
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
14 april 2022 

 
 
AANWEZIG: Eveline Stam (VVD), John Wulfers (VVD), Ems Post-van Zon (HBB), Jan Duinker (HBB), Antoine Rocourt (D66), Paul 
Nielen (D66), Peter Zoetemeijer (GroenLinks), Oscar Boeder (CDA) en Romée Pameijer (PvdA) en Annelies van der Have (wethouder). 
 
VOORZITTER: Remco Ates 
COMMISSIEGRIFFIER: Frank Wilschut  
  

 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 14 april 2022 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich geen inwoners gemeld voor het spreekrecht inwoners.  

 

3 Vastellen bestemmingsplan ‘Nieuwe Belvedère’ 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het vaststellen van het 
bestemmingsplan ‘Nieuwe Belvedère’ als hamerpunt te agenderen.  

 

4 Vervolgtraject aanbesteding verwerking restafval 

Toezegging: Het college zegt toe dat bij aanbesteding de gemeente Heemstede eigenstandig 
een keuze kan maken voor bron- of nascheiding.  

Conclusie voorzitter: Een groot deel van de commissie steunt het college in haar voornemen 
voor een aanbesteding naar verwerking van restafval om zo de opties open te houden. De 
tijdsdruk wordt als vervelend ervaren. VVD en CDA zouden graag beter uitgewerkt en later 
een keuze willen maken.  

 

5 Overzicht bouwprojecten 

Romée Pameijer (PvdA) vraagt naar Kennemerduin en de Vomar. 

 

6 Omgevingswet 

Paul Nielen (D66) complimenteert het college en ambtenaren met de helderheid en duidelijk van 
de stand van zaken Omgevingswet.  

 



7 Actiepuntenlijst commissie Ruimte april 2022 

 
De volgende actiepunten worden afgedaan: 

• Actiepunt 21-13 Procedure inkoop verwerking huishoudelijk restafval  

• Actiepunt 21-16 Afval evaluatie  

• Actiepunt 22-03 Vomar 

• Actiepunt 22-04 Kruispunt Glipper Dreef – Sportparklaan 

• Actiepunt 22-06 Princenbuurt 
 

8 Wat verder ter tafel komt 

Oscar Boeder (CDA) bedankt het college voor de beantwoording van de vragen masterplan 
Haarlem Zuid West en vraagt hoe de raad geïnformeerd blijft.  

Toezegging: Het college zegt toe de commissie te informeren over de ontwikkelingen Haarlem 
Zuid West.  

Paul Nielen (D66) vraagt naar het contact tussen college Heemstede en Haarlem als het gaat om 
de ontwikkelingen Haarlem Zuid West.  

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:27 uur.  

 
 
 


