
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 
 

720115 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 

houden van een openbare vergadering op donderdag 13 februari 2020 om 19.00 uur in het Raadhuis aan 

het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 13 februari 2020  

 

2 Ambtelijke toelichting op de bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland 2020-2025 

 

 
 

3 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.) 
 

4 Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050 

De Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050 is een 
toekomstvisie op hoofdlijnen, van de in een Gemeenschappelijke 
Regeling samenwerkende gemeenten Bloemendaal, Haarlem, 
Heemstede en Zandvoort. Een vastgestelde visie stelt de regio in staat 
zich duidelijk te profileren bij andere overheden (provincie, Rijk), 
samenwerkingsverbanden (MRA) en stakeholders (vervoersbedrijven, 
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) én haar positie in de 
samenwerking met de belangrijke partners te versterken. Ook geeft de 
visie een doorkijk naar de oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheids 
-opgaven en een globale tijdlijn als opmaat naar een nieuw 
uitvoeringsplan voor de komende jaren. De raad wordt voorgesteld de 
Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050 vast te stellen. 

Mulder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

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) 
 

5 Herijking Procesvoorstel Havenkwartier 

In september 2018 is de raad akkoord gegaan met het procesvoorstel 
Havenkwartier. Hierin zijn de stappen beschreven om tot een integraal 
plan voor het Havenkwartier te komen. Gedurende het proces hebben 
de initiatiefnemers verzocht om verhelderende uitgangspunten alvorens 
zij met het participatie proces verder kunnen. Voorgesteld wordt om in 
te stemmen met de aanpassing van het procesvoorstel uit 2018 en 
deze uit te breiden met een aantal uitgangspunten voor de opstelling 
van het ruimtelijk kader. 

Van der Have 

 

Overige punten 
 

6 Omgevingswet Van der Have 

 

7 Overzicht bouwprojecten Van der Have 

 

8 Actiepuntenlijst commissie Ruimte 13 februari 2020  

 

9 Wat verder ter tafel komt  

 


