm. Er is kritiek gegeven 
op de participatie, deze moet de komende tijd ook doorlopen, en manier waarop het proces 
gevoerd is. Het huidige bestemmingsplan is op dit moment leidend en de commissie is 
benieuwd waar de koper(s) mee komen. Voor het CDA kan de motie niet worden afgedaan 
omdat het vorige besluit weer toegevoegd is en de VVD wil de motie niet afdoen omdat de 
participatie net begonnen is.  

 

6 Evaluatie welstandsbeleid 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de evaluatie welstandsbeleid als 
bespreekpunt te agenderen.  

 

7 Provinciaal Inpassingsplan Cruquiusbrug 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het Provinciaal Inpassingsplan 
Cruquiusbrug als hamerpunt te agenderen.  

 

8 Renovatie openbare verlichting 2020-2021 

Toezegging: het college zegt toe schriftelijk terug te komen over de hoeveelheid laadpalen die 

gerealiseerd zijn in Heemstede.  

Toezegging: het college komt terug over wanneer de visie laadpalen verwacht kan worden.  

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken 

 

9 Overzicht bouwprojecten  

Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar de voortgang mbt Vomar. 
Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de voortgang mbt Belvédère. 

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken 

 



10 Omgevingswet 

Dhr. Boeder (CDA) geeft een compliment over het overzicht Omgevingswet. Ook vraagt hij naar 
punt 17 en 18 van de planning en opleverdata in Q4 2021.  

Toezegging: Het college zegt toe in de volgende stand van zaken punt 17 en 18 aan te vullen en 

antwoord te geven op de vraag over de opleverdata in Q4 2021.  

Mw. van der Hoff (D66) vraagt naar de impact Omgevingsverordening Noord-Holland. 

Toezegging: Het college zegt toe in de volgende stand van zaken hierop terug te komen.  

 

11 Actiepuntenlijst commissie Ruimte oktober 2020 

De commissie doet de volgende actiepunten af: 

 Actiepunt 20-09 Spaarne Gasthuis 

 Actiepunt 20-16 Fietsers en de 1,5 metersamenleving 

 Actiepunt 20-21 Stikstof 

 Actiepunt 20-22 Steigers bij de Haven 

 Actiepunt 20-23 Stand van zaken Havenkwartier 

 Actiepunt 20-24 Omgevingswet 

 Actiepunt 20-25 Vluchtheuvel Sportparklaan/Javalaan. 
 

12 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Radix (VVD) vraagt naar de pilot eenrichtingsverkeer bij de Icarus.  

Toezegging: Het college laat schriftelijk weten wanneer de pilot gaat plaats vinden nadat het 
college de verschillende zienswijzen heeft verzameld en beoordeeld.   

Mw. van der Hoff (D66) vraagt naar eventuele plastic verwerking in Turkije.  

Toezegging: Het college stuurt de commissie een eerder gemaakte memo over plastic.  

Dhr. Boeder (CDA) vraagt de commissie of er interesse is om de geheime documenten 
Manpadslaangebied in beslotenheid door te nemen. Daarnaast vraagt hij het college naar de 
wijziging van 20.000 naar 10.000ha.  

Toezegging: Het college geeft schriftelijk antwoord op de vraag over 20.000 -> 10.000ha in het 

dossier Manpadslaangebied.  

Wethouder Mulder deelt mee dat gedeputeerde Prov. Staten zich beraadt op nieuw voorstel voor 
komgrens (begin november)  

 

13 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:44 uur.  

 
 
 


