
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
9 december 2019 

 

 

 
 
AANWEZIG: dhr. E.J. de Valk (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) en mw. N.F. Mulder (wethouder).  
 
VOORZITTER: dhr. O.F. Lommerse 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut 
  

 

1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 9 december 2019 

De voorzitter stelt voor om agendapunten 3 en 4 om te ruilen in verband met de aanwezigheid 
van insprekers voor agendapunt 4.  

De voorzitter stelt de gewijzigde agenda vast.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich vier insprekers gemeld om in te spreken. Dhr. Hes over de herinrichting van het 
stationsplein. Dhr. Geels over de Komgrens Cruquiusweg.  

Toezegging: Het college zegt toe een stand van zaken te geven over de Komgrens 
Cruquiusweg.  

Verder twee insprekers over de resultaten van de afvalproef Merlenhoven: mw. Zwarter en mw. 
Baneke.  

 

4 Resultaten Afvalproef Merlenhoven 

Mw. Zwarter en mw. Baneke hebben ingesproken over dit agendapunt. 

Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over de resultaten van de 
afvalproef Merlenhoven en kijkt uit naar de expertavond in februari waar de raad wordt 
geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van afvalscheiden.  

 

3 Baggerplan 2020 – 2029 

Toezegging: het college zegt toe een aanvulling te geven over de actualisatie van het 
Baggerplan naar aanleiding van de PFAS-norm. 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het Baggerplan 2020-2029 als 
bespreekpunt te agenderen. 

 

5 Overzicht bouwprojecten 

Conclusie voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken. 



 

 

 

6 Omgevingswet 

Conclusie voorzitter: De commissie geeft aan een wens te hebben voor een maandelijkse 
Heemsteeds overzicht over de Omgevingswet met in rood de wijzigingen ten opzichte van 
de vorige maand.  

Het onderwerp is voldoende besproken.  

 

7 Actiepuntenlijst december commissie Ruimte 

Conclusie voorzitter: De commissie doet de actiepunten 19-34 en 19-36 af en de actiepunten 
19-10 en 19-30 worden geactualiseerd.  

 

8 Wat verder ter tafel komt 

Toezegging: Het college zegt toe schriftelijk informatie te geven over de aanpak 
eikenprocessierups.  

Mw. Pameijer vraagt naar de aanpak eikenprocessierups 

Dhr. Radix vraagt naar de Belvédère.  

Mw. van der Hoff vraagt naar de handhaving van fietsparkeren bij het station.  

 

9 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.  

 
 
 


