Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte
14 januari 2021
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. L.F. Jagtenberg (HBB), 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), mw. N.F.
Mulder (wethouder) en dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur).
AFWEZIG: mw. A.M.C.E. Stam (VVD)
VOORZITTER: dhr. O.F. Lommerse
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut

1

Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte
De voorzitter stelt voor om agendapunt 4 en 3 om te draaien i.v.m. insprekers voor agendapunt 4
‘Verbeteren fietsverbinding Cruquiusweg, vaststelling uitgangspuntennotitie’.
De agenda wordt zo vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners




4

Dhr. de Ronde en dhr. Tiessen (namens comité Camplaan/van Merlenlaan) spreken in
over de herinrichting Camplaan/ van Merlenlaan.
Dhr. Bosch en dhr. Geels spreken in over agendapunt 4 ‘Verbeteren fietsverbinding
Cruquiusweg, vaststelling uitgangspuntennotitie’.
Dhr. Geels spreekt ook in over agendapunt 5 ‘Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland’
en de Komgrens Cruquiusweg.

Verbeteren fietsverbinding Cruquiusweg, vaststelling uitgangspuntennotitie
Conclusie voorzitter: De meerderheid van de commissie geeft een positieve zienswijze. De
commissie geeft verder de volgende punten mee aan het college: naast comfort en
doorstroom ook veiligheid centraal zetten. De commissie is voor de inzet van een
straatprint in het asfalt en vraagt om een betere uitwerking van de duurzaamheid. Verder
om de suggesties van de insprekers in het vervolg mee te nemen: eenrichtingsverkeer
(Javalaan – pompstation) en behoud wegindeling (Javalaan – Komgrens).

3

Aanhouden huidige samenstelling van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit tot
het inwerking treden van de Omgevingswet
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het ‘Aanhouden huidige
samenstelling van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit tot het inwerking treden
van de Omgevingswet als hamerpunt te agenderen.

5

Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland
Conclusie voorzitter: De commissie kijkt uit naar het raadsvoorstel in de raad van februari
waarin het al eerder ingediende voorbehoud (via motie, amendement en zienswijze)
verwoord is. Dit raadsvoorstel sturen we dan ook naar de andere gemeenteraden.

6

Overzicht bouwprojecten
Dhr. Radix (VVD) vraagt naar de gesprekken Manpadslaangebied.
Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar de Vomar.
Mw. van der Hoff (D66) vraagt naar Meer en Bosch en de Hartekamp.
Conclusie voorzitter: Voldoende besproken

7

Omgevingswet
Conclusie voorzitter: Voldoende besproken

8

Actiepuntenlijst
De commissie doet de volgende actiepunten af:
 AP 20-11 Tweerichtingsverkeer fietspad Kerklaan
 AP 20-14 Routeringsplan regionale bewegwijzering
 AP 20-26 Renovatie openbare verlichting
 AP 20-34 Spaarne Gasthuis tender
 AP 20-36 Prestatieafspraken Volkshuisvesting

9

Wat verder ter tafel komt
Mw. van der Hoff (D66) vraagt naar papiercontainers.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:52 uur.

