
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
21 juni 2021 

 
 
AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. K.R. Kremer (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), dhr. J.F. Struijf (wethouder) en mw. N.F. Mulder (wethouder)  
 
VOORZITTER: dhr. A.P.A.F. Rocourt 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut 
  

 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 21 juni 2021 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er spreken vier inwoners in: 

• Dhr. Cabollet over de aangevraagde omgevingsvergunning m.b.t. de Vomar. 

• Mw. Hollink over het schip de Olifant 

• Dhr. van Oirschot (Herenboeren) over het agendapunt ‘Ontwerp-omgevingsvergunning 
en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Herenboerderij, Cruquiusweg 45a’. 

• Dhr. van Bree over het agendapunt ‘Voormalig postkantoor Binnenweg 160’. 
 

3 Voorstel uitvoering geven aan twee aangenomen moties m.b.t. afval 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het voorstel uitvoering geven aan 
twee aangenomen moties m.b.t. afval als bespreekpunt te agenderen zodat de raad kan 
doorspreken over de financiering, het vervuilingspercentage en een onderzoek naar het 
huidige vervuilingspercentage.  

 

4 Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
Herenboerderij, Cruquiusweg 45a 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het ontwerp-
omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Herenboerderij, 
Cruquiusweg 45a als hamerpunt te agenderen.  

 

5 Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam 

Toezegging: Het college zegt toe gehoord de discussie met een aangepaste zienswijze te 
komen voor de raadsvergadering van 24 juni 2021.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Verstedelijkingsstrategie 
Metropoolregio Amsterdam als bespreekpunt te agenderen zodat de raad de nieuwe 
concept-zienswijze kan bespreken.  

 



6 Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Heemstede 2021 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het vaststellen van de Verordening 
Starterslening gemeente Heemstede 2021 als bespreekpunt te agenderen zodat de raad 
kan stemmen over de vaststelling.  

 

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

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over de Nota Ecologie. De commissie geeft 
het college mee om aandacht te hebben voor het vergroenen van tuinen en het vergroenen 
van projectontwikkelingen. Verder is er de wens om een verduidelijking van de 
uitvoeringsplannen en is de commissie erg benieuwd naar de duurzaamheidswebsite en 
de duurzaamheidsmonitor.  

 

8 Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen en Groene Gebieden, 1e herziening’ 
(reparatieplan) 

Conclusie voorzitter: De commissie is akkoord met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Herziening Landgoederen en Groene Gebieden, 1e herziening’ (reparatieplan).  

 

9 Sportparklaan 8, omgevingsvergunning voor opblaashal Alliance  

Conclusie voorzitter: De politieke kernvragen van GroenLinks zijn schriftelijk beantwoord en 
daarmee is het onderwerp voldoende aan bod geweest.  

 

10 Voormalig postkantoor Binnenweg 160  

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken, dhr. de Zeeuw (GroenLinks) heeft een motie 
aangekondigd voor de raad van 24 juni om een moreel appel te doen op de 
projectontwikkelaar van het voormalig postkantoor Binnenweg 160.   

 

11 Actiepuntenlijst commissie Ruimte  

 
Mw. van der Have vertelt de commissie dat er overeenstemming is bereikt over de Belvedère.  
 
Mw. Mulder vertelt dat de duurzaamheidswebsite sinds vandaag online staat.  
 
De commissie doet de volgende actiepunten af: 

• AP 19-39 Belvedère 

• AP 20-35 Oversteek Raadhuisstraat 

• AP 21-02 Sanitaire voorziening Haven  

• AP 21-03 Nulmeting van Merlenhoven 

• AP 21-04 Afvalbakken Valkenburgplein 

• AP 21-05 Schip Olifant  
 

12 Wat verder ter tafel komt 

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:45 uur.  

 
 
 


