
Actielijst commissie Beheer tbv vergadering 2023

afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20190
87466

Motie 16.2 Nassaulaan
toekomstbestendig

*B- Verzoekt het college
om: -330 Bij de
herinrichting van de
Nassaulaan geen
belemmeringen te creeren
voor een toekomstige
transformatie binnen 30
jaar (naar bijvoorbeeld
een groene laan met
ander OV dan bus)-330
Rekening te houden met
de kwaliteitsimpuls die
deze straat verdient Bij
het rekenen aan ten
tekenen van de
herinrichting rekening te
houden met dit
toekomstperspectief,
bijvoorbeeld door de
aanleg van een quick-win
reconstructie bovenop het
huidige asfalt en
daarbinnen vrije
fietspaden te realiseren.

RB 31-01-
2019

Overig Met het vastellen
van de
programmabegrotin
g 2021 en het
meerjarig
perspectief IP is de
Nassaulaan gepland
in de periode
2024/2025. Het
project betreft een
herinrichting waarbij
de motie wordt
verwerkt in de
procesopdracht. Het
toekomstbestendig
voorlopig ontwerp
wordt medio 2024
gedeeld met de
Raad.

01-01-
2025

door taakstellingen voor de
Programmabegroting 2020-
2025, moeten uitstellen tot
2025

01-01-2025
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20201
09888
8

Motie 35BIS I have an
aanplantplan

*B- Verzoekt het College
van B&W : Het
aanplantplan voor dit
plantseizoen (of indien
niet aanwezig andere
relevante informatie) zo
snel mogelijk toe te sturen
aan de raadscommissie
beheer Een concreet en
ambitieus aanplantplan te
maken voor de
boomplantperiodes voor
de komende vier jaar Na
te gaan welke
verbeteringen er mogelijk
zijn bij het proces van het
planten van bomen,
waarbij een andere
organisatievorm een
overweging kan zijn Het
plan en de
verbetervoorstellen voor
de zomer 2021 voor te
leggen aan de
gemeenteraad Zo snel
mogelijk te beginnen met
planten

RB 06-11-
2020

Overig 04-02-
2021

Aanvulling 23 maart 2021:
afdoening gebeurt gelijktijdig
met het op te stellen
bomenbeleidsplan in mei
2022. Aanvulling 30 nov
2021: afdoening wordt
gekoppeld aan het
bomenbeleidsplan, naar
verwachting in Q1-2023.

01-03-2023
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afdeling zaakn
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onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
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zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
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soort
behan

PG
Program
ma en
Gebieds
manage
ment

20199
61103

Motie 19.03 Groen en
water in Zuid West

*O- Geeft het college de
opdracht om Bij de
ontwikkeling van Zuid -
West als richtlijn te
hanteren dat de
grondoppervlakte van
groen en water te samen
niet mag verminderen

FR 21-11-
2019

Overig De commissie
Ontwikkeling
ontvangt de
informatienota stand
van zaken
ontwikkelzones
(2021/177438). Voor
ontwikkelzone
Zuidwest is een
aanvraag
Woningbouwimpuls
door BZK
gehonoreerd. De
businesscase
Zuidwest is de basis
voor de toekenning
van de bijdrage WBI
van BZK. Deze is
gebaseerd op de
visie en kent
verschillende
optimalisaties. Een
daarvan is de
watergang die in
plaats van aan beide
zijden nu aan een
zijde een kademuur
krijgt. De andere
zijde krijgt een
natuurvriendelijke
oever, waarmee
bovendien kwaliteit
wordt toegevoegd.
Het college stelt
voor om de motie
hiermee af te doen.

05-03-
2020

Omdat hier sprake is van een
monitor vraagstuk, zal deze
motie niet op korte termijn
kunnen worden beantwoord

01-05-2023
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PG
Program
ma en
Gebieds
manage
ment

20199
61138

Motie 19.04 Visie
Zuidwest, goed op weg

*O- verzoekt het college
teneinde de
Ontwikkelvisie Zuid-West
te kunnen vaststellen:
aan de raad zichtbaar te
maken welke
investeringen er reeds
gedaan worden en welke
benodigd zijn om de
bereikbaarheid en de
ontsluiting van Zuid-West
op hetzelfde niveau te
houden dan wel te
verbeteren. te borgen in
de ontwikkelstrategie Zuid-
West dat de woningbouw
in Zuid-West in de pas
blijft lopen met
investeringen in
bereikbaarheid,
leefbaarheid en pu-blieke
voorzieningen in Zuid-
West uit te gaan van het
vigerend parkeerbeleid,
waarbij een aanpas-sing
in de parkeernorm of
parkeerregulering als
apart raadsbesluit
voorgelegd moet worden
van de vaststelling van de
stadsbrede
ontwikkelstrategie en van
ontwikkelstra-tegie Zuid-
West raadsbesluiten te
maken Het financiele
inzicht van de raad te

FR 21-11-
2019

Overig Baz afdoen hoort bij
bbv masterplan bbv
nr 20221560020 De
commissie
Ontwikkeling
ontvangt de
informatienota stand
van zaken
ontwikkelzones
(2021/177438).
Voor ontwikkelzone
Zuidwest heeft het
ministerie van BZK
de aanvraag
Woningbouwimpuls
gehonoreerd. De
businesscase
Zuidwest is de basis
voor de toekenning
van de bijdrage WBI
van BZK. In de
informatienota
toekenning
Impulsbijdrage
Zuidwest
(2021/131691) is
vermeld waar de
rijksbijdrage aan
wordt besteed:-
Infrastructurele
ontsluiting -
Bodemsanering -
Inrichting openbare
ruimte - Kosten
verbonden aan de
betaalbaarheid van

05-03-
2020

Omdat hier sprake is van een
monitor vraagstuk, zal deze
motie niet op korte termijn
kunnen worden beantwoord

01-05-2023
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zaak

stand van zaken oorsp
ronkel
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soort
behan

PG
Program
ma en
Gebieds
manage
ment

20210
21892
0

Motie 19.10 Social huur
geen hekkensluiter

*O- Verzoekt het college
om bij de verdere
ontwikkeling van Zuid-
West er op toe te zien dat
de bouw van sociale
huurwoningen gelijk
oploopt met de bouw voor
de andere segmenten

FR 21-11-
2019

Overig De commissie
Ontwikkeling
ontvangt de
informatienota stand
van zaken
ontwikkelzones
(2021/177438). Voor
ontwikelzone
Zuidwest is de
aanvraag
Woningbouwimpuls
door BZK
gehonoreerd.
Voorwaarde voor de
WBI-aanvraag is dat
minimaal 50% van
de
woningbouwopgave
bestaat uit
betaalbare
woningen. Dat sluit
aan bij het beleid
van het college:
50% sociaal in
Zuidwest. Dit heeft
het college dan ook
verwerkt in de
aanvraag. Daarmee
wordt ook gestuurd
op het evenwichtig
oplopen van de
bouw van sociale
huurwoningen naast
de andere
segmenten. Het
college dient zich

12-05-
2021

Commissie niet akkoord met
afdoening

01-05-2023
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umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PG
Program
ma en
Gebieds
manage
ment

20220
56390
6

Motie 17.01 Actieve
gemeente voor
Zuidwest PvdA CDA
GLH D66

*O- Roept het college op
Een escalatieladder op te
stellen, met daarin
mogelijke maatregelen en
fasering wanneer
grondeigenaren geen
bijdrage leveren aan de
gebiedsontwikkeling en
deze te betrekking bij het
masterplan Haarlem
ZuidWest Periodiek aan
de raad te rapporteren
over de voortgang binnen
ZuidWest met de diverse
grondeigenaren

FR 24-03-
2022

Overig Baz afdoen hoort bij
bbv masterplan bbv
nr 20221560020

29-09-
2022

Motie wordt meegenomen in
Masterplan Zuidwest
(2020/1219947). Behandeling
in november.

01-05-2023
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afdeling zaakn
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onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20194
51733

Motie 24.01 Integrale
benadering Amerikaweg
N205

verzoekt het College,-
174E een aantal varianten
van ongelijkvloerse
kruising voor fiets,
scootmobiel en
voetganger met een of
meerder bruggen of
tunnels uit te werken,E
daarbij ook de kruising
met de Boerhaavelaan te
betrekken,E de kosten
van deze varianten van
ongelijkvloerse kruising
voor voetgangers, fietsers
en scootmobiel met het
kruispunt te geven,E te
onderzoeken of externe
financiering door
provincie of rijk
beschikbaar is voor de
aanleg van de benodigde
tunnel(s) of brug(gen)
voor voetganger, fietser
en scootmobiel,E
varianten, kosten en
financieringsmogelijkhede
n voor te leggen aan de
commissie behe er,

RB 29-05-
2019

Overig 12-12-
2019

Vertraging in het proces
vanwege motie luchtbrug en
ontbreken verkeerskundige
visie Schipholweg

01-06-2023
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20200
96166
4

RKC Onderzoek
Fietsbeleid - Ambitie
vertalen

De raad draagt het
college op om
overeenkomstig de
planning in de
Ontwikkelagenda
Mobiliteitsbeleid in de
eerste helft van 2021
integraal fietsbeleid aan
de raad voor te leggen
waarin de ambitie wordt
vertaald in concrete
doelen en
fietsmaatregelen
waardoor tevens duidelijk
wordt welk specifiek
fietsbudget en hoeveel
menskracht nodig is om
de fietsambitie te
realiseren.

BL 17-09-
2020

Overig De planning van het
fietsbeleid is gericht
op bespreking tbv
vrijgave voor
inspraak in januari
2023 en vaststelling
in de raad op 1 juni
2023. Het fietsbeleid
wordt vergezeld van
een
uitvoeringsagenda
(actieplan fiets
2023)

24-06-
2021

Het mobiliteitsbeleid is
vastgesteld (najaar 2021) het
fietsbeleid schuift hiermee
ook op.

01-06-2023 Ter
adviseri
ng
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umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20200
96176
8

RKC Onderzoek
Fietsbeleid -
Toekomstbestendig met
ambitiieniveau 10
aspecten BYPAD

De draagt het college het
college op om in het
nieuwe integrale
fietsbeleid naast
fietsparkeren en het SOR-
netwerk ook de overige
aspecten uit de BYPAD-
methode te verwerken en
per onderdeel het
ambitieniveau kenbaar te
maken. Dat zijn de
volgende:-227
Deelmobiliteit,
micromobiliteit en MaaS
Een fietsnetwerk dat in
overeenstemming is met
de ambitie en de
verwachte ontwikkelingen
in fietsgebruik
Kwaliteitsvolle
infrastructuur met
voldoende ambitieuze
minimum
inrichtingsvoorschriften
Verkeersveiligheid,
waaronder de verdere
implementatie van
Duurzaam Veilig (o.a.
uitbreiding 30 km zones)
Stimulering van
fietsgebruik
Systematische en
structurele
dataverzameling rond
fietsgebruik en
effectmetingen bij

BL 17-09-
2020

Overig RKC onderzoek
wordt betrokken bij
het opstellen van het
nieuwe Fietsbeleid.
De planning van het
fietsbeleid is gericht
op bespreking tbv
vrijgave voor
inspraak in januari
2023 en vaststelling
in de raad op 1 juni
2023. Het fietsbeleid
wordt vergezeld van
een
uitvoeringsagenda
(actieplan fiets
2023)

24-06-
2021

Het fietsbeleid is met het
mobiliteitsbeleid
opgeschoven in de tijd.

01-06-2023 Ter
adviseri
ng

9



Actielijst commissie Beheer tbv vergadering 2023

afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20220
07200
6

Toezegging verkenning
Noordelijk kruispunt
Amerikaweg/Schipholw
eg/Pr. Bernhardlaan

Toezegging aan de
Actiepartij van wethouder
Berkhout om voor de
behandeling van de
Kadernota 2022 een
verkenning voor een fiets-
en
voetgangersoversteekplaa
ts bij het Noordelijk
kruispunt
Amerikaweg/Schipholweg
/Pr. Bernhardlaan op te
stellen aan commissie
Beheer (uiterlijk in juni).

RB 11-11-
2021

Overig Bij de
begrotingsbehandeli
ng van november
2021 is het
amendement
aangenomen om de
noordelijke kruising
uit het lopende
project 'Amerikaweg-
kruisingen' te halen
en de vrijgekomen
investeringsgelden
te gaan gebruiken
voor de herinrichting
van de Gedempte
Oostersingelgracht
(amendement
Groene Singel). Dit
heeft geleid tot een
aanpassing van het
lopende project en
daarmee wordt de
uitvoering van het
overgebleven deel
van het project
'Amerikaweg,
kruisingen' mogelijk.
Wat overblijft in het
project is de aanpak
van groot onderhoud
aan een deel van de
Schipholweg
(Haarlem uit).
Daarnaast een
beperkte
herinrichting van de

16-06-
2022

Dit wordt meegenomen in het
Raamwerk Openbare Ruimte
(ROR) voor de ontwikkelzone
Europaweg, ( het ontwikkelen
van een verkeerskundige
visie voor de Schipholweg,
inclusief het kruispunt
Schipholweg-Amerikaweg-Pr.
Bernardlaan) Dit raamwerk,
inclusief visie op de
Schipholweg, wordt
opgeleverd in september
2022 en kan in de
commissievergadering van
oktober behandeld worden.

01-06-2023 Ter
kennisn
ame
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20220
24425
5

Toezegging wethouder
De Raadt, de wethouder
zegt toe een
verkeersonderzoek uit
te voeren na de
herinrichting van de
Prof.Eijkmanlaan op
snelheid en
verkeersintensiteit en de
resultaten met de Raad
delen.

Toezegging wethouder De
Raadt, de wethouder zegt
toe een
verkeersonderzoek uit te
voeren na de herinrichting
van de Prof.Eijkmanlaan
op snelheid en
verkeersintensiteit en de
resultaten met de Raad
delen. toezegging is
gedaan aan de VVD en
het CDA

RB 10-02-
2022

Overig 01-06-
2024

01-06-2024

PG
Program
ma en
Gebieds
manage
ment

20221
40699
5

Toezegging wethouder
Roduner na één jaar de
Lijst Verplichte
participatie te
evalueren.

*O- Wethouder Roduner
zegt toe de evaluatie te
laten plaatsvinden na een
jaar.

FR 22-09-
2022

Overig Lijst verplichte
participatie
(Omgevingswet)
wordt 1 jaar na
gebruik
geevalueerd. De
betreffende lijst
verplichte
participatie wordt
van kracht op datum
inwerkingtreding
Omgevingswet.
Definitieve
invoeringsdatum
Omgevingswet tot
op heden nog niet
bekend.

01-06-
2024

01-06-2024
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umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BC
Bestuur
en
Commun
icatie

20220
07213
9

Toezegging Evaluatie
Formule 1 gemeente
Zandvoort t.k.n. aan
cie. Beheer

Wethouder Berkhout zegt
toe te bekijken hoe de
evaluatie van Zandvoort
van Formule 1 races (o.a.
van het Mobiliteitsplan)
ter kennisname aan de
commissie gebracht kan
worden.

BL 09-12-
2021

In route Door een
misverstand is bij de
eerdere afdoening
van deze toezegging
het evaluatierapport
van de editie 2021
van de Dutch Grand
Prix niet
meegezonden.
Bijgaand ontvangt
de commissie als
nog dat rapport, zie
bijlage. Inmiddels is
de editie 2022 van
de DGP geweest en
werkt de gemeente
Zandvoort aan de
evaluatie daarvan.
De gemeente heeft
aangegeven dat het
rapport daarvan in
december 2022
verschijnt. De
commissie Beheer
zal dat rapport zo
spoedig mogelijk na
verschijning ter
kennis name
ontvangen.

21-04-
2022

Door een misverstand is bij
de eerdere afdoening van
deze toezegging het
evaluatierapport van de editie
2021 van de Dutch Grand
Prix niet meegezonden.
Bijgaand ontvangt de
commissie als nog dat
rapport.

01-12-2022 Ter
kennisn
ame
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ontstaa
ns
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zaak
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ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

Griffie
Haarlem

20200
65810
7

Toezegging wethouder
Snoek over
verdiepingsslag
bomenlijst en frequentie
actualisatie bomenlijst

*B- Wethouder Snoek
zegt toe in overleg te
gaan met stakeholders
tbv verdiepingsslag van
de bomenlijst en dit jaar
nog te komen met een
geactualiseerde lijst. Deze
actualisatie vaker dan een
maal per drie jaar vast te
stellen.

RB 08-07-
2020

Overig Met de aanname
van het
amendement 16.07
bij vaststelling van
de
Bomenverordening
Haarlem 2021
(2014/451860), is in
de verordening
opgenomen dat de
Lijst
Beschermwaardige
Houtopstanden
jaarlijks wordt
vastgesteld. De
eerst volgende
vaststelling is
voorzien voor eind
2022
(2021/0945228).

10-12-
2020

Er dient een extra check op
het datasysteem te worden
uitgevoerd zodat de
verkregen gegevens over de
bomen juist en volledig zijn.
Dit vergt meer tijd dan
aanvankelijk was voorzien.

01-12-2022
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

ECDW
Economi
e Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

20210
26658
0

Motie 12.1 Bewaar
zomerse warmte voor
de winter

*B- verzoekt het college,
· bij het ontwerp van de
warmtebronnen
voldoende capaciteit aan
warmte koude opslag
mee te nemen,   en

RB 22-04-
2021

In route De aanleg van
WKO's gebeurt door
partijen die de
warmtevraag bij een
stedelijke
ontwikkeling of in de
energietransitie met
WKO oplossingen
willen invullen. De
provincie is bevoegd
gezag voor de
vergunning van de
aanleg van open
bodemenergiesyste
men (WKO's). De
provincie stelt als
eis in de
watervergunning dat
een
bodemenergiesystee
m (over een periode
van vijf jaar) in
balans moet zijn,
d.w.z. warmte die
onttrokken wordt
aan de bodem moet
ook weer
teruggebracht
worden. Dus de in
de winter aan de
bodem onttrokken
warmte, moet in de
zomer weer worden
aangevuld,
bijvoorbeeld met
warmte uit

02-02-
2023

02-02-2023
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

ECDW
Economi
e Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

20221
01294
5

Motie 24.5 Sociale
huurwoonwagen Trots
Hlm FvD BvNL SP

*O- Verzoekt het college:
Te onderzoeken of de
inzet van sociale
huurwoonwagens ook een
oplossing/uitkomst/gewen
st is in de gemeente
Haarlem en de
uitkomsten te delen met
de raad

FR 29-06-
2022

Overig 02-02-
2023

02-02-2023

ECDW
Economi
e Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

20221
01300
4

Motie 24.6
Woonwagenstandplaats
en SP Jouw Haarlem
Trots Haarlem

*O- Roept daarom het
college op: - de vier
voorgedragen kansrijke
locaties (zoals genoemd
in notitie 2022/586539)
verder te onderzoeken, -
in overleg met de
organisatie van
woonwagenbewoners te
onderzoeken of de lijst
van potentiele locaties
kan worden aangevuld, -
op grond van het behoefte-
onderzoek uit 2019 te
streven naar de realisatie
van voldoende
standplaatsen,

FR 29-06-
2022

Overig 02-02-
2023

02-02-2023
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

OMB
Omgevin
gsbeleid

20200
03690
3

Motie 21.1
Binnenduinrand: Fiets
hem er niet in

Draagt het college op:
Zich er voor in te zetten
dat bij het opstellen van
de uitvoeringsstrategie de
Amsterdamse
Waterleidingduinen een
wandelgebied blijft waarin
geen plaats is voor
fietspaden

RB 19-12-
2019

In route In het
portefeuillehouderso
verleg RO en
Landschap Zuid-
Kennemerland van
25 november 2021
is de motie verwerkt
op het voorblad van
het definitieve
ontwikkelperspectief
. 19-12-2022 De
definitieve afronding
van het stuk wordt
gedaan door een
collega uit
Heemstede. De
afhandeling vanuit
Heemstede verloopt
stropering. Zodra ik
het definitieve stuk
heb zal ik je jullie
berichten.

07-09-
2021

19-12-2022 De definitieve
afronding van het stuk wordt
gedaan door een collega uit
Heemstede. De afhandeling
vanuit Heemstede verloopt
stropering. Zodra het
definitieve stuk ontvangen is
volgt er bericht. Motie wordt
meenomen in de definitieve
versie van het
ontwikkelperspectief. Deze
definitieve versie kan echter
pas gemaakt worden als
vaststelling in Zandvoort
heeft plaatsgevonden. Dit is
nu in het voorjaar van 2021
voorzien (maar is nog van
een aantal factoren
afhankelijk,

03-03-2022

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20221
29230
0

Actieagenda
parkeerregulering

Vrijgeven voor inspraak
(nav Coalitieakkoord 2022-
2026)

BL 14-09-
2022

Overig 03-11-
2022

03-11-2022 Ter
bespre
king
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Actielijst commissie Beheer tbv vergadering 2023

afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20191
01583
4

*B- Toezegging Kiss &
Ride voor linksaffer bij
Spaarne Gasthuis

Op nadrukkelijk verzoek
van dhr. Visser (CU) zal
wethouder Roduner de
zgn. linksaffer met Kiss &
Ride bij de ingang van het
Spaarne Gasthuis nader
aan de orde stellen (1
miljoen voor geraamd).

FR 10-12-
2019

Overig De genoemde
linksaffer maakt
onderdeel uit van
het project
Europaweg
Stadsstraat
(20210188223) en
zal daarin worden
meegenomen in het
ontwerp en
uiteindelijk ter
besluitvorming
worden voorgelegd.
Dit project heeft
vertraging
opgelopen. De
startnotitie staat
voor 16 juni gepland
in de commissie
beheer. Afgedaan
voor het project
Spaarne Gasthuis.

04-02-
2021

1/12/2020 Wegens ontbreken
van planningsdatum, 4 feb.
2021 ingevuld door griffie.
aansluitend gekoppeld aan
BAZ2021/188223 die op 16
juni zal worden behandeld.

03-11-2022 Ter
kennisn
ame
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20220
56388
5

Motie 13.01 Kies koers
voor kavel A
(Haarlemmer Stroom)
PvdA CDA D66

*O- Roept het college op:
Om in gezamenlijkheid
met Lingotto tot een
nieuwe invulling te komen
van Kavel A, waarbij de
hotelfunctie zo veel
mogelijk tot volledig wordt
ingevuld met andere
functies, die een grote
bijdrage geven aan de
gebiedsontwikkeling en de
behoeftes binnen
Haarlem. Hierbij valt te
denken aan
kantoorruimte, culturele
functies en
maatschappelijke
voorzieningen.

FR 24-03-
2022

Overig 06-04-
2023

Vanwege onderzoek naar
eventuele andere invulling
van de kavel is de termijn om
te komen tot een invulling van
Kavel A verlengd.

05-10-2023

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20210
21888
1

Motie 4.4. Aan de slag
met de Nedtrain garage

*B- Roept het college op
Over te gaan tot
deelname in de realisatie
van de NedTrain garage,
waarbij de potentieel
onrendabele top vanaf
realisatie wordt gedekt
door een additionele
taakstelling   De financiele
verplichtingen op te
nemen in de Kadernota
2021 (In het geval van
significante tegenvallers
kan de noodzaak van
deze investering altijd in
samenhang met andere
beleidsterreinen bekeken
worden)

BL 09-04-
2020

Overig 01-12-
2022

Door een gewijzigde
ontwikkelingsstrategie aan de
kant van NS
Treinmodernisering is de
beoogde locatie voor de
(gezamenlijke) parkeergarage
niet meer beschikbaar.
Momenteel wordt in goed
overleg met NS
Treinmodernisering naar
alternatieven gezocht.

06-04-2023
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20220
78085
8

Onderzoek
mogelijkheden herplant
verwijderde bomen Zuid-
Schalkwijkerweg

Wethouder De Raadt zegt
toe de mogelijkheid te
onderzoeken of de bomen
die verwijderd moeten
worden aan de Zuid-
Schalkwijkerweg,
herplant kunnen worden
eventueel in de
omliggende
weidegronden.

RB 27-05-
2022

Overig 19-01-
2023

gekoppeld aan DO Zuid
Schalkwijkerweg

06-04-2023 Ter
kennisn
ame

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20220
78086
4

Onderzoek naar
circulaire damwanden,
aan te brengen aan de
Zuid-Schalkwijkerweg

Toezegging: Wethouder
De Raadt zegt toe te
onderzoeken of de aan te
brengen damwand uit
circulaire materialen
opgebouwd kan worden.

RB 27-05-
2022

Overig 19-01-
2023

Deze actie wordt
meegenomen in DO

06-04-2023 Ter
kennisn
ame

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20220
78519
4

Onderzoek mogelijkheid
verwijderde bomen Zuid-
Schalkwijkerweg
duurzamer ingezet
kunnen worden op een
wijze waardoor snel
vrijkomende CO2 wordt
gereduceerd.

Wethouder De Raadt zegt
toe de mogelijkheid te
onderzoeken of bomen
die verwijderd moeten
worden duurzamer
ingezet kunnen worden op
een wijze waardoor snel
vrijkomende CO2 (door
verbranding) wordt
gereduceerd.

RB 30-05-
2022

Overig 19-01-
2023

gekoppeld aan DO Zuid
Schalkwijkerweg

06-04-2023 Ter
kennisn
ame

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20220
84043
8

Motie 16.02
Toegankelijkheid is
geen voorrecht van een
recht

*O- Draagt het college
van B&W op om: Bij de
te doorlopen ruimtelijke
procedures en de
inrichting van
Haarlemmer Stroom
rekening te houden met
de toegankelijkheid voor
mensen met een
handicap

FR 02-06-
2022

Overig 16-02-
2023

Afhandeling van deze motie
hangt samen met BAZ
Inrichtingsplan
Haarlemmerstroom.

06-04-2023
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20221
52986
0

15.01 Motie Top op top
locatie Vincent van
Goghlaan PvdA AP
CDA CU Jouw Haarlem
SP

15.01 Motie Top op top
locatie Vincent van
Goghlaan PvdA AP CDA
CU Jouw Haarlem SP
Verzoekt het college Om
Pre Wonen te vragen om
te onderzoeken hoe
kansrijk het is om de
overblijvende
portiekgebouwen aan de
Vincent van Goghlaan op
te toppen en/of op te
dikken. Om als optoppen
en/of opdikken kansrijk
blijkt koppelkansen met
de BEA-ontwikkeling
volop te benutten, zolang
dit die ontwikkeling niet
vertraagt.

FR 13-10-
2022

Overig 23-03-
2023

Pré Wonen heeft aangegeven
nu alle effort te zetten op de
afspraken/sociaal plannen
Vincent van Goghlaan en
Beatrixplein. De verkenning
naar top op top zal daarna
opgestart worden.

06-04-2023
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PG
Program
ma en
Gebieds
manage
ment

20200
20222
2

Motie 17.07 Hup met de
mobiliteitshubs in de
Orionzone

*O- Bij de verdere
uitwerking van de
ontwikkelvisie in
stedenbouwkundige
plannen te onderzoeken
in hoeverre in de
ontwikkelzone de
parkeeroplossingen
geheel of gedeeltelijk
kunnen worden
geconcentreerd in
mobiliteitshubs.

FR 27-02-
2020

Overig De commissie
ontwikkeling
ontvangt de
informatienota stand
van zaken
ontwikkelzones
(2021/177438).
Onderdeel hiervan is
de mogelijkheid om
een OV Hub te
realiseren in de
Orionzone. In het
mobiliteitsbeleid dat
recent is vrijgegeven
voor inspraak staat
daarnaast het
volgende
opgenomen over
hubs:- Nieuwe
wijken worden
autoluw ontworpen
(met een lagere
parkeernorm). In de
bestaande wijken
worden wijkhubs
(gericht op
deelmobiliteit)
gerealiseerd -
Stedelijke logistiek
gericht op
verminderen van
goederenstromen in
de stad:
pakketpunten bij de
wijkhubs - Binnen de
hele stad Haarlem

27-08-
2020

In afwachting van stedelijke
groeistrategie Stedelijke
strategie is nog niet gereed

06-07-2023
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20210
00262
9

Toezegging wethouder
Snoek de wijkraden te
betrekken bij de
ontwikkeling van de
Prins Bernardlaan

N.a.v.-3 het
20.1Amendement Betrek
de Wijkraden bij de Prins
Bernardlaan ingediend
door de fracties AP Jouw
Hlm wordt ingetrokken ***
Wethouder Snoek zegt
toe de wijkraad er bij te
betrekken en zelfs ook
de wijkraad van de
Slachthuisbuurt.

RB 17-12-
2020

Overig 19-12-
2022

Wordt afgerond bij
vaststelling DO

07-09-2023

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20165
95714

Toezegging wethouder
Sikkema over coulante
houding m.b.t. invoeren
bewoners- of
bedrijfsvergunning

N.a.v. motie SP
Voorzichtig invoeren
bewoners- of
bedrijfsvergunning zegt
wethouder Sikkema toe
de motie voor wat betreft
de tweede bullit over te
nemen: het coulant
omgaan met bestaande
bedrijven die door
maatregel 4 uit
Moderniseren Parkeren
onredelijk worden
getroffen. De fractie trekt
de motie dan ook in

BL 15-12-
2016

Overig Voorstel in
voorbereiding.
Koppeling met
dossier
parkeerregulering.

30-11-
2017

De vaststelling van de
gewijzigde regelgeving
omtrent o.a.
bedrijfsvergunningen is nog
niet afgerond. Het zal in de
loop van 2022 in de
commissie komen. Planning
aangepast moet in overleg
met VTH worden gepland.

08-06-2023 Ter
kennisn
ame

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20221
01464
3

Toezegging wethouder
Van Leeuwen bij
beleidsopstelling mbt
Parkeervergunningen
het uitgeven van
vergunningen aan
'beroepsgroepen' mee
te nemen.

Toezegging wethouder
Van Leeuwen mee te
nemen in het nieuw op te
stellen beleid het
uitgeven van
parkeervergunningen aan
'beroepsgroepen'.

BL 14-07-
2022

Overig 08-06-
2023

Geplande afdoening i.c.m.
actualisering beleidsregels
bedrijfsvergunningen.

08-06-2023
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20201
14673
5

Toezegging informatie
over verwijzing
parkeergarages,
parkeerroutes,
bebording verbeteren

Bij de behandeling van
agendapunt 14 Stand van
zaken en vervolg op
Moderniseren Parkeren
zegt wethouder Berkhout
het volgende toe. Er komt
nog informatie over het
verbeteren van de
verwijzing naar
parkeergarages (inclusief
eventuele
naamswijzigingen), een
verbetering over de
parkeerroutes danwel een
verbetering van de
bebording.

BL 12-11-
2020

Overig 20-05-
2021

De uitwerking van deze
toezegging hoort bij de
uitwerking van de
investeringen in de
kapitaalgoederen (o.a.
slagboominstallaties en
betaalapparatuur) in de
garage. In dit traject wordt
prioriteit gegeven aan de
vervanging van de installaties
in de parkeergarages omdat
deze sterk verouderd zijn. Het
vormgeven van verwijzing
naar de garages (inclusief
een naamswijziging) zal dan
ook niet eerder dan het
najaar 2022 gestart worden.
Vervolgens kan de
gemeenteraad hierover
geinformeerd worden. De
opdracht, het bepalen van de
scope en de aanbesteding
bleken complexer dan
voorheen ingeschat. Tijdens
de aanbesteding zijn diverse
wijzigingen geweest. Hierdoor
heeft het proces vertraging
opgelopen.

08-06-2023 Ter
bespre
king
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20198
93268

Toezegging nulmeting
parkeer- en
verkeersdruk bij P-
regulering De Entree

Trots Haarlem verzoekt
om de nulmeting van de
parkeer- en verkeersdruk
Schalkwijk Europaweg
(cie. Ontw. 31 okt. 2019).
Wethouder Roduner zegt
toe door te geven aan
wethouder Berkhout om
deze nulmetingen mee te
nemen bij de toekomstige
P-regulering van De
Entree.

RB 31-10-
2019

Overig De
parkeerdrukmetinge
n worden in de
periode maart-april
2022 weer
uitgevoerd. De
resultaten zullen
uiterlijk 6 weken na
de meting
beschikbaar worden
gesteld.

14-05-
2020

Door de Coronacrisis zijn
parkeerdrukmetingen in
Entree West niet meer
representatief. De nulmeting
wordt gedaan wanneer de
parkeerdruk in de Entree
representatief is.

08-09-2022 Ter
kennisn
ame
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BC
Bestuur
en
Commun
icatie

20221
56870
7

Actieve
informatievoorziening
aan de Raad wanneer
geplande onderwerpen
langer dan 2 maanden
naar achteren
geschoven worden en
wat de oorzaak hiervan
is.

Wethouder Berkhout zegt
toe de Raad actief te
informeren wanneer
geplande onderwerpen
langer dan 2 maanden
naar achteren geschoven
worden en wat de oorzaak
hiervan is. (CDA)

RB 04-11-
2022

Overig Het is op dit
moment al verplicht
om bij het
verschuiven van de
planning van
onderwerpen de
reden van vertraging
aan te geven.
(Zonder toelichting
te geven is het
aanpassen van de
planning technisch
niet mogelijk ). Via
de actielijsten en
jaarplanningen die
maandelijks op de
commissieagenda
worden
geagendeerd bij
agendapunt 4 is de
reden van vertraging
inzichtelijk voor de
raadsleden in de
kolom Reden
afwijking
oorspronkelijke
planning . Dat
realisatie vertraagt
kan veel
verschillende
oorzaken hebben,
bijvoorbeeld: -
afstemming/overleg
met
belanghebbenden
vraagt meer tijd  - er

12-01-
2023

Er wordt gezocht naar een
werkbare vorm, aangezien in
de raadsjaaragenda de reden
van verschuiving al wordt
aangegeven.

09-03-2023
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

ECDW
Economi
e Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

20221
61774
1

Motie 2BIS Ga niet af
op gevoel, maar geef
een tussendoel GLH
D66 PvdA CDA AP
PvdD

Verzoekt het college :
Om jaarlijkse CO2
reductiedoelen per
transitiepad toe te voegen
aan de
duurzaamheidsbegroting
voor de periode 2023 -
2030 Om daarbij
inzichtelijk te maken welk
deel geheel door externe
factoren wordt
veroorzaakt, en op welk
deel Haarlems beleid van
invloed kan zijn.

RB 10-11-
2022

Overig Tussendoelen
worden opgenomen
in de update van de
Routekaart
Duurzaamheid
(route voor CO2
reductie).
Toelichting op de
realisatie wordt
opgenomen in de
duurzaamheidsbegr
oting en verdeeld in
autonoom en lokale
prestaties.

30-03-
2023

De tussendoel worden
opgenomen in de update
Routekaart Duurzaamheid.

09-03-2023

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20200
86357
0

Toezegging nadere
financiële onderbouwing
bij VO groot onderhoud
en herinrichting Pr.
Bernhardlaan

Bij de behandeling van
agendapunt 8 Varianten
groot onderhoud en
herinrichting Prins
Bernhardlaan zegt
wethouder Snoek toe dat
hij bij het Voorlopig
Ontwerp met een betere
of nadere financiele
onderbouwing komt.

RB 27-05-
2020

Overig 23-09-
2021

Datum gelijk met BAZ
20201240558 VO Vrijgeven
voor inspraak Prins
Bernhardlaan

09-03-2023
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20210
00270
0

Motie 19.1 Paar
woningen extra op het
Kruidplein

*O Verzoekt het college :
In overleg met Pre Wonen
in de ontwerpfase te
bezien of het mogelijk is
extra sociale
huurwoningen toe te
voegen aan dit project op
een zodanige manier dat
de leefbaarheid van de
wijk niet nadelig wordt
beïnvloed - bijvoorbeeld
door het toevoegen van
een extra bouwlaag - en
de raad hierover voor de
start van de
voorbereidingsfase te
informeren.

FR 17-12-
2020

Overig Pre Wonen is op dit
moment hun
stedenbouwkundig
plan aan het
opstellen.
Onderzoek naar de
mogelijkheid voor
extra woningen
maakt daar
onderdeel van uit.
De planning is dat
dit in Q4 21 is
afgerond.

28-10-
2021

Corporatie heeft plan nog niet
gereed 20-12-2022

09-03-2023
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20220
07210
8

Toezegging bij
Reconstructie
Slaperdijkweg -
voetgangers in Vak 3

Wethouder De Raadt zegt
toe om in ht vervolg van
het project reconstructie
Slaperdijkweg te kijken
naar voetgangers in Vak
3.

RB 09-12-
2021

Overig 06-10-
2022

Nov 2022:
Besluitvormingsproces
uitrittenkwestie en discussie
over cultuurhistorische
aspecten leiden tot een latere
oplevering van het VO Okt
2022: Besluitvormingsproces
uitrittenkwestie en discussie
over cultuurhistorische
aspecten leiden tot een latere
oplevering van het VO Aug
2022: Participatie met
klankbordgroep en
stakeholders over het
schetsontwerp is klaar. Ter
afronding van het VO moet er
nog een algemene
inloopavond plaatsvinden
waarvoor besluitvorming
m.b.t. de inrittenkwestie en
het aantal parkeerplaatsen in
wegvak 1 nodig is. Deze
complexe besluitvorming
dient zorgvuldig tot stand te
komen en duurt daardoor te
lang om het VO eind
septmeber gereed te hebben
(uiterste datum voor
behandeling in Cie beheer op
6 oktober).

09-03-2023 Ter
kennisn
ame

28



Actielijst commissie Beheer tbv vergadering 2023

afdeling zaakn
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onderwerp omschrijving pfh
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ontstaa
ns
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zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20220
11745
6

Toezegging wethouder
De Raadt bij de start vd
participatie bij
reconstructie Slaperdijk
niet uit te gaan van
weghalen opritten en
parkeren op eigen
terrein te onderzoeken,
ondanks dat de inritten
strijdig zijn met het
bestemmingsplan

*B- Wethouder De Raadt
zegt toe de participatie
niet te starten vanuit het
oogpunt dat de opritten
weg moeten. Het
parkeren op eigen terrein
zal worden onderzocht,
omdat de inritten er zijn,
maar deze zijn strijdig
met het
bestemmingsplan.

RB 02-02-
2022

Overig 06-10-
2022

Nov 2022:
Besluitvormingsproces
uitrittenkwestie en discussie
over cultuurhistorische
aspecten leiden tot een latere
oplevering van het VO Okt
2022: Besluitvormingsproces
uitrittenkwestie en discussie
over cultuurhistorische
aspecten leiden tot een latere
oplevering van het VO Aug
2022: Participatie met
klankbordgroep en
stakeholders over het
schetsontwerp is klaar. Ter
afronding van het VO moet er
nog een algemene
inloopavond plaatsvinden
waarvoor besluitvorming
m.b.t. de inrittenkwestie en
het aantal parkeerplaatsen in
wegvak 1 nodig is. Deze
complexe besluitvorming
dient zorgvuldig tot stand te
komen en duurt daardoor te
lang om het VO eind
september gereed te hebben
(uiterste datum voor
behandeling in Cie beheer op
6 oktober).

09-03-2023
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afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20221
40677
2

Motie 13.01 Dreef 40
een toplocatie voor 50-
40-10 PvdA

Draagt het college op
Om met de initiatiefnemer
te onderzoeken op welke
manier het aandeel
woningen in het plan
verhoogd kan worden
naar tenminste 50%
sociale huur, zonder
vertraging van de
opleverdatum. Om in
gesprek met de
initiatiefnemer en de
Haarlemse
woningcorporaties te
onderzoeken hoe de
sociale huurwoningen na
realisatie in eigendom
kunnen komen van een
woningcorporatie

FR 22-09-
2022

Overig 24-11-
2022

De motie heeft tot nieuwe
onderhandelingen met de
ontwikkelaar geleid. Daarom
is de eerdere planning niet
meer te halen. Doel is de
onderhandelingen snel af te
ronden en dan tijdig de motie
te beantwoorden. 20-12-
2022 De ontwikkelaar heeft
aangegeven graag
aanvullend onderzoek te doen
naar het deels afsplitsen van
het pand zodat dit verkocht
kan worden aan een
corporatie. Hierdoor neemt
het proces nog meer tijd in
beslag.

09-03-2023
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stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
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PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20199
61202

Motie 23.2 Woningen
Delftplein
ookmiddeldure prijs;
geen wens maar eis

*O- Verzoekt het college:
teneinde de Startnotitie
Delftplein te kunnen
vaststellen: ? In de
Startnotitie Delftplein de
40 procent nog vrij in te
vullen woningen te
oormerken voor
middelduur voor een
periode van minstens 15
jaar? Van deze 40
procent een helft
maximaal middelduur toe
te staan (dwz een prijs
van max € 1.007 kale
huur p. mnd of een
koopwoning met VON-
waarde tot € 259.225,-)?
De andere helft maximaal
hoge middelduur toe te
staan (dwz een kale huur
tot€ 1.300 of een
koopwoning met een VON-
waarde tot € 363.000).

FR 21-11-
2019

Overig 04-02-
2021

Motie overgezet naar huidige
procesmanager. Gaat mee in
het proces van het SPvE
Delftplein. Vanwege diverse
onderzoeken is de planning
verschoven naar 2023.

10-11-2023
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Omgevin
gsbeleid

20220
11752
7

Motie 16.03BIS Hoe
meer zonne-energie
opwek, hoe meer
vreugd GLH AP D66
CU

*O- Verzoekt het college
bij de uitvoering van het
beleid '' Zonne-energie in
het beschermd
stadsgezicht en op
monumenten - Bij het
afwegen van de
toetsingskaders van
legplannen voor
zonnepanelen in het zicht
(categorie 3) te sturen op
legplannen met een zo
groot mogelijk
oppervlakte - Een lijst te
maken met afgewezen
vergunningen voor
zonnepanelen en/of
legplannen - Deze lijst ter
bespreking aan te bieden
aan de commissie
ontwikkeling in januari
2024, hierbij verslag te
doen van de
overwegingen en
eventuele mogelijkheden
voor verruiming van het
beleid

FR 02-02-
2022

Overig 11-01-
2024

11-01-2024
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PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20210
44893
0

Motie 24 Nieuwe
fietsenstallingen in
aanbouw krijgen ook
een rolstoel toegankelijk
openbaar toilet

*B- Draagt het college op
Bij de aanleg van de
nieuwe fietsenstallingen
Houtplein en Hudsonbay
meteen een openbaar
rolstoel toegankelijk toilet
te integreren

BL 08-07-
2021

Overig In de commissie
Beheer van 12
januari 2023 wordt
de kredietaanvraag
voor de
Fietsenstalling
Houtplein
besproken. In het
ontwerp voor deze
fietsenstalling is een
rolstoeltoegankelijk
toilet opgenomen.
Ook in het ontwerp
voor de
Fietsenstalling
Hudsons' Bay is een
rolstoeltoegankelijk
toilet voorzien. De
behandeling van het
krediet is voorzien in
de
commissievergaderi
ng van 6 april 2023.

10-02-
2022

Door de verkoop van het
pand aan 3W real estate
heeft de voorbereiding van de
fietsenstalling in de kelder
van de oude V&D de nodige
vertraging opgelopen.
Verwacht wordt dat de
huurovereenkomst in Q4 van
2022 wordt gesloten. Met het
ontwerpproces is inmiddels
gestart. Ook het ontwerp voor
de fietsenstalling Houtplein
vraag meer tijd omdat de
aanwezigheid van kabels,
leidingen en bestaande
installaties voor nieuwe
uitgangspunten heeft
gezorgd.

12-01-2023
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Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20200
03721
6

Motie 27.07 Autovrije
zondag

Roept het College op: -
deel te nemen aan de
Europese mobiliteitsweek
door een vrijwillige
autovrije zondag in een
deel van de gemeente te
organiseren - in overleg
te gaan met wijkraden en
maatschappelijke
organisaties over de
invulling hiervan - voor
de kadernota een voorstel
inclusief financiele
onderbouwing voor te
leggen aan de commissie
beheer En gaat over tot
de orde van de dag.

BL 19-12-
2019

Overig Voorjaar 2021:
Aanvankelijk was
het idee om in
september 2020
deel te nemen aan
de Mobiliteitsweek
met een vrijwillige
autovrije zondag.
Vanwege de
coronacrisis is dit
een jaar
opgeschoven. De
intentie is nu om
hier in september
2021 bij aan te
sluiten als
gemeente. 3/12/21:
Aangezien ook 2021
nog in het teken
stond van de
coronacrisis, is dit
wederom een jaar
uitgesteld.

03-06-
2021

Deze motie zal in 2023
worden opgepakt. In oktober
2023 zal de raad bij de
afdoening van deze motie
geinformeerd worden hoe
deze motie is uitgevoerd.
Het is op dit moment
onduidelijk of het idee van
een Autovrije zondag (en de
daarmee gepaard gaande
gezamenlijke activiteiten op
straat), in 2022 al passend is
bij de beperkende
maatregelen t.a.v. de corona-
epidemie. Rondom de zomer
is hier hopelijk meer
duidelijkheid over. Dan wordt
ook duidelijk of deze motie in
2022 uitgevoerd kan worden.

12-10-2022
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Economi
e Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

20210
29873
9

Motie 09.02
Windmolens
Schoteroog - zoek op
de goede plek

*B- Verzoekt het college:
Voor de RES 2.0 samen
met de RES-partners te
lobbyen bij het Rijk voor
aanpassing van het
Luchthavenindelingsbeslu
it of een soepeler
toepassing van dit besluit
en hiertoe een brief te
sturen naar de
informateur met
argumenten hiervoor met
als doelen plaatsing van
meer windmolens van
circa 125 meter tussen
Schoteroog en de KPN-
toren mogelijk te maken
en deze windmolens zo
optimaal mogelijk te
plaatsen teneinde de
overlast te minimaliseren.

RB 27-05-
2021

Overig Haarlem heeft bij
het IL&T een
toetsing op
verschillende
hoogtes en op
meerdere
coördinaten
aangevraagd om
een beter beeld te
krijgen van de
mogelijkheden in het
zoekgebied
Schoteroog. De
volgende stap is om
een brief op te
stellen richting het
Rijk. Haarlem heeft
ook bij de RES-
partners gevraagd
om nader onderzoek
te doen naar de
mogelijkheden
rondom Schiphol.
Het belang is in de
regio NHZ groot en
we zullen waar
nodig samen
optrekken in de
lobby richting het
IL&T en het Rijk.

31-07-
2022

Behandelen bij RES 2.0 13-04-2023
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ECDW
Economi
e Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

20210
29896
3

Motie 09.11 Natuurlijke
zonneweides en
natuurrijke windmolens

*B-Verzoekt het college:
De natuur spelregels van
de Natuur en Milieu
Federatie te onderzoeken
en waar mogelijk op te
nemen in de RES 2.0
zodat gemeentes deze
spelregels uniform en
gemakkelijk kunnen
overnemen ten behoeve
van de
vergunningverlening

RB 27-05-
2021

Overig Haarlem heeft het
advies van de
Natuur en Milieu
Federatie
bestudeerd en
aangekaart bij de
initiatiefnemer voor
de zonneweide op
Schoteroog. De
afspraak is gemaakt
om samen met
ecologen te kijken
naar de
mogelijkheden die
passen bij het
project. Het college
zal de ervaringen
delen met partners
in de RES.

31-07-
2022

Behandelen bij RES 2.0 13-04-2023

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20200
03679
6

Motie 22.1 Houd
rekening met de grens
voor de huurtoeslag

*O- Verzoekt het College
van B&W om: Ervoor te
zorgen dat bij de verdere
uitwerking van beide
projecten, geborgd wordt
dat de rekenhuur onder
de grens van de
huurtoeslag blijft door
deze afspraken op te
nemen in de anterieure
overeenkomsten

FR 19-12-
2019

Overig 12-10-
2021

AO met Being schuift iets
naar achteren. AO
Schonenvaert is klaar. Being
wordt begin komend jaar
verwacht. Anterieure
Overeenkomst (AO)
Schonenvaert is praktisch
gereed. De motie is
besproken met de betreffende
ontwikkelaars. Het wachten is
echter nog op de AO van
Being/Schipholpoort. Deze
wordt einde van dit jaar
verwacht.

13-04-2023
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manage
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20221
56897
8

Het maximale aantal
bomen behouden bij de
realisatie van de
Europaweg stadsstraat

Wethouder Berkhout zegt
toe bij het tot stand
komen van de Europaweg
stadstraat het maximale
aantal bomen voor zover
dit mogelijk is te zullen
behouden.

RB 04-11-
2022

Overig 13-04-
2023

13-04-2023
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en Beleid
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20200
21919
8

Motie 19.1 Trek die lijn
door

Verzoekt het College van
B&W om: - Te pleiten
voor het doortrekken van
de Noord-Zuidlijn naar
Haarlem

BL 27-02-
2020

Overig Svz 18/3 2021: Over
het al dan niet
doortrekken van de
Noord-Zuidlijn naar
Schiphol/Hoofddorp
is nog geen besluit
genomen. Dit besluit
hangt af van het
beschikbaar komen
van voldoende
financiele middelen
vanuit het Rijk. Over
het eventueel
doortrekken van
deze nog niet
bestaande lijn vanuit
Hoofddorp naar
Haarlem is in een
eerdere
onderzoeksfase
(Regionaal OV
Toekomstbeeld
2040, november
2019) al
geconcludeerd dat
dit tot 2050 geen
prioriteit heeft. De
kosten van deze
maatregel zijn te
hoog in relatie tot de
verwachte
opbrengsten. Het is
niet effectief om
deze variant
(opnieuw) te
bepleiten. Een

04-11-
2020

Het rapport van het
onderzoek naar de HOV-
corridor tussen Haarlem-
Schiphol/Amsterdam wordt
binnenkort opgeleverd. Dan
wordt dit ook gedeeld met de
raad. In het rapport wordt o.a.
ingegaan op de meest
kansrijke verbingen en type
materieel. RHDHV maakt
een nieuwe lijnenvisie voor de
gemeente Haarlem in
samenspraak met de
provincie NH. Om een
koppeling te kunnen leggen
met de BRT-studie die met de
provincie NH en de VRA
wordt gemaakt wordt het
afronden van deze studie niet
eerder verwacht dan aan het
einde van het eerste kwartaal
van 2023.

14-04-2023
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BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20199
60595

Motie 43 Parkeergarage
Papentorenvest

*O- Verzoekt het college
Te onderzoeken of er een
ontwikkelaar is die bereid
is bouw en exploitatie van
een parkeergarage onder
de Papentorenvest geheel
of gedeeltelijk voor eigen
rekening uit te voeren
Daarbij tevens te
onderzoeken of
cofinanciering door de
provincie tot de
mogelijkheden behoort

FR 26-11-
2019

Overig Enkele marktpartijen
benaderd, nog geen
voldoende
inhoudelijke reactie
om de motie af te
doen.

06-04-
2020

Wethouder Roduner kan deze
motie pas afdoen als er
duidelijkheid is over vervolg
Nedtrain. De
(on)mogelijkheden voor
gezamenlijke realisatie van
parkeervoorzieningen worden
momenteel i.s.m. NS
treinmodernisering
onderzocht. Daarnaast
vinden er gesprekken plaats
met commerciele
parkeerexploitanten. De
uitkomsten van deze trajecten
worden gebruikt om de motie
af te doen.

14-06-2023 Ter
kennisn
ame

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20210
64527
7

Motie 16.11
Herplantplicht in
bomenmonitor

*B- Verzoekt het college:
Informatie over in de
toekomst te planten
bomen in het kader van
herplantplicht
gestructureerd en
eenduidig te registreren
en toegankelijk te maken
voor Haarlemse inwoners
en de Raad

RB 25-11-
2021

Overig 21-04-
2022

Met het Groenbeleidsplan is
de werkwijze voor de
uitvoering van de
bomenmonitor bijgesloten.
Uitvoering van een digitale
mogelijkheid hangt samen
met het op orde brengen van
de digitale data en vraagt ook
dit jaar nog veel
werkzaamheden.

14-12-2023 Ter
kennisn
ame
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Project-
en
Contract
manage
ment

20220
42165
6

Motie 16.02 Monitoren
professor Eijkmanlaan
CDA VVD D66 OPH
Trots HvH AP CU GLH

*B- Verzoekt het college:
Na de oplevering een jaar
lang te monitoren en
vervolgens een rapport op
te stellen, waar de
volgende punten in
worden meegenomen:
snelheid en intensiteit na
9 maanden de groepen:
"weggebruikers,
omwonenden, de
aangrenzende school, de
concessiehouder
(Connexxion), de
verkeerspolitie en de
wijkraad" te vragen naar
hun ervaringen en hier
per groep over te
rapporteren onderzoek
het verkeersgedrag, de
oversteekbaarheid en de
doorstroming vermeld
eventuele incidenten of
ongelukken, inclusief
oorzaak en gevolgen Dit
rapport 1 jaar na de
oplevering voor
bespreking te agenderen
in de commissie beheer

RB 17-02-
2022

Overig 15-01-
2025

15-01-2025
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20195
67875

Motie 21 Toekomst van
Schiphol

*B- Draagt het college op:-
Om te bepleiten dat er in
ieder geval tot minstens
2023 geen verdere groei
van Schiphol plaatsvindt-
Dit standpunt zowel in
Haarlem uit te dragen als
in alle relevante gremia
die met de luchtvaart te
maken hebben - Tevens
te pleiten voor afschaffing
van de nachtvluchten-
Met andere partners uit
de BRS te kijken hoe het
aantal goedkope
vakantievluchten beperkt
kan worden, en- Om te
promoten dat zo veel
mogelijk afstanden tot
750 km per trein worden
afgelegd in plaats van
met het vliegtuig,

RB 04-07-
2019

Overig Een korte notitie
over de stand van
zaken met
betrekking tot de
ontwikkelingen rond
Schiphol, inclusief
de in de motie
genoemde
onderwerpen, zal ter
kennisname van de
commissie worden
gebracht.

16-01-
2020

Aangezien aan de opdrachten
in de motie inmiddels is
voldaan door inbreng van
Haarlem en/of de regio in de
diverse overlegstructuren
rond Schiphol wordt de motie
afgedaan, Er komt een
nieuwe stand van zaken.

16-02-2023

PG
Program
ma en
Gebieds
manage
ment

20210
62642
6

Motie 05 Vraag de
ontwikkelaar om meer
eigen regie D66 CDA
VVD

*O- Roept het college op:
Uit te werken hoe
ontwikkelaars en/of
corporaties
processtappen bij
ontwikkeling van woon-
en werklocaties over
kunnen nemen van de
gemeente.

FR 11-11-
2021

Overig 21-09-
2022

Antwoord op de motie vraagt
een uitgebreid antwoord. De
verwachting is dat de nieuwe
planning het mogelijk maakt
om daaraan te voldoen. er
ligt een relatie met
besluitvorming rond de
zones.

16-02-2023 Ter
kennisn
ame
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Economi
e Cultuur
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mheid en
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20221
00030
9

Motie Niet meer stoken
voor de buitenlucht 23
PvdD PvdA CDA AP CU

*B- Verzoekt het College:
- een lobby te starten in
samenwerking met de
VNG richting het Rijk om
te pleiten voor een
landelijk verbod op
terrasverwarmers - het
gebruik van
terrasverwarmers in
Haarlem verder te
ontmoedigen en het effect
hiervan jaarlijks te
monitoren. - om nog voor
het einde van het jaar (of
bij begroting) te komen
met
stimuleringsvoorstellen
gericht op het
verduurzamen van
terrassen zonder
terrasverwarmers.

RB 14-07-
2022

In route Zie afdoening in
word document in
mail 30/11

19-01-
2023

19-01-2023
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Project-
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manage
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20221
01330
0

Motie 25.3 Maak van
een hoogteverschil geen
toegankelijkheidsversch
il D66 OPH Jouw
Haarlem ChristenUnie
CDA

Roept het college op: - In
de ontwerpfase bij de
keuze voor ondergrondse
doorgang rekening te
houden met het
hellingspercentage, zodat
zoveel mogelijk mensen
zelfstandig de
onderdoorgang kunnen
gebruiken - In de
ontwerpfase bij de keuze
voor een traverse met
liften de betrouwbaarheid
van het liftsysteem te
borgen, zodat het risico
op langdurige
onbereikbaarheid van het
knooppunt door
liftstoringen
geminimaliseerd wordt -
Bij het aanbieden van het
ontwerp aan de raad ter
besluitvorming inzichtelijk
te maken hoe de
toegankelijkheid voor
personen met een
handicap geborgd is.

BL 29-06-
2022

In route Bij het opstellen van
het
stedenbouwkundig
plan vanaf oktober
2022 tot maart 2023
wordt rekening
gehouden met de
toegankelijkheid.

16-02-
2023

Het is meegenomen als
uitgangspunt voor het
bstedenbouwkundig plan.

19-01-2023
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0

Motie 20.2 Lobbyen
voor A9 Lightrail

Verzoekt het college:-426-
Zich in te zetten dat het
benodigde
vervolgonderzoek naar de
lightrailverbinding langs
de A9 zo spoedig
mogelijk in 2020 wordt
afgerond - Op basis
hiervan een lobby
document te maken wat
kernachtig weergeeft wat
het belang en de
toegevoegde waarde is
van deze verbinding o.a.
door in te gaan op de
bijdrage aan
verduurzaming van de
modal split, filereductie
op de A9, leefbaarheid
binnen Haarlem en
reistijdwinst tussen
Haarlem en
Schiphol/Amstelveen/Ams
terdam Zuid - Te werken
aan een brede coalitie die
realisatie van een
lightrailverbinding langs
de A9 gaat bepleiten naar
het voorbeeld van recente
succesvolle lobby
trajecten in andere regio's

BL 19-12-
2019

Overig Planning is
december 2020. Tot
die tijd worden
ondernomen acties
in deze stand van
zaken opgenomen.
In december wordt
een verantwoording
over het afgelopen
jaar naar de
commissie
gezonden. In
februari 2022 is de
raad via een
informatienota
(2022/31748)
geinformeerd over
de stand van zaken
van het onderzoek
dat de gemeente
Haarlem samen met
de provincie Noord-
Holland, de
Vervoerregio
Amsterdam en de
gemeente
Amsterdam heeft
uitgevoerd naar de
reizigersgroei aan
de westzijde van de
Metropoolregio
Amsterdam (MRA)
tot 2040 en de
ontwikkelingsmogelij
kheden van het
Hoogwaardig

10-12-
2020

Deze wens wordt
meegenomen in de studie die
samen met de provincie
wordt gedaan i.h.k.v. het
regionaal OV-Toekomstbeeld.
De resultaten van deze studie
worden verwacht rond de
zomer van 2021. RHDHV
maakt een nieuwe lijnenvisie
voor de gemeente Haarlem in
samenspraak met de
provincie NH. Om een
koppeling te kunnen leggen
met de BRT-studie die met de
provincie NH en de VRA
wordt gemaakt wordt het
afronden van deze studie niet
eerder verwacht dan aan het
einde van het eerste kwartaal
van 2023.

21-04-2023
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BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20210
44885
1

Motie 11 Verder snijden
in OV, Nee!

Overwegende: Het
belang van goed
openbaar vervoer voor
onze doelstellingen op het
gebied van mobiliteit en
duurzaamheid Roept de
provincie op: Het
voornemen in te trekken
om verder te schrappen in
de dienstregeling van
Connexxion, en de
dienstregeling zo spoedig
mogelijk terug te brengen
op het eerdere niveau  En

BL 08-07-
2021

Overig 21-04-
2023

RHDHV maakt een nieuwe
lijnenvisie voor de gemeente
Haarlem in samenspraak met
de provincie NH. Om een
koppeling te kunnen leggen
met de BRT-studie die met de
provincie NH en de VRA
wordt gemaakt wordt het
afronden van deze studie niet
eerder verwacht dan aan het
einde van het eerste kwartaal
van 2023.

21-04-2023
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e Cultuur
Duurzaa
mheid en
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20175
66047

Motie 39 Pilot
warmtewinning uit
wegdek

*B- draagt het College op
een pilot op te zetten om
warmtewinning
gecombineerd met
warmte koude opslag te
testen op een fietspad of
autoweg,-425

RB 23-11-
2017

Overig Motie Pilot
warmtewinning uit
wegdek Aanleiding
De motie Pilot
warmtewinning uit
wegdek is ingediend
met als doel
warmtewinning uit
asfalt in combinatie
met warmte koude
opslag te testen.
Toelichting De
techniek van
warmtewinning uit
wegdek is niet nieuw
en wordt reeds op
kleine schaal op
diverse plaatsen in
ons land toegepast.
De techniek wordt
gecombineerd met
een warmte koude
opslag (WKO) bron,
om de warmte uit de
zomer in op te slaan
en in de winter te
gebruiken. Het
beste moment om
warmtewinning uit
asfalt toe te passen
is bij aanleg of
renovatie van het
wegdek. Voor het
starten van een
succesvolle pilot is
gezocht naar een

10-10-
2019

In afwachting van
actualisering
bronnenstrategie

21-09-2023 Ter
kennisn
ame
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0

Motie 4.2 Het
voorterrein van de
Koepel wordt groen,
zoals het is ingetekend
in het
Beeldkwaliteitsplan
(versie 2)

*O- Draagt het College op
-189 - De ontwikkelaars
niet toe te staan de 20
benodigde bovengrondse
parkeerplaatsen te
realiseren op het
voorterrein van de Koepel
- Deze tijdelijke plekken
door de ontwikkelaar
beschikbaar te laten
maken aan de noordzijde
van de Papentorenvest of
een alternatieve locatie in
overleg met de wijk -
Deze plekken op te heffen
zodra er een geschikt
alternatief voor handen is,
zoals de Nedtraingarage -
Het voorterrein van de
Koepel te doen laten
vergroenen, zoals
opgenomen is in het
Beeldkwaliteitsplan

FR 09-04-
2020

Overig In verband met
planning hotel
voorlopig aangepast
naar september
2023

04-02-
2021

In de anterieure
overeenkomst (februari 2020)
overeengekomen dat de
ontwikkelaars het voorterrein
maximaal voor een periode
van 5 jaar na vaststelling van
het bestemmingsplan (april
2020) voor 20
parkeerplaatsen mogen
gebruiken, te weten tot
september 2026.

21-09-2023
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1

Motie 21.4 Zebrapad
Houtplein; niete zwart-
wit

Roept het College op: -
een jaar na oplevering
van het Houtplein met een
evaluatie te komen over
de gevolgen van het
vervallen van het
zebrapad - hierin mee te
nemen metingen van
relevante
verkeersstromen, te
weten: voetgangers,
bussen, auto s en fietsers
- hierin ook mee te nemen
de verwachte effecten van
het toevoegen van een
zebrapad - deze
evaluatienota ter
bespreking aan de
commissie Beheer voor te
leggen

RB 25-06-
2020

Overig 22-10-2020: In de
motie is aangegeven
1 jaar na
gereedkomen
herinrichting
Houtplein dwz. 1
jaar na 3e Q 2022
onderzoek naar
verkeersituatie
oversteek Dreef
naar Houtplein.
Opstart onderzoek
3e Q 2023. 20-12-
2022: uitvoering
project loopt tot Q4
2023. 1 Jaar na
gereedkomen volgt
onderzoek naar de
oversteek. Datum
BAZ verschoven
naar Q4 2024

19-12-
2023

Vorige update was 22-10-
2020. Begin 2022 is de
uitvoeringsplanning bekend
geworden. Afdoening motie
hangt af van de datum
oplevering. Dit is nu verwerkt

21-11-2024
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en Beleid
Openbar
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20174
42594

Onderzoek
inventariseren
knelpunten in Haarlem
bij verwijzen scooter
van fietspad naar
rijbaan.

Bij de behandeling van de
verantwoording van de
eerder gedane toezegging
over de mogelijkheden
van het verplaatsen van
scooters van fietspad
naar rijbaan, zegt
wethouder Sikkema het
volgende toe. Alhoewel
het nog afwachten is
wanneer en of wetgeving
op dit punt zal worden
ingevoerd, toch zal er al
onderzoek door de gehele
stad gaan plaatsvinden
wat de eventuele
knelpunten zijn. Dit
onderzoek zal in ieder
geval klaar zijn als de
wetgeving wordt
ingevoerd.

BL 21-09-
2017

Overig Onderzoek is
opgenomen in de
uitvoeringsagenda
verkeersveiligheid
(20220651763),
inhoudelijke
resultaten worden
opgenomen in de
informatienota over
verkeersveiligheid in
maart 2023
(20221316749)

31-12-
2018

Dit is maatregel 2c uit het
Verkeersveiligheidsbeleid
(vastgesteld door de raad 26
oktober 2021). Het komt
terug in de Actieagenda
Verkeersveiligheid die volgt
voor het Zomerreces 2022
(zie BAZ 20210550412). Het
onderzoek hangt samen met
helmplicht op snorfietsen. Dit
is door het rijk uitgesteld tot
later dit jaar. Mede hierom
heeft het onderzoek
vertraging. Stuk ter
bespreking, dus 2e
commissie van de maand.

23-03-2023 Ter
kennisn
ame
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20193
14236

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.

RB 11-04-
2019

Overig We wachten op een
nulmeting van het
bomenbestand. 01-
02-2022 Toezegging
niet behandeld in cie
Beheer d.d. 10 febr.
ivm behandeling
Groenbeleidsplan,
later dit jaar. 10-10-
2022: De
Bomenmonitor is
uiteindelijk (als
bijlage 7)
opgenomen bij het
Groenbeleidsplan en
wordt via die weg
verder behandeld

05-09-
2019

Nav een voorstel van de
belangengroepen groen is er
in de commissie beheer van
oktober 2019 toegezegd door
de wethouder dat eerst wordt
gestart met een intgraal
groenproces met de
belangengroepen. De
bomenmonitor zal worden
ontwikkeld in relatie tot het
integraal beleidsplan groen.
De behandeling van de
bomenmonitor is gekoppeld
aan het groenbeleidsplan, die
opschuift naar september
2022.

23-03-2023 Ter
kennisn
ame
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8

Motie 14.1 Snorfietsen
naar de rijbaan BIS

verzoekt het college, - een
startnotie op te stellen
waarin keuzes, kosten,
voorwaarden en planning
zijn opgenomen voor het
verbieden van snorfietsen
op daartoe aangewezen
fietspaden binnen de
gemeente Haarlem,- bij
groot onderhoud rekening
te houden met een verbod
van snorfietsen op
fietspaden of dit verbod
niet onmogelijk te maken,
- deze startnotie te
bespreken in de
commissie Beheer,

BL 26-11-
2020

Overig Onderzoek is
opgenomen in de
uitvoeringsagenda
verkeersveiligheid
(20220651763),
inhoudelijke
resultaten worden
opgenomen in de
informatienota over
verkeersveiligheid in
maart 2023
(20221316749)

21-10-
2021

Dit is maatregel 2c uit het
Verkeersveiligheidsbeleid
(vastgesteld door de raad 26
oktober 2021). Het komt
terug in de Actieagenda
Verkeersveiligheid die volgt
voor het Zomerreces 2022
(zie BAZ 20210550412). Het
onderzoek hangt samen met
helmplicht op snorfietsen. Dit
is door het rijk uitgesteld tot
later dit jaar. Mede hierom
heeft het onderzoek
vertraging. Conform de
planning in de
uitvoeringsagenda
verkeersveiligheid wordt het
onderzoek in december
afgerond. Aansluitend wordt
een voorstel (wel/niet
voorbereiden van snorfiets
naar de rijbaan) opgesteld, in
1e kwartaal 2023. Resultaten
worden opgenomen in de
informatienota over
verkeersveiligheid in maart
2023. Stuk ter bespreking,
dus 2e commissie van de
maand.

23-03-2023
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en Beleid
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8

Toezegging: nagaan
aantal
verkeersongevallen dat
plaatsvindt tussen
fietsers en voetgangers

Tijdens de behandeling
van agendapunt 6
Verkeersveiligheidsbeleid
zegt wethouder Berkhout
op verzoek van OPH het
volgende toe. Hij zal
nagaan wat het aantal
verkeersongevallen is dat
plaatsvindt tussen fietsers
en voetgangers.

BL 07-10-
2021

Overig 15-03-
2023

wordt afgedaan in de
informatienota over
verkeersveiligheid in maart
2023. Stuk ter bespreking,
dus 2e commissie van de
maand.

23-03-2023 Ter
kennisn
ame

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20210
54968
8

Toezegging: nader
kijken naar registratie
verkeersongelukken en
vermelding oorzaak,
met name (maar niet
alleen) tussen fietser en
voetganger

Bij de behandeling van
agendapunt 6
Verkeersveiligheidsbeleid
zegt wethouder Berkhout
op verzoek van het CDA
het volgende toe. Hij zal,
in samenwerking met de
regio en de provincie,
aandacht vragen voor een
betere registratie van
oorzaken van
verkeersongelukken door
verkeerspolitie en andere
instanties die ermee te
maken hebben.

RB 07-10-
2021

Overig 15-03-
2023

wordt afgedaan in de
informatienota over
verkeersveiligheid in maart
2023. Stuk ter bespreking,
dus 2e commissie van de
maand.

23-03-2023 Ter
kennisn
ame
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en Beleid
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20210
54993
6

Toezegging nagaan
hoeveel geld gelabelled
is ihkv co-financiering
verkeersveiligheid

Bij de behandeling van
agendapunt 6
Verkeersveiligheidsbeleid
zegt wethouder Berkhout
op verzoek van de
ChristenUnie het
volgende toe. Hij zal
nagaan hoeveel geld er
gelabelled is voor co-
financiering ihkv
verkeersveiligheid.
ChristenUnie merkt hierbij
op dat dit iets anders is
dan (de) fietssubsidie, het
gaat hier echt om
landelijk ter beschikking
staand geld.

BL 07-10-
2021

Overig 15-03-
2023

wordt afgedaan in de
informatienota over
verkeersveiligheid in maart
2023. Stuk ter bespreking,
dus 2e commissie van de
maand.

23-03-2023 Ter
kennisn
ame

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20220
42171
7

Motie 19.05 Veilig naar
school op de fiets

Verzoekt het college Een
quick scan uit te voeren
naar de onveilige punten
voor schoolgaande
fietsers in de hele stad en
hierbij de schoolbesturen
en
schoolvertegenwoordiging
en goed bij te betrekken
De raad het resultaat van
deze quick scan voor de
zomer aan te bieden aan
de raad Hierbij aan te
geven met welke
maatregelen we deze
gevaarlijke punten in onze
stad snel kunnen
verbeteren

BL 17-02-
2022

Overig Is opgenomen in de
uitvoeringsagenda
verkeersveiligheid
(20220651763),
inhoudelijke
resultaten worden
opgenomen in de
informatienota over
verkeersveiligheid in
maart 2023
(20221316749)

15-03-
2023

Stuk ter bespreking, dus 2e
commissie van de maand.

23-03-2023
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BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20220
65126
2

Toezegging wethouder
Berkhout organiseren
informatiecampagne
over het verbod op
vrachtwagens door de
Schouwtjeslaan.

Toezegging: Wethouder
Berkhout gaat in overleg
met burgemeester
Wienen of het mogelijk is
een voor een bepaalde
tijd een campagne te
organiseren die duidelijk
maakt dat er een verbod
van vrachtwagen door de
Schouwtjeslaan is.

BL 22-04-
2022

Overig 15-03-
2023

wordt afgedaan in de
informatienota over
verkeersveiligheid in maart
2023. Stuk ter bespreking,
dus 2e commissie van de
maand.

23-03-2023 Ter
kennisn
ame

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20220
65140
5

Toezegging wethouder
Berkhout. Voor de
zomer een gesprek te
plannen met alle
middelbare scholen
over de
verkeersveiligheid
rondom de scholen.

Toezegging wethouder
Berkhout. Wethouder
Berkhout zegt toe voor de
zomer in gesprek te gaan
met alle middelbare
scholen over de
verkeersveiligheid rondom
de scholen en hun input
op te nemen in
uitvoeringsagenda
verkeersveiligheidsbeleid.

BL 22-04-
2022

Overig Is opgenomen in de
uitvoeringsagenda
verkeersveiligheid
(20220651763),
inhoudelijke
resultaten worden
opgenomen in de
informatienota over
verkeersveiligheid in
maart 2023
(20221316749)

23-03-
2023

23-03-2023
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Beheer
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Openbar
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20221
01440
4

Toezegging wethouder
De Raadt een indicator
op te nemen over het
aantal bomen op
scholen en sportvelden
tbv totaaloverzicht

*B I . En het aantal
bomen is niet afgenomen,
maar de wijze van
registratie is veranderd.
Dus het aantal bomen op
scholen en sportvelden,
die zit nu niet meer in die
indicator. Maar ik denk
inderdaad dat het goed is
dat we die voor volgend
jaar wel opnemen, dus
dat we daarnaast nog een
indicator opnemen voor
het aantal bomen bij
onderwijs en sport, zodat
we het totaalplaatje
kunnen hebben. Dan ben
…

RB 23-06-
2022

Overig 23-03-
2023

23-03-2023

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20200
44234
6

Motie 4.9 Zorg voor
voldoende
fietsparkeerplaatsen

*O- Roept het college op:
Met de ontwikkelaar (vd
Koepel) in gesprek te
gaan over welke
mogelijkheden er zijn om
de fietsparkeercapaciteit
later te kunnen vergroten
als de huidige capaciteit
niet voldoende blijkt De
woningbeheerders te
verzoeken toekomstige
bewoners te stimuleren
gebruik te maken van de
berging voor de stalling
van hun fiets.

FR 09-04-
2020

Overig Het beoogd
bouwprogramma
voldoet aan de
fietsparkeernormen,
dit is ook
bekrachtigd door de
Raad van State. Het
is nu te vroeg om te
constateren of er in
de toekomst een
tekort aan capaciteit
gaat ontstaan, hoe
groot dat tekort is en
wat daarvoor dan de
juiste oplossing is.

02-12-
2021

De uitwerking van de analyse
over nut en noodzaak van
een ondergrondse
fietsenstalling, wat ten
grondslag ligt aan de
samenwerkingovereenkomst
(SOK), vergt wat meer tijd.

23-03-2023
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03446
8

Toezegging wethouder
houdt commissie op de
hoogte van gesprekken
met de bewoners over
de weginrichting

Bij de behandeling van
agendapunt 13
Opinienota
Verkeerssituatie
Nagtzaamstraat en
Teding van
Berkhoutstraat zegt
wethouder Rog het
volgende toe. Hij zal de
commissie op de hoogte
houden van de
gesprekken die gevoerd
gaan worden met de
bewoners van beide
straten over het komen tot
kleine aanpassingen in de
weginrichting

RB 14-01-
2021

Overig Sander moet met
Jaap Kooman
overleggen,
procesopdracht
moet worden
gemaakt.

09-12-
2021

I.v.m. de nog te houden
bewonersavond en eventuele
aanpassingen in het ontwerp
is de datum voor de
commissie verzet. Project
heeft met wisseling van PCM
stil gelegen. Jan. 2022 weer
opgepakt en uitwerking van
ontwerp en strategie wordt 5
september 2022 besprekoken
met wethouder Berkhout.
Daarna kan de informatienota
opgesteld worden voor de
commissie.

23-03-2023 Ter
kennisn
ame
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en
Contract
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6

Motie 25.2BIS HUB
over de brug: bus en
auto ontvlechten CU

*B- wordt voorkomen dat
wachtende OV-reizigers
pal naast de autorijbanen
Verzoekt het college:
Richting het voorlopig
ontwerp te onderzoeken
of de noordelijke
Buitenrustbrug voor het
OV in 2 richtingen kan
worden gereserveerd en
de zuidelijke brug voor het
autoverkeer en de
autorijbanen op de
Schipholweg tussen
Buitenrustbruggen en
Europaweg met een 2x1
in plaats van 2x2 profiel
kunnen worden
ontworpen

FR 29-06-
2022

Overig Aan
verkeerskundigbure
au Goudappel
Coffeng is opdracht
gegeven om nader
onderzoek te doen
naar de
mogelijkheden van
deze vraag.
Resultaat is dat door
het afsluiten van de
Schalkwijkerstraat
en de
Rustenburgerlaan
op de N205 voor
autoverkeer
(waardoor
aanrijdroutes voor
aanliggende buurten
wijzigen), de
doorstroming op de
N205 verbetert en
rijbaan ter hoogte
van de
mobiliteitshub terug
kan naar 2x1
rijstroken, waardoor
ruimte ontstaat voor
de hub.

30-11-
2022

bij het opstellen van het
stedenbouwkundig plan.

23-03-2023 Ter
kennisn
ame
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2

Motie 14.5 Haarlem
Duurzaam ook op het
water en begin bij jezelf
(Haarlemse wateren)

-709 *B- Verzoekt het
college om: Voor 1 juli
2021 in overleg met
belanghebbenden en zo
mogelijk lering trekkend
van beleid in andere
gemeenten met een
voorstel te komen dat
regelt dat toekomstige
nieuwe boten van de
gemeente Haarlem (de
Havendienst) en
Spaarnelanden
emissievrij zijn
(richtdatum invoering:
2022) en dat ook
bestaande boten van de
Havendienst en
Spaarnelanden moeten
voldoen aan emissie-
eisen (uitgangspunt:
voorwaarde emissievrij
vanaf 2025)

JW 26-11-
2020

Overig Gekoppeld aan BAZ
2020/1030130 10/9
Onderzoek van
externe deskundige
wordt binnenkort
afgerond. Proefvaart
met electrisch varen
staat voor volgende
week gepland.
Hierdoor is de
nieuwe reele
plandatum de
vergadering van
november. 13/8 Er
is een deskundige
ingehuurd om vooral
het technische
onderzoek uit te
voeren. Er is een
praktijktest gedaan
met een electrische
boot voor
Spaarnelanden. Zo
is inzicht verkregen
in de actieradius,
vaarsnelheden en
oplaadtijden
accupakket. Als
gevolg hiervan is de
planning aangepast.
10/5 het kost meer
tijd dan verwacht
om inzicht te krijgen
in de consequenties
van de elektrificatie
van alle (bestaande)

10-06-
2021

Het beantwoorden van de
onderzoeksvragen kosten
meer tijd dan eerder
aangenomen.

23-11-2023
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umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BE/Have
ndienst

20201
03013
0

Motie 15.1 Haarlem
duurzaam ook op het
water

*B- Verzoekt het college
om: Voor 1 juli 2021 in
overleg met
belanghebbenden en zo
mogelijk lering trekkend
van beleid in andere
gemeenten met een
voorstel te komen dat
regelt dat nieuwe
ligplaatsvergunningen
alleen nog verleend
worden voor boten die
emissievrij zijn
(richtdatum invoering:
2022) en dat ook
bestaande houders van
een ligplaats moeten
voldoen aan emissie-
eisen (uitgangspunt:
voorwaarde emissievrij
vanaf 2025)

JW 22-10-
2020

Overig 10/9 Onderzoek van
externe deskundige
wordt binnekort
afgerond. Proefvaart
met electrisch varen
staat voor volgende
week gepland.
Hierdoor is de
nieuwe reele
plandatum de
vergadering van
november. 13/8 Er
is een deskundige
ingehuurd om vooral
het technische
onderzoek uit te
voeren. Tevens
wordt een
praktijktest gedaan
met een electrische
buitenboordmotor.
Zo wordt inzicht
verkregen in de
actieradius,
vaarsnelheden en
oplaadtijden
accupakket. Als
gevolg hiervan is de
planning aangepast.
10/5 het kost meer
tijd dan verwacht
om inzicht te krijgen
in de consequenties
van de elektrificatie
van alle (bestaande)
vaartuigen op

10-06-
2021

De onderzoeksvragen blijken
ingewikkeld en kosten
daarom meer doorlooptijd.

23-11-2023
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ontstaa
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zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20210
37845
6

Motie 16.3  Op naar een
groene Lange
Heerenstraat - het
vervolg BIS

*B- Roept het college op
De mogelijkheden om de
Lange Heerenstraat te
vergroening -- zoals
geschetst in de motie ""
Op naar een groene
Lange Heerenstraat""-
samen met bewoners en
ondernemers in de Lange
Heerenstraat in kaart te
brengen Een concreet
voorstel voor de
Begroting 2022 voor te
leggen in een startnotitie
in de Commissie Beheer

FR 01-07-
2021

Overig Stand van zaken. De
Lange Herenstraat
maakt onderdeel uit
van het project
herontwikkeling
Stationsplein,
hiervoor is subsidie
aangevraagd. Na
verkrijgen subsidie
zal verdere
uitwerking volgen
van de plannen
waaronder ook de
Lange Herenstraat.

24-11-
2022

Deze motie wordt betrokken
bij de realisatie van de visie
voor het Stationsgebied.

24-11-2022

BE/Have
ndienst

20186
95329

Tussenrapportage of
stand van zaken
voortgang electrificatie-
proces rondvaartboten
en verhuur van boten

Bij de behandeling van
agendapunt 6 Vaststellen
ambitiekaart Haarlemse
Wateren zegt
portefeuillehouder dhr.
Wienen toe halverwege
de looptijd van het traject
electrificatie van
rondvaartboten en
verhuur van boten, te
komen met een
tussenrapportage of stand
van zaken. Aangezien de
looptijd van dit proces tot
2025 is, zal deze
tussenrapportage of stand
van zaken verschijnen
rond oktober 2021

JW 16-10-
2018

Overig 01-10-
2021

planning aangepast naar 7
oktober (1 okt geen
vergaderdatum).

25-05-2023 Ter
kennisn
ame
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onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

ECDW
Economi
e Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

20210
60231
1

Motie 18.14 Stop
verkoop en liberalisatie
van sociale
huurwoningen Jouw
Haarlem-SP-
OPHaarlem-AP

-709 *O- Verzoekt het
college van B&W om:
Nadat er definitieve
duidelijkheid is over de
beschikbare
investeringscapaciteit
voor de drie grote
Haarlemse corporaties,
met hen in overleg te
treden om de
voorgenomen verkoop en
liberalisatie van de
sociale huurwoningen zo
veel mogelijk te beperken
en dit op te laten nemen
in de meerjarige
prestatieafspraken 2022-
2025

FR 26-10-
2021

In route 03-03-
2022

Wordt meegenomen bij
vaststellen Addendum op de
prestatieafspraken nav de
afschaffing
Verhuurdersheffing. Pas als
de besluitvorming hierover in
Den Haag gereed is kunnen
de corporaties een definitieve
doorrekening maken van hun
financiele ruimte.
Behandeldatum kan
verschuiven afhankelijk van
planning in Den Haag.

25-05-2023
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stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BC
Bestuur
en
Commun
icatie

20182
61787

Motie 12.2 Haarlem in
vervoering

Draagt het college van
benw op: Om samen met
Zuid Kennemerland de
nodige stappen te zetten
teneinde gezamelijk tot de
vervoerregio Amsterdam
toe te treden

BL 17-05-
2018

Overig In het
evaluatierapport van
de MRA 'Meer
richting en resultaat'
wordt aanbevolen
om de Vervoerregio
op de schaal van de
MRA te brengen,
waarbij wordt
aangetekend dat
daarvoor de
medewerking van
provincies en het
Rijk nodig is. Zolang
het zover nog niet is,
wordt aanbevolen
alle gemeenten via
vertegenwoordiging
vanuit de deelregio's
te laten deelnemen
aan het Platform
Mobiliteit. De MRA
is nu bezig om na te
gaan hoe deze (en
andere)
aanbevelingen uit
het rapport kunnen
worden opgevolgd.
Het college voelt
zich gesteund door
de voorstellen van
de
evaluatiecommissie
en verwacht dat de
MRA in de loop van
2020 met concrete

15-11-
2018

De uitvoering van de motie is
gekoppeld aan de opvolging
van de aanbevelingen van de
evaluatiecommissie van de
MRA.

25-06-2020 Ter
kennisn
ame
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stand van zaken oorsp
ronkel
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planning
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ECDW
Economi
e Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

20210
20912
1

Motie 16.3 Middelduur
voor wie?

*O- Roept het college op
De financiele situatie van
Haarlemse huurders in de
middeldure huur (euro
752,33 tot euro 1.007) te
onderzoeken met een
representatieve
steekproef en om hierbij
in ieder geval gebruik te
maken van de expertise
van het NIBUD en hierbij
minimaal het bruto-
inkomen, de woonlasten
en het besteedbaar
inkomen in kaart te
brengen. Waar nodig
lokale interventies voor
deze doelgroep(en) te
onderzoeken om de
financiele situatie te
verbeteren zoals hulp bij
huurprijscheck, gesprek
met energiecoach, hulp
bij verzoek aan
verhuurder om woning
energiezuiniger te maken,
een gemeentelijke
inkomens- of
woonkostentoeslag of via
maatwerk verhuizen van
te duur naar een
goedkopere
corporatiewoning. Om
hierbij belanghebbenden
te betrekken zoals
huurders(organisaties),

FR 06-04-
2021

Overig 29-10-
2021

In afwachting van cijfers van
het Nibud.

26-01-2023
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code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20221
41787
4

Toezegging: aanbieding
raadsmarkt voor de
raad en
belanghebbenden in het
groenbeleidsplan 2022-
2030

Wethouder Berkhout biedt
aan een raadsmarkt voor
raadsleden en
belanghebbenden te laten
organiseren (tot het eind
van dit jaar), met als doel
alle ideeen van
belanghebbenden op
papier te zetten voor het
meerjarig
uitvoeringsprogramma
van het groenbeleidsplan
2022-2030.

RB 06-10-
2022

Overig 31-12-
2022

Agendering van de
raadsmarkt is in 2022 niet
meer mogelijk.

28-02-2023 Ter
kennisn
ame

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20199
61285

Motie 25.1 HIOR
principes zijn niet
principieel

*B- Verzoekt het college
In de HIOR het woord
principeprofiel te
vervangen door indicatief
profiel en expliciet te
vermelden dat bij
herinrichtingen altijd een
belangenafweging dient
plaats te vinden

RB 21-11-
2019

Overig planning aangepast
overeenkomstig
2019-1042242

10-12-
2020

Wordt gelijktijdig afgedaan
met 2019-1042242.

28-06-2023

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20199
61311

Motie 25.2 HIOR Rood
asfalt een principe

*B- Verzoekt het college
Het ontwerp van de
profielen "Leidsevaart" en
"Zijlweg" aan te passen
zodat beleidsarm wordt
uitgegaan van rood asfalt
op de fietspaden conform
de aangenomen
raadsmoties

RB 21-11-
2019

Overig planning aangepast
naar 2019-1042242

10-12-
2020

Wordt gelijktijdig afgedaan
met 2019-1042242.

28-06-2023
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stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20200
46901
7

Toezegging wethouder
Sikkema de moties
'Klinkt Als Rood Asfalt'
en 'HIOR, Duidelijk en
Fietsvriendelijk' over te
nemen

*B- Motie over rood asfalt
op fietsstraten: De moties
Klinkt Als Rood Asfalt
(GLH en AP) en HIOR,
Duidelijk en
Fietsvriendelijk (GLH en
AP) zijn ingetrokken na
toezegging van wethouder
Sikkema de moties over
te nemen (toezegging
gedaan in de
raadsvergadering van 11-
05-2017)

RB 11-05-
2017

Overig planning aangepast
naar 2019-1042242

10-12-
2020

Wordt gelijktijdig afgedaan
met 2019-1042242.

28-06-2023

PG
Program
ma en
Gebieds
manage
ment

20200
54396
6

15.02 Motie Oost West
Tuin Best.

Verzoekt het college: *O
In de ontwikkelstrategie
Zijlweg met een
strategisch plan te
komen om de ecologische
waarden en biodiversiteit
in het westelijk
tuinbouwgebied (P6) en
Spoorzone driehoek (H17)
te versterken In dat plan
verschillende
mogelijkheden en kosten
inzichtelijk te maken.-3
De motie ingediend door
de fracties GLH D66 HvH
CU SP LH wordt
aangenomen. De fracties
GLH D66 HvH CU SP
CDA LH en VVD
stemmen voor de motie

FR 03-06-
2020

Overig Er komt voor de
zone Zijlweg geen
afzonderlijke
strategie ecologie
wordt in de
gebiedsontwikkeling
als specifiek
onderwerp
meegenomen.
Impact afhankelijk
van behandeling
Groenbeleidsplan en
Natuurnetwerk
Haarlem.

17-06-
2021

In verband met prioritering is
uitwerking/uitvoering visie
Zijlweg naar later in de tijd
gepland.

28-06-2023
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stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
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soort
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PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20210
94324
4

Motie 25.01
Compenseren wil je
leren  GLH PvdA D66

*B- Verzoekt: Rekening
te houden bij de verdere
uitwerking richting het
SPvE met alle bestaande
bomen, bladmassa,
levensduur van de
bestaande bomen en
inventarisatie van te
herplanten bomen verder
uit te werken. De
wijkraden en andere
stakeholders goed te
betrekken in de verdere
uitwerking De fracties
(voor zover aanwezig)
van GLH PvdA D66 CDA
AP en CU stemmen voor
de motie

FR 23-12-
2021

Overig 29-06-
2023

Vaststellen SPvE Sportweg
(afhankelijk van afhandeling
inspraak op concept SPvE)

29-06-2023

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20201
14818
2

Toezegging informatie
over Mobility Hub bij
Figee terrein

Bij de behandeling van
agendapunt 14 Stand van
zaken en vervolg op
Moderniseren Parkeren
zegt wethouder Berkhout
het volgende toe. Er komt
nog informatie naar de
commissie over de
Mobility Hub bij het
Figeen terrein

BL 12-11-
2020

Overig Ter
kennisn
ame
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stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20210
22211
6

Toezegging organiseren
informatieavonden voor
VvE's over
laadinfrastructuur op
eigen terrein

Bij de behandeling van
agendapunt 6 Stand van
zaken Duurzame
Mobiliteit, zegt wethouder
Berkhout het volgende
toe. Hij zal informatie
avonden organiseren voor
VvE's over
laadinfrastructuur op
eigen terrein en zal de
commissie informeren
hoe en wanneer deze
georganiseerd worden

BL 15-04-
2021

Overig Hierover is
afgesproken dat dit
middels info op de
website wordt
afgedaan. @Hellen:
kan deze BBV
formeel worden
afgerond?

Ter
kennisn
ame

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20210
44896
1

Motie 35BISBIS Een
stabiel wijknet zorgt
voor een net hoofdnet

*B- Verzoekt: Als
uitwerking van de
afspraken in het
Klimaatakkoord voor
Haarlem de haalbaarheid
te onderzoeken van
parkeerpleinen (laad en
ontlaad pleinen) die
zonnepanelen krijgen en
tegelijkertijd het mogelijk
te maken om slim te
laden. ·· Bij een
positief resultaat voor de
behandeling van de
Programmabegroting
2022 een startnotitie in
de Commissie Beheer
voor te leggen. En gaan
over tot de orde van de
dag

BL 08-07-
2021

Overig
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stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20210
44897
3

Motie 36BIS Elke wijk
een groen rijk

erzoekt: De werkgroep
Groen te bedanken voor
het maken van een
geweldig actieplan en in
gesprek te gaan met de
woningbouwcorporatie
over de vergroening van
de Indische Buurt Noord
en hiervan verslag te
doen aan de commissie
beheer Te onderzoeken
welke wijken een
soortgelijk plan goed
kunnen gebruiken In
kaart te brengen welke
vergroening in welke
wijken budget nodig heeft
uit te werken en in de
commissie te bespreken
Bij de besluitvorming over
de middelen te
onderzoeken of het
mogelijk is om budget vrij
te maken vanuit de mei
circulaire zodat er zo veel
mogelijk bomen dit
komende plantseizoen
kunnen worden geplant

RB 08-07-
2021

Overig De planning vullen
we in door een
nieuw
groenbeleidsplan
waar nu de inspraak
voor loopt. Op basis
van het scenario
(hoge of lage
ambitie) die de raad
gaat kiezen wordt
deze vraag ingevuld
of niet.

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20210
61646
2

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.

RB 04-11-
2021

Overig Ter
kennisn
ame
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stand van zaken oorsp
ronkel
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soort
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BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20210
62661
0

Motie 11 CDA GLH
Iedere school een
schoolbosje en
regenton

Een regenton het belang
van water bewu st maakt,
Besluit , Het Schoolbosje
voor een bedrag van
25.000 e uro als quick win
te registeren zoals
bedoeld bij 5/4 Impuls
aan groeninitiatieven en
klimaatadaptatie in de
Nota Versterkers
Duurzaam doen:
incidentele impuls voor
2021 t/m 2023

RB 11-11-
2021

Overig

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20220
24395
5

*B- Toezegging
wethouder De Raadt dat
de raad de keuze
voorgelegd krijgt in het
gebied Marnixstraat -
Kleverlaan voor
fietspaden versus
fietsstroken en 30 km
versus 50 km.

Wethouder De Raadt legt
de keuze aan de Raad
voor in het gebied
Marnixstraat - Kleverlaan
fietspaden versus
fietsstroken en 30 km
versus 50 km.

RB 10-02-
2022

Overig Er is nog geen
project. Daarom op
verzoek van de
procesmanager de
BAZ op naam van
de opdrachtgever en
afdeling BBOR
gezet.
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stand van zaken oorsp
ronkel
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BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20220
61875
9

Toezegging onderzoek
fietsenrek in openbare
ruimte bij Edelweiss

Namens wethouder Botter
zegt wethouder Berkhout
in commissie
Ontwikkeling toe om te
onderzoeken of er een
oplossing dichterbij het
gebouw gevonden kan
worden in de openbare
ruimte (fietsenrek).

BL 14-04-
2022

Overig In het voorjaar van
2023 wordt in de
nabij gelegen
Linschotenstraat
een
buurtfietsenstalling
geopend voor 34
fietsen. Tegen
betaling kunnen
buurtbewoners hier
veilig en overdekt
hun fiets stallen.
Wanneer
buurtbewoners
parkeervakken
willen inruilen voor
een fietsenrek, is
daarvoor een
speciale regeling. Er
kan een tijdelijke
fietsvlonder worden
geplaatst als een
groep bewoners
hierom vraagt. Na
verloop van tijd kan
deze worden
omgezet in een
definitieve
fietsstalplek of
mogelijk worden
verwijderd.
https://haarlem.nl/rui
len-bak-rek-voor-een-
plek

Ter
kennisn
ame
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reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20220
78084
2

Bespreken onveilige
fietspaden aan de
Vogelenzangseweg met
de Provincie en
buurtgemeenten.

Wethouder Berkhout zegt
toe de onveilige
fietspaden aan de
Vogelenzangseweg te
Aerdenhout/Vogelenzang
op te nemen met de
gesprekpartners bij de
Provincie en
buurtgemeenten.

BL 27-05-
2022

Overig

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20220
88152
3

Parkeervakken
deelscooters creeren
aan de noordelijke zijde
van het centraal station
in Haarlem

Toezegging: De
wethouder zegt toe te
onderzoeken of er een
experiment gestart kan
worden met
parkeervakken voorr
deelscooters aan de
noordelijke zijde van het
centraal station in
Haarlem

BL 17-06-
2022

Overig Ter
kennisn
ame
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BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20220
88162
4

Een inhoudelijke
technische toelichting te
geven over het verband
tussen de indicator
wilde bijen en de
insectenrijkdom in
Haarlem.

Wethouder de Raadt doet
de toezegging om een
inhoudelijke technische
toelichting te geven over
het verband tussen de
indicator wilde bijen en de
insectenrijkdom in
Haarlem.

RB 17-06-
2022

Overig Door groen
ecologisch te
onderhouden krijgen
planten die van
nature in de
omgeving
thuishoren de kans
zich te ontwikkelen
en tot bloei te
komen. Bovendien
zal de diversiteit aan
plantensoorten
toenemen wanneer
gedurende meerdere
jaren een plek op
een consistente
manier ecologisch
wordt beheerd.
Plantensoorten die
waardevol zijn voor
insecten zullen
toenemen, terwijl
(van nature niet bij
ons voorkomende)
grassen die normaal
gesproken
domineren op
intensief beheerde
gazons hierdoor
afnemen. Haarlem
is de hoeveelheid
ecologisch beheerd
groen aan het
uitbreiden. Zo wordt
bijvoorbeeld op
steeds meer plekken

Ter
kennisn
ame
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BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20220
91579
9

Navraag te doen bij de
Provincie NH over de
scopewijziging van het
fietspad langs de N208
tbv de bereikbaarheid
van het Coornhert
Lyceum en zal de
uitkomst delen met de
Raad.

Naar aanleiding van de
bespreking van de SOR in
de cie Beheer van 25 mei
2022 en op verzoek van
de fractie van de CU, zegt
wethouder Berkhout toe te
informeren bij de
Provincie NH over stand
van zaken bij de
scopewijziging van het
fietspad langs de N208
tbv de bereikbaarheid van
het Coornhert Lyceum en
zal de uitkomst delen met
de Raad.

BL 25-05-
2022

Overig De Provincie bereidt
de aanleg van een
fietsbrug over de
Leidsvaart parallel
aan de N208 voor.
Er is een VO, zodra
het DO in de
inspraak gaat komt
er een bericht voor
de gemeenteraden
van Heemstede en
Haarlem en de PS
van Noord-Holland.

Ter
kennisn
ame

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20221
00032
8

33 Trots Haarlem PvdA
Motie Onderzoek gratis
OV

Verzoekt het college: Om
binnen de MRA te pleiten
voor een onderzoek naar
gratis OV binnen de
metropoolregio en deze
kosten-baten-analyse aan
de raad te doen
toekomen.

BL 14-07-
2022

Overig

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20221
41781
4

Toezegging: Commissie
medio 2023 te
informeren over de
nieuwe ov lijnenkaart.

Wethouder Bas van
Leeuwen zegt toe de
Commissie te informeren
over de nieuwe ov
lijnenkaart medio 2023.

BL 06-10-
2022

Overig

73



Actielijst commissie Beheer tbv vergadering 2023

afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20221
53006
6

17.02 Motie Klepelen is
funest voor de
biodiversiteit en moet
stoppen

Verzoekt het college om: -
met een gericht plan van
aanpak te komen om het
klepelmaaien in Haarlem
zo spoedig mogelijk en op
zoveel mogelijk te maaien
gronden, te vervangen
door dier- en
plantvriendelijker
methoden

RB 13-10-
2022

Overig

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20221
56810
5

Actualiseren overzicht
parkeren op eigen
terrein voordat tot
uitvoering wordt
overgegaan. Een
overzicht hiervan zal
voor de zomer 2023
aan de raad gezonden
worden. (CDA)

Wethouder Berkhout zegt
toe het overzicht parkeren
op eigen terrein te
actualiseren voordat tot
uitvoering wordt
overgegaan. Een
overzicht hiervan zal voor
de zomer 2023 aan de
raad gezonden worden.
(CDA)   (CDA)

RB 04-11-
2022

Overig

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20221
56829
1

Wethouder Van
Leeuwen zegt toe de
haalbaarheid uit te
zoeken om voor nieuwe
bewoners een
beperking op de
standaard
parkeervergunning aan
te brengen wanneer het
vergunningplafond
bereikt is.

Wethouder Van Leeuwen
zegt toe de haalbaarheid
uit te zoeken om voor
nieuwe bewoners een
beperking op de
standaard
parkeervergunning aan te
brengen wanneer het
vergunningplafond bereikt
is.

BL 04-11-
2022

Overig
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BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20221
71353
3

Toezegging: Wethouder
Van Leeuwen zegt toe
een update over meer
parkeerplekken
vrijmaken in
parkeergarages voor
bewoners in 2023 aan
de raad toe te zenden.

Toezegging: Wethouder
Van Leeuwen zegt toe
een update over het
vrijmaken van meer
parkeerplekken in
parkeergarages voor
bewoners in 2023 aan de
raad toe te zenden.

BL 02-12-
2022

Overig Ter
kennisn
ame

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20230
06493
3

Toezegging -
Wethouder stuurt een
schriftelijke
verduidelijking inzake
de status van de
uitvoering van
draagvlakonderzoeken
parkeerregulering

Toezegging - Wethouder
Berkhout heeft toegezegd
een schriftelijke reactie
geven nav een opmerking
van de heer Aerssens van
de VVD fractie over wat
het college besloten heeft
over het stoppen met het
uitvoeren van de
draagvlakonderzoeken
parkeerregulering. Eea.
nav de uitspraak van
wethouder Van Leeuwen
opgenomen in het
transcript van 1 december
2022 die in tegenstelling
staat ten opzichte van het
gestelde in de afdoening
van de motie 19.06 fractie
VVD Feiten zijn wel zo
eerlijk (tkn stuk 2.1. cie
beheer van 1 januari
2023).

RB 13-01-
2023

Overig Ter
kennisn
ame

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbar
e Ruimte

20230
06612
5

Toezegging - Toesturen
uitkomsten onderzoek
snorfiets naar de rijbaan
aan de raad.

Wethouder Van Leeuwen
zal de uitkomsten van het
onderzoek snorfiets naar
de rijbaan aan de raad
toesturen.

BL 13-01-
2023

Overig Ter
kennisn
ame

75



Actielijst commissie Beheer tbv vergadering 2023

afdeling zaakn
umm

onderwerp omschrijving pfh
code

ontstaa
ns

status
zaak

stand van zaken oorsp
ronkel

reden afwijking planning huidige
planning

soort
behan

CC
Concernc
ontrol

20220
65163
5

Toezegging: Wethouder
de Raadt Informeren of
het mogelijk is
duurzaamheid op 40%
te zetten in de
gunningscriteria bij
aanbesteding.

Toezegging: Wethouder
de Raadt zegt toe uit te
zoeken of het mogelijk is
om duurzaamheid op
40% te zetten in de
gunningscriteria bij
aanbesteding.

ER 22-04-
2022

Overig

ECDW
Economi
e Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

20221
63485
5

Toezegging wethouder
Roduner positief te
staan tegenover
kleine/andere/creatieve
woonvormen en de
mogelijkheid dan af te
wijken van de
spelregels.

Toezegging wethouder
Roduner positief te staan
tegenover
kleine/andere/creatieve
woonvormen en de
mogelijkheid dan af te
wijken van de spelregels.

FR 17-11-
2022

Overig

ECDW
Economi
e Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

20221
63488
6

Toezegging wethouder
Roduner te overleggen
met woningcorporaties
over
toekomstbestendige
toegankelijkheid/ entree
gebouwen

Toezegging wethouder
Roduner te overleggen
met woningcorporaties
over toekomstbestendige
toegankelijkheid/ entree
gebouwen

FR 17-11-
2022

Overig

Griffie
Haarlem

20230
13711
5

Burgerinitiatief
Woningbouw AWF
Idenburglaan, W. v.
Outhoornlaan en
herinrichting
IJsbaanlaankwartier

verzoek college reactie FR 30-11-
2022

Overig
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PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20221
62278
9

Motie 16 Het Licht zien
CDA AP PvdD

Verzoekt het college: Met
de exploitant van
buitenreclame in de
openbare ruimte af te
spreken dat Abri's, Mupi's
en digitale reclameborden
tussen 23 uur en 7 uur
niet meer worden verlicht
of op stand-by worden
gezet Andere bedrijven
en organisaties worden
aangemoedigd om tussen
23 uur en 7 uur niet
langer reclame te
verlichten of reclame op
stand-by te zetten en
hierover afspraken te
maken in toekomstig af te
sluiten convenanten.

RB 10-11-
2022

Overig

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20230
06587
6

Toezegging Toesturen
Update status
realisering
fietsenstalling onder het
voormalig V&D complex

Wethouder Berkhout zegt
toe een update aan de
raad te sturen over
vorderingen realisering
fietsenstalling onder het
voormalig V&D complex,
hoek
Gierstraat/Botermarkt.

RB 13-01-
2023

Overig Ter
kennisn
ame
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PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20230
13210
7

MOtie 25.02 Maak
woningnood lager,
bouw bij Pasteur hoger

Verzoekt het college:
Samen met Elan Wonen
te onderzoeken of het
binnen het project Pasteur
mogelijk is 20 tot
maximaal 50 extra sociale
huurwoningen toe te
voegen door optopping
van blok B met 1 of 2
bouwlagen door uit te
gaan van de nieuwe
parkeernormen die thans
in de inspraak zijn en
indien dit mogelijk is zich
in te spannen dit te
realiseren

FR 15-12-
2022

Overig
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PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

20230
13215
9

Motie 27.02 Fluisteren
op de plas en iets meer
ecologie dan alleen
maar gras

-346 erzoekt het college:
Bij de verdere
planontwikkeling de
volgende aspecten nader
uit te werken: eventuele
bootverhuur bij Schalks
aan de Plas te beperken
tot ( electrische)
fluisterboten, het
afmeerverbod aan de
oevers van de
Schouwbroekerplas
onverkort in stand te
houden en te handhavan,
voor de te realiseren
steiger bij het paviljoen
een uitzondering te
maken ten behoeve van
de (electrische)
verhuurbootjes en andere
niet gemotoriseerde
pleziervaartuigen, met de
initiatiefnemers/toekomsti
ge uitbaters tot
beheersafspraken te
komen teneinde de
belasting van flora en
fauna op het water en aan
de oevers van de plas te
beperken en daarbij het
opruimen van zwervafval
op en nabij de
toegangspaden en
(fiets)parkeerplaatsen te
betrekken, te
onderzoeken welke

RB 15-12-
2022

Overig
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VTH
Vergunni
ngen
Toezicht
en
Handhavi
ng

20220
48657
4

*B- Toezegging
inwoners informeren die
een vergunning voor
een verbouwing
aanvragen over de
daarbij voor hen
verplichte
duurzaamheidsmaatreg
elen (aandeel
hernieuwbare energie)

Bij de behandeling van
agendapunt 10
Haarlemse Routekaart
Duurzaamheid zegt
wethouder Berkhout op
verzoek van de
ChristenUnie het
volgende toe. Hij zal de
commissie informeren
over hoe het geregeld kan
worden dat als inwoners
een bouwvergunning
aanvragen voor een
verbouwing die meer dan
25% van hun
woningoppervlakte bevat,
dat zij dan ook
geïnformeerd worden
over de voor hen daarbij
verplichte
duurzaamheidsmaatregel
en. Het verplichtend
karakter komt voort uit de
implementatie van
Richtlijn 2010/31 van de
Europese Unie en ziet
vooral op hernieuwbare
energie.

RB 10-03-
2022

Overig Deze eis komt voort
uit de wijziging van
het Bouwbesluit
2012
(ingangsdatum
wijziging 1 februari
2022). In artikel 5.6
lid 5 t/m 7 wordt bij
een ingrijpende
renovatie (een
renovatie waarbij ten
minste 25% van de
gebouwschil
integraal wordt
gerenoveerd), in het
kader van de
herziene Europese
richtlijn voor
hernieuwbare
energie, een eis
gesteld aan de
minimale
hoeveelheid
hernieuwbare
energie. De eis gaat
gelden voor alle
gebouwen, met
uitzondering van
industriefuncties en
overige
gebruiksfuncties.
Deze eis geldt alleen
als er een technisch
bouwsysteem voor
ruimteverwarming of
ruimtekoeling of een

Ter
kennisn
ame
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