
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 
 

721382 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 10 september 2020 om 20.00 uur in het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Agenda commissie Ruimte 10 september 2020  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. 
Inwoners 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. 

 

 

A-stukken 
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.) 

3 Verzoek opheffen geheimhouding informatie dossier 
Manpadslaangebied 

De gemeenteraad, de raadscommissie Ruimte en het college worden 
verzocht om de geheimhouding op te heffen die nog ligt op (delen van) 
de documenten met betrekking tot het dossier Manpadslaangebied. Er 
is geen aanleiding om de geheimhouding op te heffen en voorgesteld 
wordt het verzoek af te wijzen.  

 

 

4 Verzoek tot opheffen opgelegde geheimhouding advies ‘Gemeente 
Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van externe jurist 

Er is aan de raad verzocht de door de raad op het advies ‘Gemeente 
Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van de externe jurist (van 8 
mei 2020) (hierna: advies) opgelegde geheimhouding, op te heffen. 
Omdat er nog een procedure aanhangig is bij de bestuursrechter over 
het bebouwde kombesluit Cruquiusweg en het advies ziet op de 
procespositie van de gemeente in deze procedure, weegt het belang 
van de gemeente bij de bescherming van haar rechtspositie zwaarder 
dan het openbaarheidsbelang van verzoeker. Daarom wordt 
geadviseerd het verzoek af te wijzen.  

 

 



 

 

5 Herbenoemen voorzitter, tevens monumenten lid, van de 
Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede 

Vanwege het aflopen van de huidige benoemingstermijn van de 
voorzitter, tevens monumenten lid, van de Adviescommissie voor 
Ruimtelijke kwaliteit Heemstede, dient de benoemingstermijn te worden 
verlengd. MOOI NOORD-HOLLAND draagt de heer Freek Schmidt 
herbenoeming voor, voor een periode van drie jaar.  

 

 

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) 
 

6 Uitvoering motie It giet oan (8 november 2019) 

De motie ‘it giet oan’ is op 8 november 2019 door de gemeenteraad 
aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen te 
onderzoeken of en op welke wijze het mogelijk is een tijdelijke ijsbaan 
te realiseren in Heemstede in de wintermaanden, indien mogelijk nog 
deze winter. De gemeente staat open voor een dergelijk initiatief, maar 
ziet dit als een initiatief dat vanuit de samenleving zou moeten ontstaan. 
De gemeente heeft daarin een faciliterende rol. Afhankelijk van de 
opzet van het initiatief kan voor eventuele financiële ondersteuning 
mogelijk gebruik gemaakt worden van het ‘Stimuleringsbudget’ of het 
budget ‘Heemstede maakt mogelijk’.  

 

 

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.) 

7 Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet Duurzaam Afvalbeleid 
2020-2030 
De fractie van CDA heeft gevraagd om agendering met de volgende 
vragen:  

 Heeft de wethouder een eigen verantwoordelijkheid om de 
besluitvorming over de invoering van het Duurzame Afvalbeleid 
2020-2030 zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden? 

 

 Welke afweging heeft de wethouder gemaakt, om het in 
november 2019 door de raad verleende krediet van € 120.000 
voor de besluitvorming over de VANG doelstellingen, tot nog 
toe niet aan te wenden?  

 

 Bent u van mening dat wanneer het krediet eerder zou zijn 
benut dit de voorbereiding van de besluitvorming zou hebben 
bespoedigd, zo nee waarom niet, zo ja waarom is het krediet 
niet eerder benut?  

 

 Waarvoor wordt het krediet concreet benut, anders dan voor de 
kosten van € 10.000 voor de externe deskundige die in 
augustus 2020 opdracht heeft gekregen tot het doen van 
onderzoek? 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Overige punten 

8 Overzicht bouwprojecten  

 

9 Omgevingswet  

 

10 Actiepuntenlijst   

 

11 Wat verder ter tafel komt  

 


