
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 

 
13 februari 2020 

 
 
 
AANWEZIG: dhr. E.J. de Valk (HBB), dhr. K.R. Kremer (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).  
 
AFWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB) 
 
VOORZITTER: dhr. O.F. Lommerse 
COMMISSIEGRIFFIER: mw I.C.M. Hesp 
  

 

1 Agenda commissie Ruimte 13 februari 2020 

Mw Jagtenberg heeft zich afgemeld. 

De commissie besluit als eerste de inspreker voor het onderwerp dat niet op de agenda staat 
(van Merlenlaan) aan het woord te laten. 

Met deze toevoeging is de agenda vastgesteld. 

3 Spreekrecht inwoners 

 Dhr de Ronde namens actiecomité van Merlenlaan-Camplaan, met name over verkeer 
van vrachtwagens over de van Merlenlaan (inclusief filmpje) 

 
Bij agendapunt 5 (Herijking Procesvoorstel Havenkwartier) 

 Dhr Moors, namens de initiatiefnemers 

 Dhr Janus 

 

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

De toelichting is verzorgd door dhr Revier (PosadMaxwan adviseurs) 

Dhr. Radix is vanaf 19:50 uur aanwezig.  

4 Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050 

Conclusie van de voorzitter: 

 Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad. 
 

 Toezegging: Het College bereidt een notitie voor met daarin de wensen en opmerkingen 
die de commissie ter vergadering heeft uitgesproken, als basis voor een document 
(wellicht een motie) dat in de raadsvergadering aan de bereikbaarheidsvisie wordt 
verbonden. De notitie is beschikbaar vóór de fractievergadering van 25 februari 2020. 
 

 De wethouder zegt toe dat zij regionaal zal bepleiten dat een volgend regionaal voorstel 
eerst voor zienswijze aan de commissie(s) wordt aangeboden. 

 



5 Herijking Procesvoorstel Havenkwartier 

 
Conclusie van de voorzitter: 

 De commissie steunt de kaders die het College heeft geformuleerd. 
 

6 Omgevingswet 

Technische vragen zijn vooraf beantwoord. 
Er zijn verder geen vragen ter vergadering. 

 

7 Overzicht bouwprojecten 

 Mw Stam over Kennemerduin. De gevraagde update is schriftelijk toegevoegd aan de 
vergaderstukken. 
 

 Mw Stam over verkoop Spaarne Gasthuis 
mw van der Hoff aanvullend over de zorgaanbieders 
Toezegging: het College zegt schriftelijk informatie toe over de stand van zaken. 
 

 Dhr Radix over status gesprekken Belvedère 
dhr de Valk aanvullend met vraag over de rol van de raad in deze 
 

 Dhr de Zeeuw over de stand van zaken VOMAR  
Mw van der Hoff aanvullend over mogelijke overlast in de wijk 
 

 Mw van der Hoff over stand van zaken Manpadslaangebied 

 

8 Actiepuntenlijst commissie Ruimte 13 februari 2020 

De actiepunten 19-37, 19-38, 20-02 en 20-06 zijn afgedaan. 
 

 Dhr Radix informeert naar de komgrens Cruquiusweg. 
Toezegging: de wethouder zegt toe dat zij schriftelijk zal terugkoppelen uit haar gesprek 
met de Gedeputeerde, zodat de raad zich daarover kan beraden. 

 

9 Wat verder ter tafel komt 

 Dhr Boeder over het fietspad Roerdomplaan 
Toezegging: de wethouder informeert bij de provincie naar de stand van zaken. 
 

 Dhr de Zeeuw over het participatietraject en de proef eenrichtingverkeer van Lennepweg 
 

 Mw Pameijer over verwijderen begroeiing in de berm Wagenaarlaan – von Brucken 
Focklaan 
 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.23 uur 


