Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte
15 juni 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. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.C.
Nienhuis (burgemeester), mw. A.P. van der Have (wethouder) en mw. N.F. Mulder (wethouder)
VOORZITTER: dhr. A.P.A.F. Rocourt
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut

1

Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 15 juni 2020
Dhr. Boeder doet een ordevoorstel om agendapunt 7 ‘Omgevingswet’ niet te behandelen i.v.m.
het tijdstip van aanlevering van de stand van zaken.
De commissie beslist om agendapunt 7 toch op de agenda te laten staan en de wethouder te
vragen een korte toelichting te geven over de laatste stand van zaken.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3

Invoering Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030
Toezegging: Het college zendt het antwoord over de boekwaarde van de huidige containers na.
Conclusie voorzitter: de commissie adviseert de raad om de ‘Invoering duurzaam afvalbeleid
2020-2030’ als bespreekpunt te agenderen. Als bespreekpunten zijn genoemd:
 Financiële onderbouwing
 Vergelijking met andere systemen
 Plan hoogbouw
CDA, D66 en VVD kondigen een alternatief voorstel aan over de omgang met restafval.

4

Beslissing op bezwaar vaststellen van het tarief liggelden voor de vaste ligplaatsen aan de
Ankerkade en de Industrieweg.
Conclusie voorzitter: de commissie adviseert de raad om de beslissing op bezwaar
vaststellen van het tarief voor de vaste ligplaatsen aan de Ankerkade en de Industrieweg
als hamerpunt te agenderen.

5

Vaststellen Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2021 mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland
Toezegging: Het college verwacht binnenkort een brief voor de raad van de stuurgroep GR
Bereikbaarheid over hoe om te gaan met moties/amendementen van de GR-raden.
Toezegging: Het college zal het onderwerp ‘uitvoering en monitoring’ agenderen in de
stuurgroep.
Conclusie voorzitter: de commissie adviseert de raad om de vaststelling jaarverslag 2019 en
jaarplan 2021 mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland te agenderen als bespreekpunt. De
bespreekpunten voor de raad zijn:
 Besluitpunt 2: Akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en begroting 2021.
 Besluitpunt 3: Zienswijze van de raad aan het bestuur GR Bereikbaarheid ZKL met
betrekking tot meer grip en sturing op de uitvoering, belang Heemstede en de
onderlinge balans tussen de verschillende gemeenten.

6

Overzicht bouwprojecten
Dhr. Boeder vraagt naar de Havendreef, Sein, Slottuin, Reggelaan en Thagaste Mariënheuvel.
Mw. Stam vraagt naar Kennemerduin en het Spaarne Gasthuis.
Toezegging: Het college komt na het reces met een voorstel hoe om te gaan met de motie
Spaarne Gasthuis.
Dhr. Radix vraagt naar de Belvédère.
Toezegging: Het college komt met een stand van zaken Belvédère.

7

Omgevingswet
Toezegging: Het college zegt toe voor het zomerreces te komen met een nieuwe
planningsoverzicht Omgevingswet met daarin ook de besluitvormingsmomenten van de raad.

8

Actiepuntenlijst commissie Ruimte juni
De commissie doet de actiepunten 20-07 en 20-15 af. Het actiepunt 19-30 wordt aangevuld met
het uitvoeringsplan en actiepunt 20-03 wordt betrokken bij de afhandeling van het actiepunt
Komgrens Cruquiusweg.

9

Wat verder ter tafel komt
Mw. Van der Hoff vraagt naar de fietsverbinding Leidsevaartweg en de vertraging omtrent stikstof
Toezegging: Het college zegt toe een aanvullend schriftelijk antwoord te geven over de
algemene situatie stikstof in Heemstede en specifiek over de fietsverbinding Leidsevaartweg.

10

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 0:13.

