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Vragen n.a.v. inspreken hr Loppé (Camplaan) en hr Höngens (Lanckhorstlaan)
1. VVD: graag bevestiging dat er geld is voor de uitvoering van quickwins vóór januari 2021.
2. VVD: graag toelichting op de participatie over het Wegcategoriseringsplan (WCP). College
komt toch in januari 2021 met een implementatievoorstel?
3. VVD: graag dieper ingaan op de keuze tussen uitvoering van de in het WCP vast te
leggen maatregelen in één keer dan wel in fases.
4. VVD: de uitwerking van het WCP volgt in januari 2021. Dat is toch met budget voor uit te
voeren maatregelen?
5. D66: graag een totaaloverzicht van het nog beschikbare budget voor tijdelijke
verkeersmaatregelen in dit jaar.
6. CDA: graag een toelichting van het college op de verwijzing door de burgemeester en de
wethouder naar de raad voor tempo op dit dossier. Ernstig bezwaar tegen dit zwartepieten
door het college.
7. VVD: hoe staat het met tijdelijke maatregelen op de Camplaan en de Van Merlenlaan?
Antwoorden:
1. Er wordt hard gewerkt aan de keuze voor de quickwins, zowel voor de Camplaan als voor
de Van Merlenlaan. Dit gebeurt in overleg met het comité Van Merlenlaan/Camplaan. Het is
het uitgangspunt om de te kiezen maatregelen nog dit jaar uit te voeren. Het college streeft
er naar de maatregelen te koppelen aan onderhoud en dus aan bestaande budgetten. Is dat
niet het geval, dan zal een voorstel gedaan worden voor extra geld, nog steeds met het oog
op uitvoering nog dit jaar.
Er wordt nu niet gewerkt aan tijdelijke maatregelen voor de Lanckhorstlaan. De
Lanckhorstlaan is onderdeel van de te actualiseren wegcategorisering.
2. In juni is in de commissie Ruimte besproken de Actualisatie Wegcategorisering
Heemstede.
De participatie die in de tweede helft van dit jaar plaats gaat vinden gaat over de
voorgestelde aanwijzing van wegen als gebiedsontsluitingsweg (50 km) of erftoegangsweg
(30 km). De participatie gaat (nog) niet over de concrete herinrichting of maatregelen. Dat
vindt plaats in aanloop naar de uitvoering.
In januari 2021 zal het definitieve Wegcategoriseringsplan worden aangeboden alsmede een
indicatieve planning voor de uitvoering. Jaarlijks besluit de raad over die planning via de
vaststelling van de begroting.
3. De ombouw van een weg van 50 km naar 30 km kan aanleiding zijn voor herinrichting met
behorende financiële consequenties. Het wegcategoriseringsplan geeft daarop geen
antwoord, dat vereist nadere uitwerking per straat. Uitvoering in één keer zal zeker niet in
beeld zijn. In de planning zal worden ingegaan op koppeling van maatregelen aan groot
onderhoud. Soms kan het zo zijn dat een ombouw zo gewenst is, dat niet gewacht wordt op
groot onderhoud en de ombouw eerder gerealiseerd moet worden.
De enige uitzondering hierop betreft de Camplaan/Van Merlenlaan. Conform het voorstel dat
in juni is behandeld wordt in de voorbereiding van het project ‘vervanging riool Van
Merlenlaan’ meteen uitgewerkt de mogelijkheid om de Van Merlenlaan (en daarmee ook de
Camplaan/Valkenburgerlaan ten westen van de Heemsteedse Dreef) te categoriseren als
erftoegangsweg.
4. Zie 3.
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5. Het budget “kleine verkeersmaatregelen” is beschikbaar en wordt gebruikt voor het
uitvoeren en aanbrengen van kleine aanpassingen, zoals het plaatsen van verkeersborden,
wegmarkering of kleine infra aanpassingen, al of niet gecombineerd met een verkeersbesluit
en/of als tijdelijke verkeersmaatregel. Het budget is € 15.600. Voor dit jaar is het budget nog
niet op, maar wel bestemd.
Daarnaast is voor de aanpak oversteekplaatsen € 25.000 beschikbaar, welk bedrag vanaf dit
jaar structureel is opgehoogd tot € 50.000, zodat ieder jaar twee oversteekplaatsen
verkeersveiliger ingericht kunnen worden. Daar gaat dit budget dan ook voor gebruikt
worden, e.e.a. volgens de aangegeven prioriteitenlijst (zie Notitie oversteekplaatsen
gemeente Heemstede).
Zijn er extra wensen die dit budget te boven gaan, dan zal extra krediet aan de raad
gevraagd worden.
6. De burgemeester en de wethouder hebben het besluit van juni jl. over het WCP
uitgedragen, maar daarbij vermeld dat het moment van ombouw van een weg van 50 km
naar 30 km afhankelijk is van besluiten van de raad over én de vaststelling van de nieuwe
wegcategorisering én de prioritering van de aanpassingen naar aanleiding daarvan én het
beschikbaar hebben van de benodigde gelden voor uitvoering daarvan de komende jaren.
7. Zie 1.
Verzoek tot opheffen opgelegde geheimhouding advies ‘Gemeente Heemstede/Advies
grens bebouwde kom’ van externe jurist
In het debat in de commissie leek onduidelijkheid te bestaan over de vraag wie om externe
juridische advies heeft gevraagd.
Het college verwijst u naar de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte
van 12 maart van dit jaar. Daarin staat bij ‘wat verder ter tafel komt’ dat het college extra
informatie toezegt o.a. over ‘advies gemeentelijke jurist over slagingskans rechtszaak’. Die
toezegging is gedaan naar aanleiding van de vraag hierom vanuit de commissie. Overigens
is in diezelfde bespreking ook uitgesproken dat een procesadvies van een jurist aan een
cliënt niet openbaar wordt gemaakt.
Overzicht bouwprojecten
1. VVD: wat is de stand van zaken m.b.t. de realisering van de inrichting van de haven, de
aanleg van de steigers?
2. D66: wat is de stand van zaken m.b.t. de participatie Havenkwartier?
Antwoorden:
1. Het bestek voor het baggeren van de haven wordt momenteel aanbesteed. De haven zal
dit jaar nog worden gebaggerd om klaar te zijn voor de start van de bouw van de Haven.
Daarnaast wordt het bestek van de werkzaamheden die nodig zijn voor uitvoering van het
plan van de Haven zelf in oktober in de markt gezet. De huidige planning is dat de Haven
medio 2021 gereed zal zijn.
2. In navolging op de commissievergadering van februari jl. waar dit onderwerp op de
agenda stond, zijn de initiatiefnemers inmiddels een (kleinschalig) participatietraject gestart.
Op korte termijn volgt een collegebericht met meer informatie over deze ontwikkeling.
Omgevingswet
De antwoorden op door het CDA gestelde vragen worden verwerkt in het overzicht voor de
commissie van oktober.

Rondvraag
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VVD: graag informatie over de discussie die gaat over het paaltje op de vluchtheuvel
Sportparklaan/Javalaan.
Antwoord:
Inmiddels is een flexibele paal geplaatst. Mocht de paal geraakt worden, dan beweegt deze
mee. Als extra markering zijn de banden wit gespoten. Het bord op de paal is nu van metaal.

===================
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