
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
3 december 2020 

 
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (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), mw. N.F. Mulder (wethouder) en dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur).  
 
VOORZITTER: dhr. O.F. Lommerse 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut 
  

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 3 december 2020 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Spreekrecht inwoners 

 
Er hebben zich vier insprekers gemeld: 

 Dhr. Giesberts, mw. Rost van Tonningen, Dhr. Mooijekind en dhr. Klinkhamer spraken in 
over Groot Onderhoud Heemsteedse Dreef, asfaltonderhoud. Mw. Rost van Tonningen 
sprak ook in over het Actieplan Geluid 2018-2023. 

 

3 Groot Onderhoud Heemsteedse Dreef, asfaltonderhoud 

Ordevoorstel dhr. Boeder: De commissie verzoekt het college om een nieuw stuk met daarin 
uitgewerkt de optie die net is ingebracht door het college zodat de commissie deze in januari kan 
bespreken.  

De meerderheid van de commissie is tegen het ordevoorstel en is daarmee verworpen.  

Conclusie voorzitter: De commissie wil graag een zo stil mogelijk asfalt op de Heemsteedse 
Dreef en een meerderheid van de commissie steunt dan ook het genoemde alternatief van 
het college en dus niet het voorliggende collegebesluit.  

 

4 Actieplan Geluid 2018-2023 

 
Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over het actieplan geluid. 
De commissie is blij dat we als raad ook de eerste maatregelen hebben genomen om te 
doen wat wij kunnen doen.  

 

5 Prestatieafspraken 2021 Volkshuisvesting 

Toezegging: Het college komt schriftelijke terug op de gestelde vragen over duurzaamheid en de 

sociale woningbouw. 

Toezegging: Het college geeft een tussentijdse rapportage over de woningplaatsing van 
statushouders – in februari een stand van zaken.  

Toezegging: De uitleg bij het artikel 2.2.2-B wordt niet geschrapt en aangepast zodat duidelijk 
wordt wat al is gedaan.  

Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over de 
prestatieafspraken 2021.  

 



6 Overzicht bouwprojecten 

Mw. Stam (VVD) vraagt naar de zuidstrook Hartekamp  

Toezegging: Het college komt schriftelijk terug op wat de ontwikkelingen op de Hartekamp 
betekenen voor de woningvoorraad/opgave in Heemstede.   

 

7 Omgevingswet 

Dhr. Boeder (VVD) vraagt naar de afwikkeling van de actiepunten Omgevingswet in Q3/Q4 2020. 

Toezegging: Het college komt terug op de vraag naar de afwikkeling van actiepunten 
Omgevingswet in Q3/Q4 2020.  

Mw. van der Have kondigt aan dat er voorjaar 2021 een bijeenkomst komt om de raad bij te 
praten over de Omgevingswet met daarin een verdieping op een aantal zaken waar de raad over 
moet beslissen voor de inwerking van de wet.  

 

8 Actiepuntenlijst  

 
De commissie doet de volgende actiepunten af: 

 AP 19-09 Langdurig parkeren Eikenlaan 

 AP 19-30 Oversteekplaatsen 

 AP 19-31 Actieplan Geluid 

 AP 20-01 Vomar  

 AP 20-18 Asfalt Heemsteedse Dreef 

 AP 20-27 Omgevingswet 

 AP 20-30 Manpadslaangebied 

 AP 20-31 Horeca openingstijden Haven 

 AP 20-32 Oversteekplaats Adriaan Pauwlaan 

 AP 20-33 Asfaltonderhoud 

 

9 Wat verder ter tafel komt 

Mw. Stam (VVD) vraagt naar de opvolging van een brief van inwoners over onveilige 
verkeerssituatie en herinrichting H.W. Mesdaglaan 

Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar een motie in Haarlemmermeer over een spitsverbod.  

Toezegging: Het college zegt toe de motie in te brengen in de eerstvolgende stuurgroep van de 
GR Bereikbaarheid.  

 

10 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 0:53 uur.  

 
 
 


