
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
10 juni 2021 

 
 
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (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), mw. N.F. Mulder (wethouder) en dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur).  
 
VOORZITTER: dhr. A.P.A.F. Rocourt 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 10 juni 2021 

De voorzitter stelt voor i.v.m. insprekers voor de agendapunt 3,5 en 6, om agendapunt 4 na deze 
agendapunten te behandelen. De commissie steunt dit voorstel. 

 

2 Spreekrecht inwoners 

 
Er spreken 10 inwoners in: 

• Dhr. Mense (BCN), dhr. de Jonge en dhr. Geels spreken in over de Komgrens 
Cruquiusweg.  

• Dhr. Huigen (HVHB), Dhr. Tiggelaar (Erfgoedvereniging Heemschut) en dhr. Verschoor 
spreken in over het voormalige postkantoor Binnenweg 160. 

 
De commissie besluit om over het onderwerp ‘voormalige postkantoor Binnenweg 160’ in de 
commissie Ruimte van 21 juni verder te praten.  
 

• Dhr. de Ronde (st. Veilig Verkeer Heemstede), dhr. Wolf en dhr. & mw. Barkhof spreken 
in over het vaststellen schetsontwerp (SO) Van Merlenlaan, Camplaan-west en 
Valkenburgerlaan-noord.  

• Dhr. Höngens (namens bewoners Lanckhorstlaan) spreekt in over het 
wegcategoriseringsplan en de resultaten enquête Lanckhorstlaan.  

 

3 Overeenkomst komgrens Cruquiusweg (N201) 

Toezegging: Het college zegt toe een terugkoppeling te geven aan de commissie over wat zij 
doet met de suggesties van dhr. de Jonge: bomen die door hoogte zonne-energie niet 
beïnvloeden, water innamepunt bij de werf, tijdslots voor bezoekers aan de werf en afspraken 
over het onderhoud aan de berm.   

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de overeenkomst komgrens 
Cruquiusweg (N201) als bespreekpunt te agenderen voor de raad om dan door te praten 
over de noodzakelijkheid van aanpassingen in het kader van de overdracht van de weg en 
bijbehorende kosten.  

 
 



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

Conclusie voorzitter: In de commissiebespreking zijn de breedte van de weg, 
oversteekplaatsen, streetprintasfalt en een voetpad langsgekomen als onderwerpen voor 
de zienswijze vanuit de commissie. De wethouder heeft aangegeven dat het college niet 
star zit in een gesprek over de breedte van de weg. De ingebrachte 4.8 meter is een 
absoluut minimum en de voorkeur ligt bij de optimale 5.8 meter. Oversteekplaatsen 
toevoegen is niet in lijn met een 30km regime maar daar is al eerder van afgeweken dus 
dat is te overwegen. Klinkers zijn duurzamer maar ook een streetprint kan overwogen 
worden. Een streetprint heeft ook geen belemmering voor de installatie van plateaus. 
Daarnaast is er een suggestie gedaan om te kijken naar de aanleg van een voetpad bij de 
Merelhorst.  

 

6 Vaststelling concept-Wegcategoriseringsplan en participatieplan 

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken 

 

4 Jaarverslag 2020 en Begroting 2022 GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het Jaarverslag 2020 en Begroting 
2022 GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland als bespreekpunt te agenderen om dan o.a. 
door te spreken over de prioriteiten.  

7 Overzicht bouwprojecten 

 
Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar de Vomar. 
Dhr. Radix (VVD) vraagt naar de Belvedère. 
Mw. Stam (VVD) vraagt naar de contactgegevens in het overzicht bouwprojecten. 
Dhr. de Zeeuw (GL) vraagt naar de brief over het Julianaplein. 
Mw. Stam (VVD) vraagt naar het grasveld op het Julianaplein n.a.v. dezelfde brief als dhr. de 
Zeeuw.  
 

8 Omgevingswet 

Wethouder van der Have vraagt n.a.v. vragen mw. van der Hoff (D66) of er interesse is naar een 
informatiebijeenkomst over het DSO Omgevingswet. In de agendacommissie zal de behoefte 
worden gepeild.  

 

9 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. de Zeeuw (GL) heeft vragen ingediend over het schip de Olifant. Deze zijn vooraf schriftelijk 
beantwoord, net als de schriftelijke vragen van mw. Jagtenberg (HBB) over hetzelfde onderwerp.  
Dhr. Radix (VVD) vraagt naar een ander plek voor het schip, bijv. om de hoek bij de industrieweg.  

Toezegging: Het college zal de vraag van dhr. Radix naar een alternatieve plek voor het schip 
de Olifant schriftelijk beantwoorden.  

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:52 uur. 

 


