
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte  
 

723683 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 16 september 2021 om 20.00 uur in het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 16 september 
2021 

 

 

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 Verklaring van geen bedenkingen Sanitaire voorziening Haven van 
Heemstede 

De gemeente wil de Haven van Heemstede (her)ontwikkelen tot een 
aantrekkelijke recreatie- en verblijfsplaats. Na een zorgvuldig traject is 
het definitieve inrichtingsplan voor de haven door de gemeenteraad 
vastgesteld op 28 november 2019. Het inrichtingsplan voorziet in een 
sanitaire voorziening op de verlaagde kade van de Havenstraat. Om 
deze voorziening planologisch mogelijk te maken is een vergunning 
nodig. Voordat het college de vergunning verleend, geeft de 
gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af. Het plan heeft 
zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ontvangen. De 
zienswijze geeft geen aanleiding het besluit te wijzigen of hieraan 
aanvullende of gewijzigde voorwaarden te verbinden.  
 

 

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 Bespreken uitgangspuntennotitie nieuwe Huisvestingsverordening 
ZuidKennemerland / Heemstede 2022 

Om te komen tot een nieuwe verordening is voorliggende 
uitgangspuntennotitie opgesteld. Deze notitie is opgesteld in 
samenwerking met woningcorporaties en voor commentaar 
toegezonden aan huurdersvertegenwoordigers en stakeholders. Na de 
zomer van 2021 worden alle conclusies juridisch vertaald naar een 
nieuwe huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2022 die 
in alle gemeenten op 1 januari 2022 in moet gaan. 

 

 



5 Pontje Meermond, voorlopige vaststelling plan 

Het plan voor verbetering van het pontje bij Meermond in de 
Cruquiushaven is gereed en is aan de bewoners ter inspraak 
voorgelegd.  
 

 

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.) 

6 Havenreglement en uitgangspunten toewijzing en verhuur 
ligplaatsen haven van Heemstede 

Op verzoek van GroenLinks en het CDA geagendeerd met de volgende 
kernvragen: 
 
GroenLinks 
1. Kunnen elektrisch aangedreven sloepen voorrang krijgen bij het 
toegewezen krijgen van een ligplaats ten opzichte van fossiel 
aangedreven sloepen? 
2. Kan er een differentiatie aangebracht worden in de liggelden waarbij 
een elektrisch aangedreven sloep een minder hoog tarief in rekening 
wordt gebracht dan bij een fossiel aangedreven sloep? 

CDA: 
Artikel 3l: verbod o.a. te suppen en te zwemmen. 

1.Op welke manier heeft de belangenafweging plaatsgevonden die 
heeft geleid tot het verbod op suppen en zwemmen? 
2.Op welke manier past dit verbod in de geest van de uitkomsten van 
het Havenlab waarbij algehele recreatie in de haven een van de 
uitgangspunten is? 
3. a. Op welke manier; b. op grond van welke bevoegdheid; c. door wie 
wordt dit verbod gehandhaafd en d. met welke sanctie? 
4. Kan mogelijk worden volstaan met een “spelregel bord” (gelijk aan de 
Bronsteevijver) waarbij vertrouwen wordt gegeven aan de inwoners? 

 

 

7 Vaststelling Nota Ecologie; de volgende stap naar meer 
biodiversiteit in Heemstede 

Op verzoek van D66 geagendeerd met de volgende kernvragen: 
 

1.Waarom werkt de gemeente niet actief mee aan het vastleggen van 
afspraken met het middenveld over uitvoering van de nota? 
2.Hoe wordt het middenveld en vrijwilligers vergoed voor o.a. 
gereedschap, aanhanger, zaaigoed, materiaal gastlessen op scholen 
maar ook (reis)kosten vrijwilligers. Verzoek hierover afspraken te 
maken met het betrokken middenveld. (boter bij de vis).  
3.Blz 5: wie denken er na over de strategieën voor uitvoering en tot 
welke concrete output leidt dit?  
4.Hoe worden de gastlessen op/met scholen opgezet en gefinancierd? 

 

 



8 Akkoord op voorstel AEB tegemoetkoming in de kosten 
nascheidingsinstallatie (SI) 

 
Op verzoek van D66 geagendeerd met de volgende kernvragen: 
 
1.Wanneer gaat deze regeling in?  
2.Evaluatie moest eind 2019 (2jr na 2017) plaats vinden. Wat zijn de 
resultaten en gevolgen? Heeft de gemeenteraad die?  
3.Kunnen we eind 2021 opnieuw een evaluatie van de prestaties 
nascheiding verwachten? (dit met oog op mogelijk opzegging contract 
per 2023) 
4.Genoemde bijdrage zou 3600 per jaar zijn. Is er een stijging aan 
bijdragen te verwachten als Corona effect?   

 

9 Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan 'Nieuwe 
Belvedère' 

 
Op verzoek van D66 geagendeerd met de volgende kernvragen: 
 
1.Worden er nu wel of niet zienswijzen gevraagd op bestemmingsplan? 
2.Wat is de motivatie om de zienswijzen wel of niet te vragen? 

 

Overige punten 
 

10 Overzicht bouwprojecten  

 

11 Omgevingswet  

 

12 Actiepuntenlijst   

 

13 Wat verder ter tafel komt  

 
 
 
 

 
 
 
 
 


