
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 

 
17 oktober 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 Agenda commissie Ruimte oktober 

De voorzitter stelt voor omdat er een inspreker is voor agendapunt 7 ‘Vaststelling aangepast 
ontwerp-actieplan geluid 2018-2023 om dit agendapunt na agendapunt 2 ‘spreekrecht inwoners’ 
te behandelen. 

Dhr. Boeder stelt voor om de oproep van een raadslid uit Zandvoort over de Zuid-
Kennemeragenda en Bereikbaarheidsvisie en de autoloze zondag te agenderen onder ‘Wat 
verder ter tafel komt’. De commissie neemt dit voorstel over. 

De voorzitter stelt de gewijzigde agenda vast. 

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich vier insprekers gemeld om in te spreken. Mw. Carton- Van Marsbergen, dhr. 
Gulickx en dhr. Vroon spreken in over de oversteekplaats Herenweg/Adriaan Pauwlaan. 

Toezegging: het college zegt toe te onderzoeken in 2019 (indien mogelijk binnen het huidige 
budget) of een subsidieaanvraag bij de provincie om de oversteek bij de Herenweg/Adriaan 
Pauwlaan te verbeteren tot de mogelijkheden behoort. 

Dhr. de Ronde spreekt in over agendapunt 7 ‘Vaststelling aangepast ontwerp-actieplan geluid 
2018-2023’.  

 

7 Vaststelling aangepast ontwerp-actieplan geluid 2018-2023. 

Dhr. de Ronde spreekt in over dit agendapunt. 

Toezeggingen: het college zegt toe dat:  
1. Er tellingen worden verricht op de van Merlenlaan. 
2. In het ontwerp-actieplan geluid “verkeer wordt stiller in de toekomst” wordt toegelicht. 
3. Onderzocht wordt of de van Merlenlaan kan worden opgenomen in het ontwerp-actieplan 
geluid.  
4. De kaarten op het punt van de Cruquiusweg worden aangepast.  
5. Het actieplan geluid terug komt in de commissie voor zienswijze (B-stuk).  

Conclusie voorzitter: De commissie verwacht dat de toezeggingen worden verwerkt in het 
ontwerp-actieplan geluid en daarna ter inspraak wordt voorgelegd. Na de inspraakronde 
verwacht de commissie het plan terug als B-stuk.  

 



3 Bijdrage mobiliteitsfonds structureel maatregelenpakket spoorverbetering Haarlem – 
Zandvoort 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de bijdrage mobiliteitsfonds 
structureel maatregelenpakket spoorverbetering Haarlem-Zandvoort als bespreekpunt te 
agenderen. 

 

4 Vaststellen bestemmingsplan 'Horeca en terrassen Heemstede' 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de vaststelling van het 
bestemmingsplan ‘Horeca en terrassen Heemstede’ als hamerstuk te agenderen.  

 

5 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning seminarhotel Mariënheuvel 
(Glipper Dreef 199)  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de verklaring van geen 
bedenkingen omgevingsvergunning seminarhotel Mariënheuvel (Glipper Dreef 199) als 
hamerstuk te agenderen.  

 

6 Motie ‘Meer afval scheiden’ 

Conclusie voorzitter: De commissie geeft het college mee dat er behoefte is aan informatie 
over de verschillende mogelijkheden en de bijbehorende kosten van afval scheiden. De 
commissie wil graag voor de besluitvorming over dit onderwerp een expertavond 
organiseren en in gesprek met inwoners in den brede over afval.  

Mw. Stam verlaat de vergadering om 23:04.  

 

8 Procesvoorstel 'Visie op Ecologie in Heemstede: Van Nature Verbonden' 

Conclusie voorzitter: De commissie is verdeeld over het procesvoorstel ‘Visie op Ecologie in 
Heemstede: Van Nature Verbonden’. Een meerderheid van de commissie geeft het college 
mee om aan de slag te gaan met de uitvoering van het groenbeleid 2014 en het 
procesvoorstel minimaal uit te voeren.  

 

9 Fietsverbinding Leidsevaartweg-Noord, voornemen tot vrijgave voor inspraak 

Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over het voornemen tot 
vrijgave voor inspraak van de fietsverbinding Leidsevaartweg-Noord. 

 

10 Fietspad Leidsevaartweg-Zuid, voorlopige vaststelling plan 

Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over de voorlopige 
vaststelling van het plan ‘Fietspad Leidsevaartweg-Zuid’.  

 

11 Overzicht bouwprojecten 

Mw. Van der Hoff vraagt naar het Manpadslaangebied en de Bloemenhof. 

Toezegging: Het college zegt toe dat een stand van zaken wordt gegeven over de Bloemenhof. 

Mw. Pameijer vraagt naar een stand van zaken over de Vomar.  

 



12 Omgevingswet 

De wethouder geeft een korte toelichting over de Omgevingsvisie en de komende werkateliers.  

 

13 Actiepuntenlijst 

Conclusie voorzitter: De actiepuntenlijst kan worden afgedaan zoals voorgesteld.  

 

14 Wat verder ter tafel komt 

Oproep raadslid Zandvoort – Zuid-Kennemer Agenda en Bereikbaarheidsvisie  

Conclusie voorzitter: De commissie ondersteunt de oproep van het raadslid uit Zandvoort 
om aandacht te vragen voor de oost-west verbindingen in de Zuid-Kennemer Agenda en 
de Bereikbaarheidsvisie. De commissie geeft mee als suggestie om te onderzoeken of de 
aansluiting van de Drie Merenweg op de weg in Schalkwijk en de aansluiting van de N201 
op de N205 nieuwe verbindingen kunnen worden.  

Autoloze zondag 

Conclusie voorzitter: De commissie is verdeeld over het idee van een autoloze zondag. Een 
meerderheid is tegen het onderzoeken van de mogelijkheden en het idee an-sich.  

Toezegging: Het college laat in de volgende commissie Ruimte weten wat het collegestandpunt 
is over de autoloze zondag.  

Mw. Van der Hoff vraagt naar het veiliger maken van het kruispunt Kloosterweg en de zuidzijde 
van de Cruquiusweg.  

Toezegging: Het college zegt toe de vraag naar het veiliger maken van het kruispunt 
Kloosterweg en de zuidzijde van de Cruquiusweg schriftelijk te beantwoorden.   

 

15 Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 0:13. 

 
 
 


