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Besluitenlijst 

 

 Commissie Beheer 

 Datum: donderdag 4 november 2021 

 Aantal bezoekers: 1 

 Aantal sprekers: 9 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

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

5.  Transcript commissie d.d. 7 oktober 2021 (alleen naar aanleiding van) 
Cie. Beheer 4 nov. 2021: er zijn geen opmerkingen gemaakt n.a.v. transcripten van 9 

september en 7 oktober 2021. 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Verordening aanwijzing interferentiegebieden bodemenergiesystemen ontwikkelzones 

Zuidwest en Europaweg en Beleidsregel gronden weigering vergunning 

bodemenergiesystemen interferentiegebieden Zuidwest en Europaweg 

Cie. Beheer 4 nov. 2021: gaat als hamerstuk naar raad van 25 nov. 

(2021/203824) 

 

7.  Zienswijze raad op 1e begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst IJmond 

Cie. Beheer 4 nov. 2021: de zienswijze gaat als hamerstuk naar raad van 25 nov. 

(2021/535473) 

 

8.  Vaststellen Programmabegroting 2022-2026 

Cie. Beheer 4-11-2021: voldoende besproken. 

(2021/503552) 

 

 •  Moties - Motie 39BIS Klimaatrisico's in kaart 
Commissie Bestuur 4-11-2021: de commissie gaat akkoord met de afdoening van deze 
motie 

(2020/1114424) 

 

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

7 insprekers 
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 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Concept Raadsjaargenda 2022 
Commissie Beheer 4-11-2021: voldoende besproken. Aantal aanvullende onderwerpen 
worden door de commissie genoemd. 

 

11.  Vrijgeven Voorlopig Ontwerp fietsstraat Keizerstraat/ Barrevoetestraat 
Cie. Beheer 4-11-2021: voldoende besproken. Wethouder Berkhout zegt toe om het DO niet 

ter kennisname maar ter bespreking aan de commissie aan te bieden in april 2022. 

(2021/446601) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging Deel Keizerstraat meenemen in scope project 
Wilhelminastraat 
Wethouder Berkhout zet toe dat het deel van de Keizerstraat tussen de Oude Zijlvest en de 
Wilhelminastraat wordt meegenomen in de scope van het project Wilhelminastraat. 

(2021/616462) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging Bespreking DO Fietsstraat 
Keizerstraat/Barrevoetestraat in dec. 2021 
Wethouder Berkhout zegt toe dat het DO in december ter bespreking naar de commissie 
komt. 

(2021/616468) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

12.  Bomenverordening Haarlem 2021 
Cie Beheer 20/5/2021: mag door naar Raad als hamerstuk/hamerstuk met 
stemverklaring/bespreekpunt. Verordening is aangehouden in de raad 27 mei 2021. 

Cie Beheer 4/11/2021: gaat naar de Raad als bespreekpunt. 

(2021/232874) 

  

13.  Zienswijze en bedenkingen op initiatiefvoorstel; Visie op positie raad bij 

herinrichtingsplannen fysiek domein 
Cie. Beheer 4 nov. 2021: Gewijzigd initiatiefvoorstel (2e versie) is besproken. IV wordt 
aangehouden wegens toezegging van wethouder Berkhout om het stroomschema aan te 
passen. Als aangepast stroomschema beschikbaar is dan opnieuw agenderen. Planning in 

principe 9 december (aanlevering vanuit BenW 23 nov.). 

(2021/230662) 

 

 •  Initiatief voorstellen - Initiatiefvoorstel Visie op positie raad bij herinrichtingsplannen fysiek 
domein (Groen Links Haarlem, Actiepartij, Partij van de Arbeid)  
Cie. Beheer 4 nov. 2021: idem zie hierboven. (2021/174729) 
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 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging aanpassing stroomschema HCPP Haarlems Civiel 
Planproces n.a.v. bespreking Initiatiefvoorstel  

Wethouder Berkhout zegt als wnd. wethouder toe om het stroomschema van het HCivielPP 

aan te passen n.a.v. de bespreking van het Initiatiefvoorstel 

(2021/873496) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

14.  Beantwoording op vragen RKC nav afdoening Waarderhaven 
Cie. Beheer 4/11/2021: voldoende besproken. De commissie wil de adviesbrief van de RKC 

vaststellen in de raad! Gaat naar raad als hamerstuk. 

(2021/153018) 

 

14.1 Reactie op aanbevelingen RKC onderzoek Waarderhaven 2017 
Cie Beheer 11/2/2021: wordt besproken in een volgende commissievergadering. 
Cie. Beheer 4/11/2021: voldoende besproken. De commissie wil de adviesbrief van de RKC 

vaststellen in de raad! Gaat naar raad als hamerstuk. 

(2021/42975) 

 

 •  RKC aanbeveling - RKC onderzoek Waarderhaven - Periodieke externe audits  
(2017/571974) 

 •  RKC aanbeveling - RKC onderzoek Waarderhaven - Verzakelijking projectaansturing  
(2017/572001) 

 •  RKC aanbeveling - RKC onderzoek Waarderhaven - Investeren in kwaliteit  

(2017/571969) 

 •  RKC aanbeveling - RKC onderzoek Waarderhaven - Informatievoorziening 
Idem (zie boven) 

  

15.  Kwaliteitsimpuls halfverhardingen 
Cie Beheer 8/4/2021: voor kennisgeving aangenomen/geagendeerd voor een volgende 
vergadering op verzoek van D66.  

Cie Beheer 4/11/2021: voldoende besproken. 

(2021/141431) 

 

 •  Moties - Motie 34 Met je Voeten ONgewenst in de modder 
Cie Beheer 8/4/2021: geagendeerd voor een volgende vergadering op verzoek van D66.  
Cie Beheer 4/11/2021: Nota Kwaliteitsimpuls Halfverhardingen voldoende besproken. 
Motie is hiermee afgedaan. (2020/1098878) 
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16.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Verkenning opties milieuzone brom- en snorfiets in Haarlem 
Cie. Beheer 4 nov. 2021: t.k.n. stuk wordt o.v.v. OPHaarlem ter bespreking geagendeerd in 
een volgende vergadering, omdat het belangrijk is.  
Doel van de bespreking (D66): in de nota worden milieuzone varianten voorgelegd. De 

commissie wil haar voorkeur aangeven. 

(2021/535597) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Toegang en parkeren gehandicapten 
Cie. Beheer 4/11/2021: het tussenbericht is voor kennisgeving aangenomen. 
De evaluatie van de uitbreiding van het autoluwe gebied heeft plaatsgevonden. 
De huidige systematiek van aanmelden bij de paal wordt voor deze houders van Europese 
gehandicaptenparkeerkaart voorlopig voortgezet. Het college zal dit gaan verwerken in de 
ontheffingregels en deze vaststellen. De planning van vaststellen is het eerste of tweede 

kwartaal 2022. 

(2019/965561) 

 

2.2 Gonnetstraat, vaststellen VO openbare ruimte  
Cie. Beheer 4/11/2021: BAZ kan worden afgevoerd, want cie. heeft verantwoording voor 

kennisgeving aangenomen. 

(2020/1229559) 

 

2.3 Motie 09.06 Behoud Molenplas voor duurzame recreatie 

Cie. Beheer 4 nov. 2021: verantwoording Motie 09.06 is voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/298920) 

 

2.4 Motie 09.10 De bovenregionale bron zon 

Cie. Beheer 4 nov. 2021: verantwoording Motie 09.10 is voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/298943) 

 

2.5 Motie 09.05 Alle Haarlemmers betrokken en potentieel eigenaar 

Cie. Beheer 4 nov. 2021: verantwoording Motie 09.05 is voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/298746) 
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2.6 Motie 9.01 PVT in de RES 2.0 

Cie. Beheer 4 nov. 2021: verantwoording Motie 09.01 is voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/298682) 

 

2.7 Motie 14.6 Een Bak van een Pilot 

Cie. Beheer 4 nov. 2021: verantwoording Motie 14.6 is voor kennisgeving aangenomen. 

(2020/1152705) 

 


