Lijst van conclusies en toezeggingen
Commissie Ruimte
12 maart 2020

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. E. de Zeeuw (GL), dhr. O.J. Boeder (CDA), mw. A.C. Nienhuis (burgemeester), mw.
N.F. Mulder (wethouder) en dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur).
AFWEZIG: mw. R.N. Pameijer (PvdA) en mw. A.P. van der Have (wethouder)
VOORZITTER: dhr. O.F. Lommerse
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut

1

Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 12 maart 2020
Burgemeester Nienhuis geeft een laatste stand van zaken over het coronavirus en de betekenis
daarvan voor de gemeente Heemstede.
Dhr. Boeder stelt voor om het collegebericht over het Manpadslaangebied te bespreken.
De commissie stemt in met dit voorstel en zal het onderwerp behandelen bij ‘wat verder ter tafel
komt’.
De agenda wordt zo vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Er hebben zich vier insprekers gemeld:
 Mw. Hoekzema (comité verkeersveiligheid van doorgaande lanen) spreekt in over het
vrachtverkeer op de Camplaan/van Merlenlaan.
Mw. Mulder heeft een uitnodiging gedaan voor een gesprek met mw. Hoekzema.
In mei komt het wegcategoriseringsplan naar de commissie Ruimte.
 Mw. Carton spreekt in over de oversteek Herenweg – Adriaan Pauwlaan.
Mw. Mulder heeft een uitnodiging gedaan voor een gesprek met mw. Carton.
Toezegging: Het college zegt toe een reactie te geven op de in een eerdere commissie
genoemde maatregelen die op korte termijn (laaghangend fruit) gerealiseerd kunnen worden voor
de oversteek Herenweg – Adriaan Pauwlaan.



Dhr. Schavemaker (voorzitter st. Spaarneborgh) spreekt in over de ‘renovatie openbare
ruimte rondom complex Spaarneborgh’.
Dhr. van Oirschot (Herenboeren Heemstede) spreekt in over ‘Boerderij Herenboeren,
Cruquiusweg 45A e.o.’)

3

Renovatie openbare ruimte rondom complex Spaarneborgh
Dhr. Schavemaker (voorzitter st. Spaarneborgh) heeft ingesproken over dit agendapunt.
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om ‘Renovatie openbare ruimte
rondom complex Spaarneborgh’ als hamerpunt te behandelen.

4

Fietsverbinding Leidsevaartweg-Noord, voorlopige vaststelling plan
Conclusie voorzitter: De commissie is positief over het resultaat, het voorliggende plan.

5

Boerderij Herenboeren, Cruquiusweg 45A e.o.
Dhr. Oirschot (Herenboeren Heemstede) heeft ingesproken over dit agendapunt.
Conclusie voorzitter: De commissie is positief over het plan en spreekt haar vertrouwen uit
in het plan.

6

Rapportage uitvoering kwaliteit VTH-taken 2019
Conclusie voorzitter: De meerderheid van de commissie vindt de kwaliteit van de uitvoering
van de VTH-taken voldoende.

7

Oordeel GS Noord-Holland IBT toezicht en handhaving omgevingsrecht 2019
Conclusie voorzitter: De commissie is benieuwd naar het verbeterplan. Voor nu is het
onderwerp voldoende besproken.

8

Omgevingswet
Dhr. Boeder vraagt naar de leges, de commissie ruimtelijke kwaliteit, de hoeveelheid inwoners
die aanwezig waren op de omgevingsvisie-avond in november/december en de hoeveelheid
reacties op de oproep in de Heemsteder.
Toezegging: Het college zegt toe om in het overzicht van april deze vragen te beantwoorden.

9

Overzicht bouwprojecten
Dhr. Radix vraagt naar de status Vomar en Belvedère.

10

Actiepuntenlijst commissie Ruimte 12 maart 2020
Conclusie voorzitter: De actiepunten 19-41, 20-04, 20-05, 20-10 en 20-12 worden afgedaan.
De actiepunten 19-10 en 20-08 blijven staan omdat de commissie hierover nog komt te
spreken.

11

Wat verder ter tafel komt
Collegebericht Manpadslaangebied
De commissie geeft aan in de agendacommissie te bespreken hoe een eventueel gesprek met
de ontwikkelaars Manpadslaangebied in te richten.
Collegebericht Komgrens Cruquiusweg
Toezegging: Het college zegt extra informatie toe:
 Advies gemeentelijke jurist over slagingskans rechtszaak
 Variant 50km tot de huidige tijdelijke stoplichten en inrit.
Daarna wordt in de agendacommissie besproken hoe een gesprek hierover in te richten.
Dhr. Boeder vraagt naar het oranje comité.

12

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:08.

