
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 
 

722144 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 14 januari 2021 om 20.00 uur.  
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte  

 

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 Aanhouden huidige samenstelling van de Adviescommissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit tot het inwerking treden van de 
Omgevingswet 

De leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit worden 
benoemd voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot 
herbenoemen. Twee architect leden en het burgerlid, zijn al 
herbenoemd en komen daarmee niet meer in aanmerking voor een 
nieuwe termijn. De Omgevingswet treedt naar verwachting 1 januari 
2022 in werking, wat betekent dat de nieuw te benoemen leden maar 
korte tijd deel uitmaken van de adviescommissie. Om die reden wordt 
voorgesteld geen nieuwe leden te benoemen, maar de huidige 
commissie in stand te houden tot het in werking treden van de 
Omgevingswet.  

 

 
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) 

4 Verbeteren fietsverbinding Cruquiusweg, vaststelling 
uitgangspuntennotitie 

De Cruquiusweg maakt deel uit van de fietsverbinding tussen Haarlem 
en Hoofddorp/Schiphol. Dit deel van de route is aan verbetering toe. 
Het verkeersadviesbureau XTNT heeft hiertoe een notitie opgesteld. 
Voorgesteld wordt deze notitie als uitgangspunt te hanteren bij het 
ontwerp. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Overige punten 

5 Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennermerland 

Eind 2019 is de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland afgerond. De 
Bereikbaarheidsvisie is door de gemeenteraden van Bloemendaal en 
Haarlem vastgesteld, maar was voor de gemeenten Heemstede en 
Zandvoort aanleiding om de visie nog niet vast te stellen. 
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland vraagt om uiterlijk 1 maart 2021 een korte en duidelijke 
reactie vanuit de gemeente te geven, toegespitst op de vraag waar 
precies inhoudelijk het voorbehoud ligt op de visie.  

 

 

6 Overzicht bouwprojecten  

 

7 Omgevingswet  

 

8 Actiepuntenlijst  

 

9 Wat verder ter tafel komt  

 


