
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
16 juni 2022 

 
 
AANWEZIG: Yori Bonnema (VVD), John Wulfers (VVD), Ems Post-van Zon (HBB), Jan Duinker (HBB), Antoine Rocourt (D66), Paul 
Nielen (D66), Peter Zoetemeijer (GroenLinks), Oscar Boeder (CDA), Romée Pameijer (PvdA), mw. Eveline Stam (wethouder), mw. 
Leontine Kok (domeinmanager Ruimte), dhr. Martyn Kipperman (sr. beleidsadviseur/projectleider RO, afdeling Ruimtelijk Beleid).  
 
VOORZITTER: Marloes Derks 
COMMISSIEGRIFFIER: Edith van der Hoek 
  

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 16 juni 2022 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2 Spreekrecht inwoners 

 
Voor het onderwerp Camplaan-Van Merlenlaan zijn vier insprekers: 
Dhr. Tiessen, Stichting Veilig Verkeer Heemstede,  
Mw. Hoekzema, bewoner, 
Dhr. De Ronde, comité Camplaan/Van Merlenlaan 
Mw. Baloo, bewoner. 
 
Toezeggingen wethouder Stam:  
- Het college informeert de commissie over de mogelijkheden om snel de 30 km zone in te 

voeren voor de Camplaan/Van Merlenlaan of over andere mogelijke snel toepasbare 
snelheidsbeperkende maatregelen aan de hand van voorbeelden uit de naburige 
gemeenten. 

- Het college biedt aan om de commissie bij te praten over de verschillende varianten van de 
inrichting Camplaan/Van Merlenlaan: het definitief ontwerp van het college en het 
voorlopige doorgerekende ontwerp van de inwoners. 

- Het college stuurt de commissie de uitkomsten van de studie ‘vrachtverkeer weren’, de 
uitkomsten van de regionale overleggen over vrachtverkeer en de geluidscijfers over het 
verkeer in Heemstede. 

 
Dhr. Teeuwen spreekt in over het onderwerp bestemming Leidsevaartweg 46 en 45a. 
 
Toezegging wethouder Stam: Het college stuurt de commissie de onderbouwing van de afwijzing 
van de aanvraag tot bestemmingswijziging van de Leidsevaart 46 en 45a en een toelichting 
over de mogelijkheden tot kassenbouw op dit terrein. 

 

3 Vaststellen Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2023 mobiliteitsfonds ZuidKennemerland (A) 

 
Toezegging wethouders Stam: Het college onderzoekt of 

- de verbreding van het Fietspad aan de Zandvoortselaan en 
- de versterking van de laadpaleninfrastructuur 

bekostigd kunnen worden uit het mobiliteitsfonds ZuidKennemerland. 
 
Conclusie van de voorzitter: Vaststellen Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2023 mobiliteitsfonds 
ZuidKennemerland gaat als bespreekpunt naar de raad. Dhr. Rocourt bereidt een amendement 
voor over het tunneltje bij Leyduin als onderdeel van fietsverbinding tussen de kust en de 
Haarlemmermeer. 

 



4 Overzicht bouwprojecten 

 
Mw. Pameijer informeert naar de stand van zaken rond de monumentenstatus van het voormalig 
postkantoor.  
Aan het actiepunt van de commissie Samenleving over het voormalig Postkantoor wordt de stand van 
zaken met betrekking tot de aanvraag van de voorlopige voorziening toegevoegd. 
 
Dhr. Boeder informeert naar ingediende zienswijzen met betrekking tot de Belvedère en de verwachte 
start van de bouw. 
Toezegging wethouder Stam: Het college informeert de commissie schriftelijk over de 
ingediende zienswijzen en de planning rond de bouw van de Belvedère. 

 

5 Omgevingswet 

 
Mw. Pameijer en dhr. Boeder vragen naar de externe inhuur in Q2 voor het gesprek tussen raad en 
college over onder meer de verdeling van de bevoegdheden. 
 
Dhr. Boeder informeert naar de crashtest van het systeem voor inwoners. 
 
Wethouder Stam biedt de commissie een technische sessie aan om de leden bij te praten over de 
Omgevingswet. 

 

6 Actiepuntenlijst 

 
Actiepunt 22-11, Flitsstores, wordt afgedaan en vervangen door een nieuw actiepunt: Het college komt 
met een voorstel om kaders te benoemen voor de vestiging van Flitsstores. 

 

7 Wat verder ter tafel komt 

 
Dhr. Rocourt informeert naar de stand van zaken rond flitsbezorging in Heemstede. 
 
Mw. Post-Van Zon vraagt wat de lobbyist bij de Gemeenschappelijke Regeling 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland heeft bereikt. 

 

8 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.11 uur. 

 
 
 


