
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Middelen 

 
10 februari 2016 

 
 
 
AANWEZIG: Mw. L.F. Jagtenberg (HBB), Dhr. G.J. Brinck (HBB), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Dhr. C.G.T.F.J. 
Leenders (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Dhr. E. de Zeeuw (GL), Mw. M.J. de Greef-
Nelissen (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (wethouder) vanaf 20.30 uur, Mw. H.M.A. Hooij (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur 
Publiekszaken en Bedrijfsvoering), Dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn) en Dhr. J. van Wanum (Senior medewerker 
bouw- en woningtoezicht).  
 
VOORZITTER: Mw. M.A.U. Waterlander-de Boer 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. E.B.C. van der Hoek  

 
 
 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 10 februari 2016 

 
Agendapunt 5 wordt naar voren geschoven en volgt na agendapunt 3. 
 
Conclusie van de voorzitter: De gewijzigde agenda wordt vastgesteld. 

 

2 Spreekrecht Burgers 

 
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

 

3 Discussiestuk voorzieningen opladen elektrische auto's in de openbare ruimte (B-stuk) 

 
VVD en HBB informeren naar de veiligheid rond uitliggende snoeren bij particuliere oplaadpalen. 
 
Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. 
 
De meerderheid van de commissie kan zich vinden in de richting die het college heeft 
gekozen, maar vraagt meer informatie over het gebruik van oplaadvoorzieningen en de keuze 
van de plekken voor oplaadpalen. 
PvdA wil eerst meer weten over de behoefte aan oplaadvoorzieningen. 
VVD is van mening dat het college zich terughoudend moet opstellen. 
 
Toezegging: Wethouder Hooij doet onderzoek naar het gebruik van de oplaadplekken in de 
openbare ruimte, het aantal oplaadpalen bij bedrijven, de behoefte aan oplaadvoorzieningen, de 
mobiliteit van oplaadpalen rekening houdend met de parkeerdruk, de kosten van het verplaatsen van 
oplaadpalen en ontwikkelingen in andere gemeenten, en informeert de commissie hierover. 

 

5 Precarioheffing ondergrondse kabels en leidingen n.a.v. bericht Burgerrekenkamer Langedijk 

 
Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. 

 



4 Concept welstandsnota voor advies voorleggen aan de commissie (B-stuk) 

 
D66 en GL informeren naar de mogelijkheden van het plaatsen van windturbines. 
De commissie vraagt zich af of betrokken partijen wel hun zienswijze zullen geven op de 
welstandsnota. 
De commissie vraagt of de behandeling van de welstandsnota terugkomt in de commissie 
middelen. 
 
Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. 
 
Een meerderheid van de commissie kan zich vinden in de concept welstandsnota en de 
vereenvoudigingen die zijn doorgevoerd. 
VVD is akkoord met het concept maar pleit voor welstandsvrije bouw in de toekomst.  
D66 is van mening dat de welstandscriteria nog eenvoudiger en concreter kunnen worden 
opgesteld. 
 
Toezegging: Wethouder Ates zal: 
- de architecten die werkzaam zijn in Heemstede om een zienswijze op de concept welstandsnota 

vragen en de inbreng terugkoppelen in de volgende fase, (LTA) 
- de mogelijkheden van het plaatsen van windturbines uitwerken in de duurzaamheidsnota, (LTA) 
- de welstandscriteria na twee jaar evalueren en voorstellen doen voor verdere versimpeling van de 

criteria bij behandeling van de omgevingswet. (LTA) 
 

6 Actiepuntenlijst 

 
15-20 Plek voor een hondenpark. Dhr. Leenders stemt in hierover mee te denken. 
15-25 Glasvezelnet in Heemstede. De wethouder wacht op bericht van de aanbieders. Het punt 
wordt doorgeschoven naar april. 
15-26 Internationale school in Heemstede. De wethouder heeft het besproken met het regionaal 
overleg van schoolbesturen. Het punt is hiermee afgedaan. 
15-27 Reactie commissie op brief van dhr. Van Assema. De conceptbrief kan bij het uitblijven van 
een reactie van Dhr. Klaasen verzonden worden. Het punt is afgedaan. 
16-01 De verordening commissie bezwaarschriften is vastgesteld. Het punt is afgedaan. 

 

7 Wat verder ter tafel komt 

 
Dhr. Leenders over de procedure met betrekking tot de besluitenlijst van de commissie. Komt terug 
in het Presidium. 
Dhr. van Zon over het fusie-onderzoek Haarlemmerliede Spaarnwoude. De burgemeester stuurt een 
reactie op zijn vragen. 
Mw. Jagtenberg over de WhatsAppgroepen buurtpreventie. 

 

8 Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.28 uur. 

 
 
 


