
Lijst van conclusies en toezeggingen
commissie Ruimte

8 februari 2018

AANWEZIG: Mw. J. Goedkoop (HBB), Mw. A.P. van der Have (HBB), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66), 
Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E.J.M. van Vlijmen (CDA), Dhr. E. de Zeeuw (GL), Dhr. J.H. Maas (PvdA), Dhr. S.M. Nieuwland 
(wethouder), Mw. H.M.A. Hooij (wethouder), Dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur Ruimte), Dhr. E.M. van Hofwegen (beleidsmedewerker 
verkeer) en Dhr. R. Visser (afdeling ruimtelijk beleid). 

AFGEMELD: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD)

VOORZITTER: Dhr. H.J.M. van Zon
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert
 

1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 8 februari 2018

Dhr. Leenders heeft zich afgemeld.

Ingekomen stuk 11.1 wordt betrokken bij de bespreking van agendapunt 3 ‘restauratie grafkapel Van
Vollenhoven Algemene begraafplaats’
Ingekomen stuk 11.3 wordt betrokken bij de bespreking van agendapunt 4 ‘Project Duinpolderweg 
voorlopig voorkeursalternatief’

Conclusie voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergaderpunten die niet aan 
de orde zijn gekomen worden doorgeschoven naar de vergadering van de commissie Ruimte 
op 22 februari 2018.

2 Spreekrecht burgers

Er hebben zich 8 insprekers gemeld:
Agendapunt 3: Dhr. M. de Bruijn namens HVHB
Agendapunt 4: Dhr. T. Adamse namens de gemeenteraad van Hillegom.

                                     Dhr. L. Monkelbaan (niet aanwezig)
Agendapunt 5: Dhr. J. Verschoor namens HVHB

               Dhr. E. Geels
Agendapunt 6: Dhr. G. van Dam
Agendapunt 7: Mw. H. Slagter

Fietsverbinding Roerdomplaan 
Er heeft zich één inspreker gemeld bij een onderwerp dat niet op de agenda staat. 
Dhr. W. van der Meer spreekt in over de aanleg van een fietspad langs de Roerdomplaan. 

Voor de vergadering van 22 februari 2018 komt een memo van wethouder Hooij met het feitenrelaas
van het fietspad, de mogelijkheden van het ‘on hold’ zetten, wat de ontwikkelvisie spoorzone Zuid-
West zou kunnen betekenen voor de aanleg van het fietspad en de wijze waarop bewoners 
zienswijzen konden indienen.

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 



3 Restauratie grafkapel Van Vollenhoven Algemene begraafplaats (A-stuk)
Dhr. M. de Bruijn spreekt in.

Conclusie voorzitter: op verzoek van GroenLinks een bespreekpunt voor de 
raadsvergadering van 22 februari 2018.

4 Project Duinpolderweg voorlopig voorkeursalternatief (B-stuk)
Dhr. T. Adamse spreekt in namens de gemeenteraad van Hillegom.

De politieke partijen geven hun zienswijze over het voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg, 
het eventueel op termijn doortrekken van de weg tussen N206 en N208 en de financiële bijdrage 
voor de weg uit het Mobiliteitsfonds.

Conclusie voorzitter: de meerderheid van de commissie (PvdA, D66, VVD en GL) wenst de 
zienswijze van B&W aan te passen in nee, tenzij in plaats van ja, mits, d.w.z. het doortrekken 
van de weg tussen de N206 en N208 als harde voorwaarde te stellen. HBB vindt het 
onverantwoord om op basis van de geleverde gegevens een keuze te maken en is niet 
akkoord met het voorstel. GL en D66 willen meer aandacht voor het openbaar vervoer. 

De wethouder stuurt de concept zienswijze naar de commissieleden, zodat zij hier voor 
18 februari 2018 hun reactie op kunnen geven. De aandacht voor het OV wordt door de 
wethouder in de zienswijze opgenomen. 

Toezeggingen:
Wethouder Hooij zegt toe de cijfers van platform NOG ten opzichte van de cijfers in het stuk 

schriftelijk te analyseren. (mw. Van der Have, HBB).
De wethouder zegt toe tabel 4 en tabel 23 (m.b.t. de kosten van de voorkeursvarianten) toe te 

sturen (dhr. Klaasen, D66)

5 Ontwerp inrichtingsplan De Slottuin II (B-stuk)
Dhr. J. Verschoor en dhr. E. Geels spreken in.

Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in het voorstel van het college. PvdA wil 
een plaatje van het zijaanzicht met het groene beeld vanaf de Cruquiusweg ontvangen.

Toezeggingen: 
Wethouder Nieuwland vraagt na bij de ontwikkelaar of er nog aanpassingen van het plan gemaakt 
kunnen worden bij een verschuiving van de 50km grens op de Cruquiusweg. 
Wethouder Hooij stuurt een plaatje van het zijaanzicht vanaf de Cruquiusweg.

6 Ontwerp inrichtingsplan Spaarnelicht (B-stuk)
Dhr. G. van Dam spreekt in. De inspreektekst van dhr. Van Dam wordt als zienswijze ingediend.

Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in het voorstel van het college om het 
ontwerp inrichtingsplan ter inzage te leggen en vraagt aandacht voor parkeer- en 
infrastructuurproblematiek. De commissieleden zijn van mening dat er alleen nog duurzaam 
aardgasvrij gebouwd moet worden en overwegen hierover een motie in te dienen.

Toezegging:
Wethouder Nieuwland checkt wat er met een omgevingsvergunning mogelijk is om de 
projectontwikkelaar te manen zonder aardgas te bouwen en stuurt de uitspraken van de Raad van 
State toe over dit onderwerp toe.

Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering om 22u55. De commissievergadering wordt hervat op 
22 februari 2018.



7 Uitvoeringsprogramma Winkelvisie parkeertarief Binnenweg Raadhuisstraat (B-stuk)

8 Evaluatie Kwakelbrug en onderzoek industriegebied (B-stuk)

9 Intentieovereenkomst aardgasvrije nieuwbouw MRA (B-stuk)

10 Gedachtewisseling evaluatie GR & proces Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

11 Ingekomen stukken

12 Overzicht bouwprojecten

13 Actiepuntenlijst

14 Wat verder ter tafel komt

15 Lijst van conclusies en toezeggingen


