
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
14 mei 2020 

 
 
AANWEZIG: 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. R.N. Pameijer (PvdA), dhr. J.F. Struijf (wethouder) en mw. N.F. 
Mulder (wethouder). 
 
AFWEZIG: dhr. E.J. de Valk (HBB)  
 
VOORZITTER: dhr. O.F. Lommerse 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut 
  

 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 14 mei 2020 

De voorzitter stelt voor om in verband met insprekers voor agendapunt 3 ‘Principebesluit functie-
uitbreiding locatie Spaarne Gasthuis’ en agendapunt 5 ‘Routeringsplan regionale bewegwijzering 
Zuid-Kennemerland’ agendapunt 4 en 5 om te draaien.  

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich vijf insprekers gemeld voor het spreekrecht inwoners:  

 Dhr. Boersma (namens de bewoners van Hendrik Andriessenlaan en Jan van Gilselaan), 
dhr. Van der Marel (VvE Spaarnelicht), dhr. Mokveld (VvE Aurora) en dhr. Mayer 
(namens de huurders Spaarne Gasthuis) spraken in over agendapunt 3 ‘Principebesluit 
functie-uitbreiding locatie Spaarne Gasthuis’. 

 Dhr. De Ronde (namens Stichting Veilig Verkeer Heemstede) sprak in over agendapunt 5 
‘Routeringsplan regionale bewegwijzering Zuid-Kennemerland’.  

 

3 Principebesluit functie-uitbreiding locatie Spaarne Gasthuis 

Toezegging: Het college zegt toe om de parkeerdruk als randvoorwaarde op te nemen. 

Mw. Stam (VVD) doet het voorstel om het college terug te laten komen met een aangepast stuk 
nadat de buurt betrokken is. Dit voorstel wordt niet door een meerderheid gesteund en is 
daarmee verworpen.  

Conclusie voorzitter: Een meerderheid van de commissie geeft een positieve zienswijze over 
het voorliggende principebesluit vooral de 40% maatschappelijke bestemming wordt 
genoemd als positief punt. Er zijn nog wel een aantal kanttekeningen: Rood voor rood, 
groen voor groen. Een stevig participatietraject. Parkeerdruk als randvoorwaarde 
(toezegging college). Meer ruimte in de genoemde harde percentages. De CDA wil graag 
een grotere betrokkenheid van de raad bij dit proces en overweegt een 
motie/raadsvoorstel. De VVD wil opnieuw naar de tekentafel en stelt een nieuw proces 
voor omdat zij zich niet kunnen vinden in het proces en de genomen stappen door het 
college.  



5 Routeringsplan regionale bewegwijzering Zuid-Kennemerland 

Toezegging: Het college zegt toe uit te zoeken op welke manier navigatiesystemen worden 
aangepast en of daar stappen in genomen kunnen worden in het kader van het routeringsplan.  

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken 

 

4 Zienswijze ontwerp Omgevingsverordening NH2020 

Conclusie voorzitter: De meerderheid van de commissie is positief over de voorgestelde 
zienswijze. De commissie stelt voor om in de zienswijze ook te vragen om Kennemerduin 
en Nieuw Overbos toe te voegen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Het CDA 
vindt dat de zienswijze onvoldragen is en vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden 
met mogelijke consequenties.  

 

6 Omgevingswet 

 

7 Overzicht bouwprojecten 

Dhr. Boeder (CDA) heeft vragen gesteld over de Timmerwerkplaats van de Veldt. 

Mw. Van der Hoff (D66) heeft vragen gesteld over de Vomar, Timmerwerkplaats van de Veldt, 
Havenkwartier en de Belvédère.  

 

8 Actiepuntenlijst  

Mw. Van der Hoff (D66) heeft vragen gesteld over de oversteek Adriaan Pauwlaan – Herenweg 
en de Komgrens Cruquiusweg.  

Conclusie voorzitter: Het actiepunt 20-13 Omgevingswet wordt afgedaan. Het actiepunt 20-
09 Spaarne Gasthuis wordt aangevuld met de toezegging om bij een aanvraag 
Omgevingsvergunning de raad te informeren.   

 

9 Wat verder ter tafel komt 

Mw. Van der Hoff (D66) heeft vragen gesteld over het vervangen van bomen en de 
herplantlocaties.  

Dhr. Radix (VVD) heeft vragen gesteld over de proef Van Lennepweg en de Coronamaatregelen 
op de Binnenweg/Raadhuisstraat.  

Toezegging: Het college zegt toe om de vragen over de Coronamaatregelen 

Binnenweg/Raadhuisstraat schriftelijk te beantwoorden.  

 

10 Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 0:10 uur.  

 
 
 


