
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 
 

720701 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 14 mei 2020 om 20.00 uur. De vergadering vindt 
plaats op digitale wijze en is live te volgen op de website: gemeentebestuur.heemstede.nl  
 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt:  
                                                                                                                                        portefeuillehouder 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 14 mei 2020  

 

2 Spreekrecht inwoners 
Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. Het 
moment van inspreken en de tijdsduur worden bepaald door de 
voorzitter. 

 

 

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) 
 

3 Principebesluit functie-uitbreiding locatie Spaarne Gasthuis 

Het Spaarne Gasthuis heeft het besluit genomen om de 
ziekenhuislocatie in de gemeente Heemstede te verkopen. Als gevolg 
van onder andere de fusie tussen het Spaarne Ziekenhuis en het 
Kennemer Gasthuis is de huidige locatie in Heemstede niet langer 
noodzakelijk voor de eigen medische vakgroepen. Het Spaarne 
Gasthuis heeft bij de verkoop een nieuwe invulling van de locatie voor 
ogen in de vorm van een combinatie van een eerstelijns 
gezondheidscentrum, particuliere woonzorg en reguliere woningen. Om 
aan kopers enige zekerheid te kunnen bieden over de haalbaarheid van 
de beoogde invulling, is het college van B&W per brief (d.d. 15 januari 
2020) verzocht aan te geven of zij hier in principe bereid is om 
medewerking aan te verlenen. Het college ziet dat verzoek als een 
mogelijkheid voor de gemeente om haar visie op de toekomst van de 
locatie te geven en daarvoor via voorliggend principebesluit 
randvoorwaarden vast te stellen. 

Mulder 

 

4 Zienswijze ontwerp Omgevingsverordening NH2020 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de ontwerp 
Omgevingsverordening NH2020 ter inzage gelegd en de mogelijkheid 
gegeven een zienswijze op het document in te dienen bij Provinciale 
Staten. Voorgesteld wordt een zienswijze te geven. 

Mulder 

 
 
 

https://gemeentebestuur.heemstede.nl/


 

 

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.) 
 

5 Routeringsplan regionale bewegwijzering Zuid-Kennemerland 

 
De fractie van CDA heeft gevraagd om agendering met de volgende 
vragen:  
Kunt u uitleggen, mede gelet op het uitgangspunt dat 
navigatiesystemen niet worden aangepast:  
1. Waarom het bestemmingsverkeer (Haarlem West & 

Bloemendaal) in de spits met de verwijzing op de N205 
(Driemerenweg) in eens niet meer de kortste weg via 
Heemstede zal nemen? 

2. Waarom de omleidingsroute vanuit Hoofddorp naar Zandvoort 
via de Spanjaarsdslaan leidt tot een verbetering in Heemstede? 

3. Welke belangenafweging heeft plaatsgevonden tussen de 
verkeersdruk Lanckhorstlaan enerzijds en de toenemende 
verkeersdruk Heemsteedse Dreef en Herenweg anderzijds? 

4. Op welke manier een participatietraject heeft plaatsgevonden 
met de bewoners van de Heemsteedse Dreef en 
Lanckhorstlaan?  

5. Welke invloed deze routering heeft op de hercatagorisering van 
de Lanckhorstlaan naar 30 km/uur? 

6. Welk aantoonbaar effect het vervangen van de aanduiding 
“hoofddorp” door “Rotterdam” heeft als de navigatiesystemen 
niet worden aangepast?  

7. Hoe deze routering zich verhoudt tot de doelstellingen van 
Heemstede voor de bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland?  
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Overige punten 
 

6 Omgevingswet  

 

7 Overzicht bouwprojecten  

 

8 Actiepuntenlijst   

 

9 Wat verder ter tafel komt  

 
 
 


