
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
13 januari 2022 

 
 
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.C. 
Nienhuis (burgemeester), 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 januari 2022 

Dhr. Radix (VVD) doet een ordevoorstel om van agendapunt 5 ‘Vaststellen plan van aanpak en 
aanvraag voorbereidingskrediet alternatief ‘Niet-Actief-Bewaakte-Overweg’ Leyduin’ alleen het B-
stuk te behandelen en het A-stuk te bewaren voor februari. 

De commissie besluit: in overeenstemming met het voorstel van dhr. Radix.  

Mw. Van der Hoff (D66) heeft een vraag aangemeld voor onder wat verder ter tafel komt. De 
vraag over de Aldi de aan Bronsteeweg is ondertussen schriftelijk beantwoord en daarmee 
voldoende behandeld.  

Dhr. Radix (VVD) & Dhr. Boeder (CDA) hebben beide een verzoek gedaan om het onderwerp 
coronamaatregelen voor winkeliers/ondernemers en bijbehorende handhaving te agenderen 
onder wat verder ter tafel komt.  

De voorzitter stelt voor om beide aanvragen gecombineerd te behandelen. 

De agenda is op deze manier gewijzigd vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht inwoners.  

 

3 Vaststellen startnotitie en participatieplan voor de Woonvisie 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het vaststellen startnotitie en 
participatieplan voor de Woonvisie als bespreekpunt te agenderen om een aanpassing van 
de planning te bespreken i.h.k. van het raadsgesprek.  

 

4 Vaststellen van de ‘Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor 
omgevingskwaliteit Heemstede’ 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het vaststellen van de 
‘Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit Heemstede’ 
als hamerpunt te agenderen.  

 



5 Vaststellen plan van aanpak en aanvraag voorbereidingskrediet alternatief ‘Niet-Actief-
Bewaakte-Overweg’ Leyduin. 

Bij het vaststellen van de agenda heeft de commissie besloten om alleen het B-stuk van dit 
agendapunt te behandelen. 

Conclusie voorzitter: De meerderheid van de commissie wil door met het zoeken naar een 
alternatief. De beslissing over het voorbereidingskrediet is aangehouden tot februari.  

 

6 Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam 

Toezegging: Het college gaat met de input van de commissie een aangepaste versie van de 
zienswijze maken. De zienswijze is er voor de bespreking in de raad.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de verstedelijkingsstrategie 
Metropoolregio Amsterdam als bespreekpunt te agenderen om de aangepaste zienswijze 
te bespreken.  

 

7 Startnotitie parkeren 

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over de startnotitie parkeren.  

 

8 Overzicht bouwprojecten 

Mw. Van der Hoff (D66) heeft een vraag over ons Tweede Huis.  

Mw. Pameijer (PvdA) heeft een verzoek voor een indicatieve datum bij elk project en een vraag 
over het advies bezwaarschriftencommissie m.b.t. de Vomar.  

Mw. Stam (VVD) heeft een vraag over de snelheid waarmee de onderzoeksvragen over het 
Manpadslaangebied beantwoord worden en welke vragen precies zijn gesteld.  

Toezegging: Het college zegt toe de onderzoeksvragen en bijbehorende termijn van 
beantwoording naar de raad toe te sturen.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

 

9 Omgevingswet 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

 

10 Actiepuntenlijst 

De commissie doet actiepunt 21-19 ‘Supermarktmeters’ af.  

 

11 Wat verder ter tafel komt 

Coronamaatregelen voor winkeliers/ondernemers en bijbehorende handhaving 
Dhr. Radix (VVD), dhr. Boeder (CDA), dhr. Kremer (HBB), mw. Van der Hoff (D66), mw. Nienhuis 
(burgemeester) en mw. Mulder (wethouder) hebben een inbreng over dit onderwerp.   
 

 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:37 uur.  



 


