
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 
 

723187 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 10 juni 2021 om 20.00 uur. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 10 juni 2021  

 

2 Spreekrecht inwoners 
Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. 
Inwoners die het woord willen voeren krijgen spreektijd waarna 
discussie met de commissie mogelijk is. Het moment van inspreken, de 
tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden bepaald door de 
voorzitter. 

 

 
A-stukken 
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.) 

3 Overeenkomst komgrens Cruquiusweg (N201) 

De provincie Noord-Holland heeft bezwaar en beroep ingesteld tegen 
het besluit van de gemeenteraad om de komgrens Cruquiusweg te 
verplaatsen. Provincie en gemeente wensen in minnelijk overleg tot 
beëindiging hiervan te komen. De oplossing is gevonden in het door de 
provincie Noord-Holland overdragen van eigendom, beheer en 
onderhoud van het betreffende weggedeelte aan de gemeente 
Heemstede, waarbij de aanpassingen aan de Cruquiusweg die nodig 
zijn om de overgang naar een ander snelheidsregime te markeren 
worden uitgevoerd door en voor rekening van de gemeente.  

Mulder 

 

4 Jaarverslag 2020 en Begroting 2022 GR Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland 

Heemstede neemt samen met Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort 
deel in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland. Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen biedt 
het bestuur van de regeling het jaarverslag 2020 (inclusief jaarrekening 
2020) en het Jaarplan 2022 (inclusief begroting 2022) aan. De raden 
van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze geven op en 
het Jaarplan 2022 en de begroting 2022.  
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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) 

5 Vaststellen schetsontwerp (SO) Van Merlenlaan, Camplaan-west 
en Valkenburgerlaan-noord 

Het college stelt het schetsontwerp (SO) voor het project Van 
Merlenlaan, Camplaan-west en Valkenburgerlaan-noord vast waarna 
deze ter inspraak/consultatie wordt aangeboden in het 
participatietraject.  
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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.) 

6 Vaststelling concept-Wegcategoriseringsplan en participatieplan 

Geagendeerd door D66 met de politieke kernvraag:  
 
Vraag 1: Participatie leeft onder onze betrokken bewoners getuige het 
grote aantal insprekers, zeker m.b.t. Wegcategorisering. Daarnaast zou 
de gemeenteraad in staat moeten worden gesteld ‘proceskaders’ te 
toetsen vanuit haar kaderstellende, controlerende en 
volksvertegenwoordigende rol zoals omschreven op blz. 9 van het 
Participatieplan (door de raad vastgesteld in mei 2020). D66 vindt het 
daarom jammer (te kort door de bocht) dat dit participatieplan als een C 
stuk gebracht wordt. 

• Wat is de mening van het college en waarom gekozen voor 
deze weg? 

 
Vraag 2: Participeren komt in het aangepaste voorstel neer op (na 
schrappen ‘samen beslissen’): samen denken/input ophalen in fase 1; 
samen doen/ uitleggen hoe het wordt (inzicht) fase 2; Merlenlaan 
samen leren; geinformeerd worden. Voor alle opbrengst geldt: wordt 
verzameld tot een advies aan het College; College beslist. Op blz 8 van 
het Participatieplan WCP staat “ naast de …reguliere participatie 
bestaat de mogelijkheid om ….in de vorm van een daartoe ingesteld 
spreekuur informatie of zienswijzen op te halen. 

• Is het indienen van schriftelijke zienswijzen nog deel van het 
proces? Worden alle zienswijzen geregistreerd en wordt daar 
vervolgens gemotiveerd op gereageerd door het college? 

• Betekent het ‘daartoe ingestelde spreekuur’ dat het volledig ter 
discretie van het college is of zo’n spreekuur wordt ingesteld of 
gebeurt dat in ieder geval bij gebleken behoefte? 
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Overige punten 

7 Overzicht bouwprojecten  

 

8 Omgevingswet  

 

9 Wat verder ter tafel komt  

 
 


