Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte
14 november 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. 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).
VOORZITTER: dhr. O.F. Lommerse
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut

1

Vaststellen agenda commissie Ruimte 14 november 2019
De voorzitter stelt voor omdat er insprekers zijn voor agendapunten 4 ‘Ontwikkelperspectief
Binnenduinrand’, 7 ‘Procesaanpak: werkzaamheden in/rond Heemsteedse Dreef’ en 8 ‘Actieplan
Aanpak Verkeersdruk Heemstede’ om deze agendapunten na agendapunt 2 ‘spreekrecht
inwoners’ te behandelen.
De voorzitter stelt de gewijzigde agenda vast.

2

Spreekrecht inwoners
Er hebben zich vier insprekers gemeld om in te spreken. Dhr. Huigen (HVHB) over agendapunt 4
‘Ontwikkelperspectief Binnenduinrand’. Mw. Rost van Tonningen over agendapunt 7
‘Procesaanpak: werkzaamheden in/rond Heemsteedse Dreef’. Dhr. de Ronde (comité van
Merlenlaan) en dhr. Geels over agendapunt 8’Actieplan Aanpak Verkeersdruk Heemstede’.

4

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
Dhr. Huigen (HVHB) spreekt in over dit agendapunt.
Toezegging: Het college zegt toe een toelichting te geven op de financiën in het raadsvoorstel
voor de aankomende raadsvergadering.
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het ontwikkelperspectief
Binnenduinrand te agenderen als bespreekpunt o.a. om te combineren met de
aangehouden motie ‘Groene Oase’.

7

Procesaanpak: werkzaamheden in/rond Heemsteedse Dreef
Mw. Rost van Tonningen spreekt in over dit agendapunt.
Toezegging: Het college zegt toe de mogelijkheden en kosten in kaart te brengen voor het
aanbrengen van fluisterasfalt op de Heemsteedse Dreef tussen het Julianaplein en Johan
Wagenaarlaan.
Toezegging: Het college zegt toe in dergelijke raadsvoorstellen ook een uitwerking te maken van
de overwegingen die zijn gemaakt over de energietransitie.
Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over de procesaanpak.

8

Actieplan Aanpak Verkeersdruk Heemstede
Dhr. de Ronde (comité van Merlenlaan) en dhr. Geels spreken in over dit agendapunt.
Conclusie voorzitter: Het Actieplan Aanpak Verkeersdruk Heemstede is voldoende
besproken.

3

Ontwikkeling Haven van Heemstede, vaststelling definitief ontwerp
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Ontwikkeling Haven van
Heemstede als hamerpunt te agenderen.

5

Aanpassing ‘Nota bodembeheer regio IJmond’ voor het grondgebied van gemeente
Heemstede
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de aanpassing ‘Nota bodembeheer
regio IJmond’ voor het grondgebied van gemeente Heemstede te agenderen als
hamerpunt.

6

Concept procesvoorstel ontwikkeling locatie Glipperweg/De Nachtegaal (voormalige
timmerwerkplaats)
Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze op het procesvoorstel.

9

Overzicht bouwprojecten
Mw. van der Have geeft een stand van zaken over de Vomar.
Dhr. Boeder vraagt om informatie uit het besloten info-uurtje die openbaar is in het overzicht
bouwprojecten op te nemen.
Mw. Jagtenberg vraagt naar een stand van zaken Reggelaan.
Dhr. Radix vraagt naar het participatieproces Kennemerduin.

10

Omgevingswet
Mw. van der Have geeft aan dat de stand van zaken Omgevingswet nu ééns per kwartaal komt.

11

Actiepuntenlijst november commissie Ruimte
Mw. Mulder geeft het collegestandpunt over de autoloze zondag.
Conclusie voorzitter: van de actiepuntenlijst worden actiepunten 19-32 en 19-33 afgehaald.

12

Wat verder ter tafel komt
Mw. Stam vraagt naar de participatie m.b.t. de kruising Herenweg-Adriaan Pauwlaan.
Mw. Stam vraagt een update over de komgrens Cruquiusweg.
Dhr. Radix vraagt naar de afdoening motie Tiny-houses.
Dhr. de Valk vraagt naar de Belvédère.

13

Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 0:06.

