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Besluitenlijst 

 

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 11 april 2019 

 Aantal bezoekers: 13 

 Aantal sprekers: 11 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

 

4.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

 

5.  Transcript cie Beheer 14 maart (alleen n.a.v.) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

6A Aanvraag uitvoeringskrediet voor "Uitbreiding Autoluwe binnenstad" 
Cie Beheer 11/4/2019: mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring. 

 

(2019/202111) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

6B Stand van zaken stedelijke distributie 
Cie Beheer 11/4/2019: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan: 2019/314149 

 

(2018/806218) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging voortgangsbericht Living Labs (GDZES) 
Bij de behandeling van agendapunt 6B stand van zaken stedelijke distributie zegt 
wethouder Berkhout op verzoek van de OPH het volgende toe. In het najaar van 2019 zal hij 
de commissie informeren over de mogelijke uitkomsten danwel de stand van zaken mbt de 
Living Labs binnen de Green Deal zero Emissie Stadslogistiek (GDZES). 

(2019/314149) 
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 Ter advisering aan de raad 

 

 

7. Instandhouden geheimhouding antwoorden technische vraag Hart Voor Haarlem over 

straatstenen Floraplein 
Cie Beheer 11/4/2019: mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring 

 

(2019/239953) 

 

8A Verbetertraject fysiek domein 
Cie Beheer 11/4/2019: voldoende besproken. Algehele conclusie is dat de (gekoppelde) 
toezeggingen en moties met nota niet zijn afgedaan. BBV 2019/054755 wordt door de 

commissie Beheer beschouwd als een tussenbericht.   

(2019/54755) 

 

8B RKC Adviesbrief over opvolging aanbevelingen Waarderhaven 
Cie Beheer 11/4/2019: voldoende besproken. Algehele conclusie is dat de (gekoppelde) 
toezeggingen en moties met nota niet zijn afgedaan. BBV 2019/054755 wordt door de 
commissie Beheer beschouwd als een tussenbericht.   

 

 

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

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

10 Bomenverordening Haarlem 2018 
Cie Beheer 11/4/2019: wethouder gaat Verordening aanpassen op basis van de 
commissiebehandeling. De Verordening komt terug voor de commissievergadering van 16 
mei 2019. Met als doel besluitvorming in de Raad van 29 mei 2019. Er is een toezegging 
gedaan: 2019/314236 

 

(2018/647629) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging Bomenmonitor ter informatie aan commissie Beheer sturen 
Bij de behandeling van agendapunt 10 Bomenverordening Haarlem 2018 zegt wethouder 
Snoek toe de Bomenmonitor ter kennisname aan de commissie te zenden.  

(2019/314236) 
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 Overige punten ter bespreking 

 

 

11 Vrijgeven Voorlopig Ontwerp Amerikaweg kruispunten voor inspraak 
Cie Beheer 11/4/2019: voldoende besproken. CU kondigt een motie vreemd aan 

 

(2018/800207) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

12 Openbare toiletten Haarlem 
Cie Beheer 11/4/2019: voldoende besproken. 

 

(2018/759725) 

 

13 Beleidskader en strategie 2019-2022 Omgevingsdienst IJmond en het Uitvoeringsprogramma 

2019 Omgevingsdienst IJmond 

 

(2018/898179) 

 

14 Rondvraag 

 

15 Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

 

1.1 Handboeken Inrichting Openbare Ruimte Oost-Waarderpolder en Zuidwest vrijgeven voor 

inspraak  
Cie Beheer 11/4/2019: geagendeerd op verzoek van Groen Links voor een volgende 
vergadering. Reden van agendering: kan er met deze HIOR's wel gewerkt worden als basis 
voor een omgevingsplan dus vooruitlopend op de Omgevingswet? 

 

(2019/90153) 
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1.2 Tervisielegging ontwerp-onttrekkingsbesluit voor de onttrekking aan de openbaarheid van 

het parkeerterrein gelegen tussen de Raamsingel en de Tempeliersstraat 
Cie Beheer 11/4/2019: voor kennisgeving aangenomen.  

 

(2019/180010) 

 

 

1.3 Vaststellen aangepast Definitief Ontwerp openbare ruimte Land in Zicht 
Cie Beheer 11/4/2019: voor kennisgeving aangenomen.  

 

(2019/144182) 

 

1.4 Aanwijzingsbesluit dierenoverlast 
Cie Beheer 11/4/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2018/809038) 

 

1.5 Restwarmtebenutting Waarderpolder 
Cie Beheer 11/4/2019: Geagendeerd op verzoek van de AP. Graag behandelen icm de RIB 
inzake  de Bronnenkaart op Cie Beheer van 16/5/2019. Reden van agendering: nagaan of er 
(nog) meer mogelijkheden zijn of dat dit nu wel uitputtend is. 

 

(2019/92706) 

 

 

1.6 Collegebesluit gasaansluiting tijdelijke huisvesting Rudolf Steiner College 
Cie Beheer 11/4/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/202877) 

 

II Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

 

2.1 Informatie over fietspad Wagenweg: zwart i.p.v. rood asfalt.   
Cie Beheer 11/4/2019: Geagendeerd voor een volgende commissievergadering op verzoek 
van HvH.  
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.   
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(2018/799424) 

 

 

2.2 Motie 3.21 Bomennummers bij kapaanvragen 
Cie Beheer 11/4/2019: Geagendeerd op verzoek van de AP. Graag betrekken bij de advisering 
over de Bomenverordening die voorzien is voor de vergadering van de Cie Beheer op 
16/5/2019.  
 
Verzoekt het college, 
bij aanvragen en vergunningen voor het kappen van bomen altijd het unieke nummer van de 
betreffende nummer te publiceren 

 

(2018/788866) 

 

 

2.3 Ontwikkeling bronnenkaart en martktinititatief warmtenet 
Cie Beheer 14/3/2019: agenderen voor een volgende vergadering op verzoek van de PvdA. 
Reden van bespreking is de aanstaande oriëntatie door het college inzake biomassa en de 
latere voorziene besluitvorming hierover. 
 

 

 

 


