
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
17 november 2022 

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

 

1 Opening en vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

  
Er hebben zeven inwoners ingesproken bij de commissie Ruimte: 

• Mw. Rost van Toningen – Retera over de onderhoudswerkzaamheden Heemsteedse 
Dreef 

• Mw. Schnerr over klimaatadaptatie 

• Dhr. Meertens over de Kwakelbrug 

• Dhr. Bancken over de wijze waarop de gemeente omgaat met risicovolle projecten voor 
de omgeving. 

• Dhr. Smit over de welstandszaken m.b.t. consequenties voor de omgeving. 

• Dhr. Vriedhoff en mw. Kaars-Suypestein over het derde agendapunt ‘Ontwerp-
omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen twee standplaatsen 
tijdelijke horeca parallelweg Heemsteedse Dreef  

 
Naar aanleiding van het inspreken van dhr. Bancken heeft het college de volgende twee 
toezeggingen gedaan: 
 
Toezegging: Het college komt schriftelijk met terug op het proces/beleid omtrent risicovolle 
projecten en dan in  het speciaal de onderwerpen; risico-inschatting en het handhaven. 
 
Toezegging: Het college beantwoordt schriftelijk de vraag van dhr. Boeder (CDA) over schade 
voorkomen (artikel 8.2 van het Bouwbesluit) en wat de Raad van State daarover heeft gezegd.  
 

3 Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen twee 
standplaatsen tijdelijke horeca parallelweg Heemsteedse Dreef 

Toezegging: Het college informeert de raad over status van de komst van een 
eenrichtingsverkeer op de parallelweg van de Heemsteedse Dreef bij de haven. 

Toezegging: Het college informeert de raad over de wijze waarop de gemeente afval(overlast) bij 
de haven wil voorkomen.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de ‘ontwerp-
omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen twee standplaatsen 
tijdelijke horeca parallelweg Heemsteedse Dreef als hamerpunt te behandelen.  



 

4 Overzicht bouwprojecten 

Dhr. Zoetemeijer (GroenLinks) vraagt naar de gevolgen voor Heemstede van de meest recente 
uitspraak van de rechter over stikstof.  

Toezegging: Het college informeert de raad over de gevolgen voor Heemstede van de meest 
recente uitspraak van de rechter over stikstof en of dit ook gevolgen heeft voor aanbouwen en 
dakkapellen.  

Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar de gevolgen van een nieuwe aannemer bij de aanbouw van de 
Vomar.  

Dhr. Wulfers (VVD) vraagt of het realistisch is om de Belvedère te bouwen binnen het huidige 
budget.  

 

5 Omgevingswet 
 

 

6  Regionale samenwerking 

Dhr. Rocourt (D66) ligt toe dat de directeur van de Metropoolregio Amsterdam een aanbod heeft 
gedaan om langt te komen in Heemstede.  
 

7 Actiepuntenlijst 

Mw. Post-van Zon (HBB) heeft vragen gesteld over de Belvedère, deze zijn schriftelijk van te 
voren beantwoord.  

Dhr. Rocourt (D66) vraagt of het college wil reageren op een brief over de herinrichting Van den 
Eijndekade.  

Toezegging: Het college zegt toe te willen reageren op de brief over de herinrichting Van den 
Eijndekade.  

Dhr. Wulfers (VVD) vraagt naar de planning van de bestuurlijke behandeling van 30km zone 
Camplaan-van Merlenlaan.  

 

8 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de stand van zaken Pontje Meermond.  

Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de lijst van aangedragen opvang locaties voor vluchtelingen en 
statushouders.  

Toezegging: Het college zegt toe de lijst met aangedragen opvang locaties voor vluchtelingen en 
statushouders te delen met de raad.  

Dhr. Zoetemeijer (GroenLinks) vraagt naar de communicatie over het groot onderhoud aan de 
banen van Schiphol.  

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur.  

 


