
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 
 

719166 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op maandag 9 december 2019 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Agenda commissie Ruimte 9 december 2019  

 

2 Spreekrecht inwoners 
Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. 

 

 

A-stukken 
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.) 
 

3 Baggerplan 2020 - 2029 

Voorgesteld wordt om het Baggerplan 2020 - 2029 vast te stellen en de 
jaarlijkse storting in de Voorziening Baggeren hierop aan te passen. 

Van der Have 

 

B-stukken 
(Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar 
zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten) 
 

4 Resultaten Afvalproef Merlenhoven 

In de wijk Merlenhoven is het afgelopen half jaar proefgedraaid met een 
nieuwe manier van afvalinzameling, het zogenaamde 'omgekeerd 
inzamelen' (plastic, metaal / blik en drinkpakken aan huis en restafval 
naar een verzamelcontainer in de wijk). Het resultaat van de proef is 
een halvering van het aantal kilo's restafval per inwoner; van meer dan 
200 kg naar 92-98 kg. Hiermee behalen we de landelijke VANG-
doelstelling van 2020. Per inwoner is er 55kg GFT minder in het 
restafval terecht gekomen. Van de inwoners is 75% tevreden tot heel 
tevreden over de nieuwe manier van inzamelen, doet 98% actief mee 
en vindt 88% van het inwoners het positief tot heel positief als deze 
nieuwe manier van inzamelen in heel Heemstede zou worden 
ingevoerd. Tot er besluitvorming is geweest over nieuw afvalbeleid 
stellen we voor deze inzamelingsmethode (na het verlopen van de 
proefperiode) voort te zetten. 

Van der Have 

 
 
 
 
 



 

 

Overige punten 
 

5 Overzicht bouwprojecten  

 

6 Omgevingswet  

 

7 Actiepuntenlijst december commissie Ruimte  

 

8 Wat verder ter tafel komt  

 
 


