Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte
18 november 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 18 november 2021
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Dhr. van Assema heeft ingesproken over de Cruquiusbrug.
Toezegging: Het college komt schriftelijk terug op de Cruquiusbrug n.a.v. de bijdrage van de
inspreker.

3

Verklaring van geen bedenkingen Herenboerderij, Cruquiusweg 45a
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de verklaring van geen
bedenkingen Herenboerderij, Cruquiusweg 45a als hamerpunt te agenderen.

4

Opheffen van de op het advies ‘Gemeente Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van
onze externe jurist (d.d. 8 mei 2020) opgelegde geheimhouding
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert het opheffen van de op het advies ‘Gemeente
Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van onze externe jurist (d.d. 8 mei 2020)
opgelegde geheimhouding als hamerpunt te agenderen.

5

Scenario’s uitwerking Omgevingsvisie Heemstede
Toezegging: Het college zegt toe een artikel over het werken met scenario’s toe te sturen naar
de raad.
Conclusie voorzitter: De commissie geeft het college mee dat zij geen haast hoeft te maken
met de planning, vaststelling mag best na de verkiezingen. De commissie zoekt naar meer
duidelijkheid over de scenario’s en een goed uitgewerkt participatieplan voordat we de
scenario’s voorleggen aan onze inwoners.

6

Jaarverslag 2020 De Meerlanden Holding N.V
Toezegging: Het college zegt toe de nieuwsbrief RKN naar de raad te sturen.
Toezegging: Het college komt in Q1 2022 met een eigen afval evaluatie.

7

Bevoegdheden raad onder de Omgevingswet
Mw. Jagtenberg (HBB) stelt de onderwerpen van agendapunten 7 en 8 te bespreken in de
commissie van december aan de hand van het A-stuk dat klaarligt voor die cyclus.
Het ordevoorstel wordt aangenomen.

8

Participatie als indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning. (Omgevingswet)
Zie agendapunt 7 ‘Bevoegdheden raad onder de Omgevingswet’.
Dhr. Boeder (CDA) verlaat de vergadering om 22:12 uur.

9

Overzicht bouwprojecten
Dhr. de Zeeuw (GroenLinks) stelt vragen over de Vomar
Mw. Pameijer (PvdA) stelt vragen over de Vomar, oude Postkantoor
Mw. Stam (VVD) stelt vragen over de Vomar, oude Postkantoor, Tergaste, het
Rioolwaterzuiveringsinstallatiehuisje en de Haven.
Toezegging: Het college zegt toe een update te geven over de aanvraag monumentenstatus
oude Postkantoor met bijbehorende tijdlijn.

10

Omgevingswet

11

Actiepuntenlijst
Er zijn geen wijzigingen van de actiepuntenlijst.

12

Wat verder ter tafel komt
Mw. Stam (VVD) vraagt naar de handhaving op de Zandvoortselaan/station.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:34 uur.

