Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte
11 maart 2021
AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. K.R. Kremer (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)
VOORZITTER: dhr. A.P.A.F. Rocourt
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut

1

Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 11 maart 2021
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Dhr. Höngens spreekt in namens bewoners van de Lanckhorstlaan over agendapunt 3
‘Wegcategoriseringsplan, de motie ‘Veilig Verkeer: Heemstede 30 km’ en het participatieplan’.

3

Wegcategoriseringsplan, de motie ‘Veilig Verkeer: Heemstede 30 km’ en het
participatieplan
Toezegging: Het college zegt toe om ook de scholen mee te nemen in het participatietraject.
Toezegging: Het college zal het kopje ‘samen beslissen’ verwijderen om verwarring te
voorkomen.
Conclusie voorzitter: De commissie is positief en complimenteus over de ingeslagen weg,
het participatieplan en de uitvoering van de motie. Een aantal adviezen geeft de commissie
mee aan het college voor het vervolg: kijk ook naar drie genoemde knelpunten
Glipperweg, Zandvoortselaan, Leidsevaartweg en neem die in het participatietraject mee.
Verder suggereert de commissie om goed te kijken naar de doorgaande wegen m.b.t. de
hulpverlening. Geef bij participatie veel aandacht aan het managen van de verwachtingen
en laten we ervan leren. Tot slot heeft de commissie de wens om zo snel mogelijk inzicht
te krijgen in de prioritering en de verwachte kosten.

4

Vaststellen ‘Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025’
Toezegging: Het college zegt toe om een toelichting te geven over de relatie tussen de
landelijke, MRA en regionale opgave in relatie tot de Heemsteedse opgave.
Toezegging: Het college zegt toe om een toelichting te geven over de landelijke woondeal; wie
heeft getekend en wat dat inhoudt.
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de vaststelling van het
Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025 als bespreekpunt te agenderen
omdat er nog een aantal onderwerpen zijn om verder te bespreken in de raad, te weten:
relatie verschillende opgaven (landelijk, MRA, regionaal, Heemstede), concrete invulling
van de opgave, transitiemogelijkheden, parkeernorm flexibiliteit en een aparte
woondiscussie.

5

Ontwerp afvalstoffenverordening Heemstede 2021 en bijbehorend ontwerp
uitvoeringsbesluit
Conclusie voorzitter: Voldoende besproken. De foutieve datering zal gecorrigeerd worden.

6

Overzicht bouwprojecten
Mw. Stam (VVD) vraagt naar de Hartekamp, Herenboeren, Rioolwaterzuiveringsinstallatie en het
Spaarnelicht.
Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar de Herenboeren en de Vomar.
Dhr. Radix (VVD) vraagt naar de Belvedère.

7

Omgevingswet
Dhr. de Zeeuw (GL) vraagt naar Was-Wordt.

8

Actiepuntenlijst
Wethouder van der Have zegt toe te rapporteren over prestatieafspraken statushouders.
De commissie doet de actiepunten 20-37 Prestatieafspraken statushouders, 20-38 Zuidstrook
Hartekamp en 20-39 Omgevingswet af.

9

Wat verder ter tafel komt
Mw. Stam (VVD) vraagt naar de Laan van Alverna.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:20 uur.

