
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
1 maart 2022 

 
AANWEZIG: mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), dhr. P.C. Keyser (HBB), mw. C.V. van der Hoff (D66), Dhr. B. 
Verrips (GL), dhr. O.J. Boeder (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. L.F. Jagtenberg (Fractie Jagtenberg) en mw. A.P. van der Have 
(wethouder)  
 
AFWEZIG: dhr. K.R. Kremer (Fractie Kremer) 
 
VOORZITTER: dhr. O.F. Lommerse 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut  

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 1 maart 2022 

De agenda wordt vastgesteld zoals aangeboden.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

 
Er spreken twee inwoners in over Manpadslaangebied: 

• Dhr. Roosendaal (namens ontwikkelaars) 

• Yvette Veninga (namens inwoners Manpadlaan) 
 

3 Manpadslaangebied, opheffen geheimhouding 

 
Conclusie voorzitter: De commissie besluit tot het opheffen van de geheimhouding die rust 
op (delen van) de volgende documenten en opnames van besloten vergaderingen 
Manpadslaangebied:  

• Presentatie Akro Consult gegeven op 20 juni 2016 

• Besluitenlijsten 4 dec. 2014, 13 april 2015, 26 mei 2015, 14 sept. 2015 

• Opnames vergaderingen 4 dec 2014, 13 april 2015, 26 mei 2015, 14 september 2015 
en 20 juni 2016.  

 
Verder adviseert de commissie de raad om het opheffen van de door de raad bekrachtigde 
geheimhouding die rust op (delen van) de documenten Manpadslaangebied als hamerpunt 
te agenderen.  

 

4 Manpadslaangebied, positionering Visie Delva 

 
Dhr. Verrips stelt voor om de bespreking van dit agendapunt te vervolgen in de raad van 3 maart 
2022 nadat de geheimhouding over het dossier Manpadslaangebied ook is opgeheven door de 
raad. 
 
Stemming ordevoorstel: 
Voor: Dhr. Keyser (HBB), mw. Pameijer (PvdA) en dhr. Verrips (GL) 
Tegen: Mw. Stam (VVD), dhr. Radix (VVD), dhr. Rocourt (D66), dhr. Boeder (CDA) en mw. 
Jagtenberg (fractie Jagtenberg). 
Het ordevoorstel is daarmee verworpen. 
 
Conclusie voorzitter: De meerderheid van de commissie deelt de constatering van het 
college, tegelijkertijd ziet een meerderheid van de commissie genoeg aanknopingspunten 
en mogelijkheden om door te praten over minimale bebouwing en laat dit over aan de 
nieuwe raad.  
 



 

5 Actiepuntenlijst commissie Ruimte maart 2022 

Er zijn geen actiepunten om af te doen.  

 

6 Wat verder ter tafel komt 

D66 heeft vragen gesteld over het stikstof dossier en gevraagd om mondelinge beantwoording in 
de commissie Ruimte. 

Mw. van der Have (wethouder) geeft een mondelinge beantwoording op de vragen van D66 over 
het stikstof dossier en zegt toe de beantwoording ook schriftelijk op te sturen.  

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:39 uur.  

 
 
 


