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Besluitenlijst 

 

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 15 november 2018 

 Aantal bezoekers: 7 

 Aantal sprekers: 11 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

 

4.  Agenda komende vergadering(en) 

 

 

5.  Het transcript van de vergadering van 11 oktober 2018 (alleen naar aanleiding van) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

6.  Zienswijze trajectonderzoek snelfietsroute Haarlem-Velsen 

Cie Beheer 15/11/2018: stuk mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring. 

(2017/535265) 

• Toezeggingen - Quick-scan haalbaarheid fietsbrug spoor Randweg 

Bij de behandeling van agendapunt 6 'Zienswijze trajectonderzoek snelfietsroute Haarlem-

Velsen' zegt wethouder Sikkema het volgende toe. Zij zal een quick-scan laten uitvoeren naar 

de haalbaarheid van een fietsbrug bij het spoor over de Randweg. 

(2018/803033) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

7.  Informatienota Duurzaamheidsmonitor + Voortgang duurzaamheidsprogramma + Status 

update beschikbare daken voor zonnepanelen 
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7.1 Informatienota Duurzaamheidsmonitor 
Cie Beheer 15/11/2018: voldoende besproken.  

 

(2018/559924) 

 

 

 

7.2 Voortgang duurzaamheidsprogramma 

Cie Beheer 15/11/2018: voldoende besproken.  

(2018/210064) 

 

 

7.3 Status update beschikbare daken voor zonnepanelen 
Cie Beheer 15/11/2018: voldoende besproken. De informatienota wordt beschouwd als een 
tussenrapportage. Als zodanig is er nog geen lijst beschikbaar met geschikte daken voor 

zonnepanelen. Motie wordt daarom nog niet als afgedaan beschouwd. 

(2018/182795) 

 

 •  Moties - Motie 52 Kom nu dat dak op 
Verzoekt het college om: 
• Zich extra in te zetten om voor de hele gemeente duidelijk te maken welke daken geschikt 
of geschikt te maken en beschikbaar zijn voor gezamenlijke zonnedak. 

 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

8.1 Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RVO PvdA over  deelfietsen + CROW: Leidraad 

gemeentelijk deelfietsenbeleid’.  

Cie Beheer 15/11/2018: voldoende besproken. 

(2018/343337) 

 

9 Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

 

 

10 Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RVO van de  CU Haarlem over milieuinspecties 

Cie Beheer 15/11/2018: voldoende besproken 

(2018/274319) 
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11 Beantwoording raadsvragen ex artikel 38  RVO van CU Haarlem betreft het onderhoud van 

wegen (2018/322585). 
 
Cie Beheer 15/11/2018: voldoende besproken 
Er zijn 2 toezeggingen gedaan: 2018/799424 en 2018/799325   

 

 

 •  Toezeggingen - Informatie over fietspad Wagenweg: zwart i.p.v. rood asfalt.   
Bij de behandeling van Agendapunt 11 'Beantwoording raadsvragen ex artikel 38  RVO van 
CU Haarlem betreft het onderhoud van wegen' zegt wethouder Snoek het volgende toe. Na 
onderhoud aan het fietspad op de Wagenweg is een deel van het wegdek van het fietspad 
uitgevoerd in zwart asfalt terwijl dat volgens de richtlijnen in rood asfalt had gemoeten. De 
wethouder laat uitzoeken wat er is gebeurd en informeert daarna de commissie hierover.   

(2018/799424) 

 

 •  Toezeggingen - Inventariseren op welk detailniveau informatie over de 
onderhoudstoestand en het geplande onderhoud voor burgers beschikbaar is 
Bij de behandeling van agendapunt 11 'Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RVO van 
CU Haarlem betreft het onderhoud van wegen' zegt wethouder Snoek het volgende toe. Hij 
gaat met de fractie van de ChristenUnie en de beleidsmakers om tafel om te bepalen tot op 
welk detailniveau informatie over de onderhoudstoestand en het geplande onderhoud aan 
de burgers van Haarlem beschikbaar kan worden gesteld. Als dit duidelijk is geworden, 
wordt de commissie Beheer over de uitkomsten geïnformeerd. 
 

(2018/799325) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

12 Beschikbaar stellen krediet voor realisatie van het Definitief Ontwerp (DO) voor uitbreiding 

van de Autoluwe Binnenstad (2018/389960) 
Cie Beheer 15/11/2018: mag door naar Raad als bespreekpunt 

Er is 1 toezegging gedaan: 2018/799459 

 

 

 •  Toezeggingen - Juridische mogelijkheden onderzoeken om scooters te weren uit autoluwe 
binnenstad.  
Bij de behandeling van agendapunt 12 'Beschikbaar stellen krediet voor realisatie van het 
Definitief Ontwerp (DO) voor uitbreiding van de Autoluwe Binnenstad' zegt wethouder 
Snoek op verzoek van Jouw Haarlem en D66 het volgende toe. Hij zal laten onderzoeken of 
het juridisch (incl. verkeersbesluit en handhaving) mogelijk is scooters te weren uit de 
autoluwe binnenstad. 

(2018/799459) 
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13 Vrijgeven voorbereidingskrediet Amerikaweg kruispunten 

Cie Beheer 15/11/2018: mag door naar Raad hamerstuk met stemverklaring 

(2018/643958) 

Er zijn 2 toezeggingen gedaan: 2018/799642 en 2018/799583. 

 

 •  Toezeggingen - Meenemen richting VO en DO uitkomsten onderzoek mogelijke fietstunnel 
Fuikvaart 
Bij de behadeling van agendapunt 13 Vrijgeven voorbereidingskrediet Amerikaweg 
kruispunten zegt wethouder Snoek het volgende toe op verzoek van het CDA en  D66. In de 
verdere uitwerking richting het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp zal de 
verbinding gelegd worden met de uitkomsten van het onderzoek naar een mogelijke 
fietstunnel bij de Fuikvaart 

(2018/799642) 

 

 •  Toezeggingen - Consequenties voor wachttijden fiets en OV meenemen in VO kruispunten 
Amerikaweg 
Bij de behandeling van agendapunt 13 Vrijgeven voorbereidingskrediet Amerikaweg 
kruispunten zegt wethouder Snoek het volgende toe. In het Voorlopig Ontwerp zullen de 
consequenties in kaart worden gebracht van de aanpassingen op de kruispunten 
Amerikaweg voor de wachttijden van de fiets(oversteek) en het openbaar vervoer richting 
en vanuit Schalkwijk (optimalisatie doorstroming OV).  

(2018/799583) 

 

14 Vrijgeven krediet en vaststellen PvA Bomen in Schalkwijk 

Cie Beheer 15/11/2018: mag door naar Raad als hamerstuk 

(2018/695678) 

Er is 1 toezegging gedaan: 2018/799547 

 

 •  Toezeggingen - Rapporteren over voortgang plan van aanpak bomen Schalkwijk 

Bij de behandeling van agendapunt 14 Vrijgeven krediet en vaststellen PvA Bomen in 

Schalkwijk zegt wethouder Snoek op verzoek van de VVD het volgende toe. Over 2,5 jaar zal 

hij de commissie informeren over de voortgang van het plan van aanpak bomen in 

Schalkwijk. 

(2018/799547) 

 

15 Rondvraag 

 

16 Sluiting 
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 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 

I Actieve informatieplicht 

 

 

1.1 Voortgang en samenhang van projecten en ambities voor een duurzame en bereikbare 

binnenstad 
Cie Beheer 15/11/2018: voor kennisgeving aangenomen 

 

(2018/695821) 

 

 

1.2 Vaststellen geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en continueren grondstromenbeleid 

Haarlem 
Cie Beheer 15/11/2018: voor kennisgeving aangenomen 

 

(2018/253584) 

 

1.3 Overzicht meldingen openbare ruimte 
Cie Beheer 15/11/2018: agenderen in een volgende vergadering op verzoek van VVD en CDA. 
VVD geeft aan dat er te veel afval in de straten is en dat er een toename van klachten is. Het 
CDA heeft vragen over de kwaliteit van deze rapportage en vooral qua type meldingen en 
type indicatoren. 

 

(2018/667892) 

 

 •  Toezeggingen - Halfjaarlijks rapporteren over meldingen openbare ruimte uitgesplitst naar 
domein 
Bij de behandeling van de brief van wethouder Sikkema d.d. 19 januari 2018 inzake 
Meldingen openbare ruimte zegt wethouder Sikkema toe halfjaarlijks te gaan rapporteren 
aan de commissie Beheer over het aantal meldingen openbare ruimte uitgesplitst naar 
domein. Deze rapportage zal in ieder geval aangeven hoeveel meldingen er per domein zijn 
en hoelang het duurde voordat die waren opgelost. 

(2018/139465) 
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II Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

 

 

2.1 Afdoening motie 22.4 Oprichten tweede Fietsdepot Station Haarlem 
Cie Beheer 15/11/2018: voor kennisgeving aangenomen 

 

(2018/488916) 

 

 

2.2 Bezorging bewonersbrief regeling bezoekersparkeren in parkeerzone C zuid 
Cie Beheer 15/11/2018: voor kennisgeving aangenomen 

 

 

2.3 Afdoening Motie 2.62 Op weg met Waterstof 
Cie Beheer 15/11/2018: voor kennisgeving aangenomen 
 
Te onderzoeken of het mogelijk is een waterstoftankstation in Haarlem te realiseren en of 
marktpartijen in Haarlem, waaronder bedrijven die zijn gevestigd in de Waarderpolder, hierin 
(mee) willen investeren 
Bij het maken van plannen voor het aardgasvrij maken van de wijken waterstof mee te 
nemen als een zeer aantrekkelijke en voor de burgers voordelige optie 

 

(2018/543741) 

 

2.4 Afdoening toezegging Ambtelijke vertegenwoordiging zal aanwezig zijn bij gesprek met 

buurtbewoners over onderhoud Vrijheidslaan 
Cie Beheer 15/11/2018: voor kennisgeving aangenomen 
 
Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Snoek, op verzoek van de SP-mw. 
Eckhard, toe dat er ambtelijke vertegenwoordiging aanwezig zal zijn bij een gesprek met de 
buurtbewoners over het onderhoud aan de Vrijheidslaan 

 

(2018/367129) 

 

 

2.5 Toezegging: commissie Beheer laten weten of er meer geveltuinen zijn nu daar beleid voor is 

vastgesteld.  
Cie Beheer 15/11/2018: agenderen op verzoek van Groen Links. Doel van de bespreking:  
 
Groen Links vindt dat er erg weinig geveltuinen zijn gerealiseerd en vindt dat de gemeente 
meer kan doen om de aanleg te faciliteren en hiervoor aandacht te vragen.  
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Bij de behandeling van het agendapunt 'bewuster insectenbeheer' zegt wethouder Snoek toe, 
op verzoek van GroenLinks, mevr. Oosterbroek, aan de commissie Beheer te laten weten of 
er nu meer geveltuinen in Haarlem zijn nu daar eerder beleid voor is vastgesteld.  

 

(2018/582846) 

 

 

2.6 Verkeersveiligheid rondom Focus-school: terugkoppeling gesprek met school en andere 

betrokkenen 
Cie Beheer 15/11/2018: voor kennisgeving aangenomen 
 
Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Snoek op verzoek van de SP-mw. 
Eckhard het volgende toe. Er zal een gesprek gaan plaatsvinden met vertegenwoordigers van 
de Focusschool en andere belanghebbenden (waaronder omwonenden) over de mogelijk 
onveilige verkeerssituatie rondom de school. De wethouder draagt er zorg voor dat er een 
terugkoppeling van dit gesprek aan de commissie plaatsvindt.  

 

(2018/367123) 

 

 

 


