
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 
 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 14 april 2022 om 20.00 uur in het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
Indicatieve tijd 

1 

20:00-20:05 

Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 1 maart 2022  

 

2 

20:05-20:25 

Spreekrecht inwoners 
Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. 
Inwoners die het woord willen voeren krijgen spreektijd waarna 
discussie met de commissie mogelijk is. Het moment van inspreken, de 
tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden bepaald door de 
voorzitter. 

 

A-stukken 
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.) 

 

3 

20:25-20:55 

 

Bestemmingsplan ‘Nieuwe Belvedère’ 
De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan “Nieuwe Belvedère” vast. 
Dit nieuwe bestemmingsplan maakt de (her)bouw van de uitkijktoren in 
het Groenendaalse bos mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 
zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Na 
de inwerkingtreding van het bestemmingsplan kan de aanvraag voor de 
bouwvergunning worden ingediend en wordt het ontwerp beoordeeld 
door de welstandscommissie. 

Van der Have 

B-stukken 
(Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de 
gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over 
te besluiten.) 

 

4 

20:55-21:25 

 

 
Vervolgtraject aanbesteding verwerking restafval 
Op 31 december 2022 verloopt het huidige contract voor de verwerking 
van het publieke restafval uit Heemstede met het AEB. Door de 
verkoop van het AEB is het niet langer een overheidsgedomineerde 
bedrijf en is verlengen van ons contract op basis van inbesteding niet 
mogelijk. In opdracht van Heemstede en andere Meerlanden-
gemeenten is door een extern bureau onderzocht welke opties er zijn 
voor een nieuw contract voor de verwerking van het restafval van de 
gemeente. Het college kiest op basis van de verkenning voor deelname 
aan een Europese aanbesteding en vraagt de raad haar zienswijze. 

Van der Have 

 
 



 
Overige punten 

5 

21:25-21:35 

Overzicht bouwprojecten Van der Have 

 

  

6 

21:35-21:45 

Omgevingswet  

7 

21:45-21:55 

Actiepuntenlijst commissie Ruimte maart 2022  

 

8 

21:55-22:00 

 

Wat verder ter tafel komt  

 


