
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 
 

717672 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 12 september 2019 om 20.00 uur in het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 12 september 
2019 

 

 

2 Spreekrecht inwoners  
Er bestaat voor burgers de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. Burgers 
die het woord willen voeren krijgen spreektijd waarna discussie met de 
commissie mogelijk is. Het moment van inspreken, de tijdsduur en de 
mogelijkheid van discussie worden bepaald door de voorzitter. 

 

 

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) 
 
 

3 Pontje Meermond, variantenstudie 

Het pontje in de Cruquiushaven nabij Meermond gaf veel storingen, 
waardoor in 2016 besloten is deze uit de vaart te nemen. Nadat enkele 
schetsontwerpen ter oplossing van het probleem niet het gewenste 
resultaat brachten, is besloten nog eens alle mogelijkheden op een rijtje 
te zetten in een variantenstudie. Hieruit wordt een voorstel voor het 
vervolg gedaan. 

N. Mulder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C-stukken 
(Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te 
besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.) 
 

4 Camplaan 40, omgevingsvergunning kinderdagverblijf en 
buitenschoolse opvang 

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor een 
inpandige verbouwing en het gebruik van de eerste en tweede 
verdieping van het pand op het perceel Camplaan 40 ten behoeve van 
een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Naar aanleiding van 
de ontwerp omgevingsvergunning zijn zienswijzen ingediend. De 
zienswijzen geven geen aanleiding de omgevingsvergunning te 
weigeren. 
 
Vraag van de fractie van D66: De vergunning is verleend. In het 
mediation traject lijkt weinig vooruitgang. Welke rol ziet het college voor 
zichzelf en wat zou gedaan kunnen worden om de partijen toch dichter 
tot elkaar te brengen? 

A. Van der Have 

 

5 Rapportage verkeersongevallen Heemstede  

De Verkeersveiligheidsrapportage 2015-2018 vast te stellen. Deze 
geeft een beeld van hoe het staat met de verkeersveiligheid in 
Heemstede en is input voor de speerpunten op het gebied van 
verkeersveiligheidsbeleid in Heemstede. 
 
Vraag van de fractie van GroenLinks: Wanneer is de raad aan zet voor 
het oplossen van de top 5 onveilige locaties? 

N. Mulder 

 



 

 

6 Terinzagelegging ontwerpverklaring van geen bedenkingen + 
ontwerp-omgevings-vergunning en aangaan 
verhaalsovereenkomst planschade seminarhotel Mariënheuvel, 
Glipper Dreef 199 

Op 28 maart 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen 
van Mariënheuvel Estate BV voor de realisatie van een parkeerterrein 
en passeerstroken ten behoeve van de transformatie van Mariënheuvel 
tot seminarhotel aan de Glipper Dreef 199. Deze activiteit is in strijd met 
het bestemmingsplan ““ Herziening Landgoederen en Groene 
Gebieden”“. Om de parkeerplaats en de passeerstroken mogelijk te 
maken dient een omgevingsvergunning te worden verleend voor de 
activiteiten afwijken bestemmingsplan, wijzigen monument, uitvoeren 
werk en vellen houtopstanden. Dit is mogelijk indien er sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening. Dit is het geval. 
De raadscommissie Ruimte heeft aangegeven positief te staan 
tegenover het initiatief. De gemeenteraad heeft voor het initiatief een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Voorgesteld wordt 
om de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen ter inzage te leggen en bekend te maken en 
initiatiefnemer te vragen de (gewijzigde) anterieure overeenkomst te 
ondertekenen. 
 
Vraag van de fractie van GroenLinks: Wat zijn de 
handhavingsmogelijkheden voor de gemeente met betrekking tot het 
gebruik van het seminar hotel in het weekend.  
In de concept omgevingsvergunning staat namelijk: 
“Het seminarhotel is alleen gedurende werkdagen geopend en op 
zaterdag en zondag gesloten. In uitzondering hierop is het toegestaan 
om incidenteel op zaterdag en zondag open te zijn voor later 
vertrekkende respectievelijk eerder arriverende seminargasten.” 
 
Is incidenteel gebruik hier voldoende duidelijk geformuleerd. Of kunnen 
groepen blijven tot maandag binnen deze definitie? 

A. Van der Have 

 

Overige punten 
 

7 Overzicht bouwprojecten  

 

8 Omgevingswet  

 

9 Lange termijn planning  

 

10 Actiepuntenlijst  

 

11 Wat verder ter tafel komt  

 


