
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
9 december 2021 

 
 
 
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), mw. A.P. van der Have (wethouder) en mw. 
N.F. Mulder (wethouder)  
 
AFWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB) 
 
VOORZITTER: dhr. O.F. Lommerse 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut 

 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 9 december 2021 

De agenda is vastgesteld zoals voorgesteld. 

 

2 Spreekrecht inwoners 

Dhr. de Boer heeft ingesproken over de fietsverbinding vanuit de wijk Vogelpark en de wens voor 
30 km.   

 

3 Adviesrecht en participatie onder de Omgevingswet 

Toezegging: Het college geeft een toelichting over de Omgevingswaarden en voor het geval iets 
niet past binnen onze beleidskaders – moeten we daarover nog iets zeggen zoals de handreiking 
suggereert.  

Toezegging: Het college zegt toe jaarlijkse de lijst van categorieën van gevallen adviesrecht en 
participatie te evalueren met de raad.  

Conclusie voorzitter: We houden dit A-stuk ‘Adviesrecht en participatie onder de 
Omgevingswet’ aan om eerst een technische sessie te beleggen voordat we verder praten. 

 

4 Vaststellen van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2022 

Toezegging: Het college gaat na of de gevonden fouten die GroenLinks heeft ontdekt moeten 
worden aangepast. 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Huisvestingsverordening Zuid-
Kennemerland/IJmond: Heemstede 2022 als hamerpunt te agenderen.  

 

5 Bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen en Groene Gebieden, 1e herziening’ 
(reparatieplan) 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het bestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden, 1e herziening’ (reparatieplan) als hamerpunt te 
agenderen.  

 



6 Vaststellen Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland als hamerpunt te agenderen.  

 

7 Vaststellen Addendum Nota bodembeheer regio IJmond inclusief geactualiseerde 
bodemkwaliteitskaart 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad het Addendum Nota bodembeheer 
regio IJmond inclusief geactualiseerde bodemkwaliteitskaart als hamerpunt te agenderen.  

 

8 Toewijzing ligplaats vaartuig de Olifant 

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over de toewijzing van de ligplaats vaartuig 
de Olifant en het afdoen van de motie. 

 

9 Ontwerpbestemmingsplan "Nieuwe Belvedère" 

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwe 
Belvedere”. 

 

10 Visie Publieke Laadinfrastructuur Heemstede 

Conclusie voorzitter: Een meerderheid van de commissie is positief over de visie publieke 
laadinfrastructuur en de voorgestelde gebiedsgerichte aanpak. De commissie geeft het 
college mee om steeds de nieuwste ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk in te zetten. 
De commissie is benieuwd naar de laadkaart waarop zichtbaar is waar de laadpalen komen 
en vraagt aandacht voor de losliggende draden over de stoep. 

 

11 Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken.  

 

12 Overzicht bouwprojecten 

Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar de Vomar, voormalige postkantoor, regie op aanvragen en 
vergelijking woningbouwopgave.  

Mw. Stam (VVD) vraagt naar Kennemerduin. 

Dhr. Radix (VVD) vraagt naar de vertrekt van de Hubo en verhuizing Aldi.  

Toezegging: Het college laat schriftelijke weten of de verhuizing van de Aldi kan in het kader van 
het maximaal aantal supermarktmeters.  

Mw. van der Have (wethouder) kondigt aan dat Ons Tweede Thuis binnenkort een 
informatieavond organiseert voor de buurt.  

 

13 Omgevingswet  

 

 



14 Actiepuntenlijst  

De commissie doet de volgende actiepunten af: 

- Actiepunt 21-06 Zandvoortselaan – Leidsevaartweg 

- Actiepunt 21-13.1 Procedure inkoop verwerking huishoudelijk restafval 
- Actiepunt 21-15 Scenario’s Omgevingsvisie 

- Actiepunt 21-16.1 Nieuwsbrief RKN n.a.v. Jaarverslag 2020 Meerlanden 

 

15 Wat verder ter tafel komt 

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 0:12 uur.  

 

 
 
 


