Agenda commissie Ruimte
Voorlopig
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het
houden van een openbare vergadering op donderdag 11 maart 2021 om 20.00 uur.
De voorlopige agenda luidt als volgt:

1

Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 11 maart 2021

2

Spreekrecht inwoners
Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. Het
moment van inspreken, de tijdsduur en de mogelijkheid van discussie
worden bepaald door de voorzitter.

portefeuillehouder

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)
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Wegcategoriseringsplan, de motie ‘Veilig Verkeer: Heemstede 30
km’ en het participatieplan.
Het concept-Wegcategoriseringsplan Heemstede (WCP) is opnieuw
getoetst met als uitgangspunt 30 km/uur binnen de bebouwde kom.
Alleen die wegen die zijn ingericht als ‘gebiedsontsluitingsweg’ en die
een functie hebben in het regionale verkeersnetwerk blijven een
snelheid houden van 50 km/uur. Alle overige wegen worden
erftoegangsweg met –binnen de bebouwde kom- een maximum
snelheid van 30 km per uur. Voor dit project is het participatieplan WCP
opgesteld.

A-stukken
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.)
4

722514

Vaststellen ‘Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025’
Gemeenten in de regio werken met de provincie via het Woonakkoord
samen om een aantrekkelijke en gevarieerde woonregio te blijven, waar
voor alle doelgroepen plek is en die toekomstbestendig is.
Het college stelt de raad voor het ‘Woonakkoord ZuidKennemerland/IJmond 2021-2025’ vast te stellen. Dat Woonakkoord
bestaat uit een Bestuursakkoord en een Uitvoeringsagenda. Het
Woonakkoord is de opvolger van het ‘Regionaal Actieprogramma
Wonen Zuid-Kennemerland/IJmond 2016 t/m 2020’ (RAP). De looptijd
van het RAP is namelijk verstreken.

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.)
5

Ontwerp afvalstoffenverordening Heemstede 2021 en bijbehorend
ontwerp uitvoeringsbesluit
Op verzoek van D66 geagendeerd met de volgende politieke
kernvraag:
Waarom wordt de invoering pas voor 2023 gepland? Wat houdt het
college tegen dit niet eerder uit te voeren aangezien de ervaring in bijv.
Haarlem heeft getoond dat de besparing op papier en ander afval
significant is en wij allemaal streven naar en verlaging van de
afvalstromen? Hoe zou dit wel kunnen?

Overige punten
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Overzicht bouwprojecten
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Omgevingswet
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Actiepuntenlijst

9

Wat verder ter tafel komt

