
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
16 september 2021 

 
 
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. L.F. Jagtenberg (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. O.F. Lommerse 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 16 september 2021 

De agendapunt 8 ‘Akkoord op voorstel AEB tegemoetkoming in de kosten nascheidingsinstallatie’ 
en agendapunt 9 ‘Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan ‘Nieuwe Blevedère’’ zijn 
schriftelijk voldoende beantwoord en daarmee is behandeling in de commissie niet meer nodig.  

GroenLinks heeft van te voren vragen ingediend over het voormalig postkantoor deze zullen 
beantwoord worden bij het overzicht bouwprojecten.  

Onder ‘Wat verder ter tafel komt’ bespreekt de commissie Ruimte de gezamenlijke knelpunten op 
het gebied van bereikbaarheid met Haarlemmermeer en zal het college mondeling de schriftelijke 
vragen over de opvang van Statushouders en Afghaanse vluchtelingen/evacuees van D66 
beantwoorden.  

De commissie stemt zo in met de agenda.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Mw. Van Essen-Peters spreekt in over het kruispunt Zandvoortselaan – Leidsevaartweg.  

Toezegging: Het college zegt toe op korte termijn aan mw. Van Essen-Peters terug te koppelen 
over de besproken vijf knelpunten. De commissie neemt dit ook op als actiepunt om dit zorgpunt 
te volgen.  

Dhr. de Ronde spreekt namens het comité Camplaan/Van Merlenlaan en stichting Veilig Verkeer 
Heemstede in over de Camplaan/van Merlenlaan. 

Toezegging: Het college zegt toe te bekijken of het bespreken van de twee varianten kan en 
hoe.  

Mw. Stam (VVD) verlaat de vergadering om 20:54 uur 

 

3 Verklaring van geen bedenkingen Sanitaire voorziening Haven van Heemstede 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de ‘verklaring van geen 
bedenkingen Sanitaire voorziening Haven van Heemstede’ als hamerpunt te agenderen.  

 



4 Bespreken uitgangspuntennotitie nieuwe Huisvestingsverordening ZuidKennemerland / 
Heemstede 2022 

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over de voorstellen die zijn gedaan in de 
uitgangspuntennotitie. De meerderheid van de commissie zou graag meer willen doen op 
het gebied van de regionale binding. De commissie kijkt uit naar de brede woondiscussie.  

 

5 Pontje Meermond, voorlopige vaststelling plan 

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over de voorlopige vaststelling van het plan 
Pontje Meermond.  

Toezegging: Het college zendt de commissie na hoeveel geld dit pontje heeft gekost en welke 
afspraken er zijn over garanties en onderhoud.  

 

6 Havenreglement en uitgangspunten toewijzing en verhuur ligplaatsen haven van 
Heemstede 

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken.  

 

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

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken. 

 

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

Bij de vaststelling van de agenda is geconcludeerd dat de schriftelijke beantwoording voldoende 
is, er is geen verdere behandeling geweest in de commissie. 

 

9 Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan 'Nieuwe Belvedère' 

Bij de vaststelling van de agenda is geconcludeerd dat de schriftelijke beantwoording voldoende 
is, er is geen verdere behandeling geweest in de commissie. 

 

10 Overzicht bouwprojecten 

Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar de Vomar. 

Toezegging: Het college zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van mw. Pameijer over 
de Vomar; omgevingsvergunning, regierol van de gemeente en de bezwaartermijnen.  

Het college beantwoordt de vragen van GroenLinks over het voormalig postkantoor.  

 

11 Omgevingswet 

Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de planning van stukken die de raad nog moet behandelen.  

Toezegging: Het college kijkt welke stukken m.b.t. de Omgevingswet eerder op de planning 
kunnen.  

 



12 Actiepuntenlijst  

De commissie stemt ermee in om actiepunten 19-10, 20-03 en 20-28 af te doen.  

 

13 Wat verder ter tafel komt 

De commissie bespreekt haar inzet voor de bijeenkomst van 13 oktober met Haarlemmermeer 
over de bereikbaarheid. 

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van D66 over de opvang Statushouders en 
Afghaanse vluchtelingen/evacuees.  

Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar het schip de Olifant.  

Mw. Jagtenberg (HBB) vraagt naar de Kwakelbrug.   

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:53 uur.  

 
 
 


