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VERSLAG VAN OPENBARE VERGADERING D.D. 12 JUNI 2008 VAN DE COMMISSIE 

ONTWIKKELING OP HET STADHUIS TE HAARLEM 

 

Aanwezig de leden: 

De heren W.A. Catsman (CDA), J. Fritz (PvdA), S. Hikspoors (VVD), O. Özcan (PvdA), F.H. 

Reeskamp (D66), F. Visser (ChristenUnie-SGP), J.J.Visser (CDA), C.A.S. de Vries (Partij 

Spaarnestad), J. Vrugt (Actiepartij), P.A. Wever (SP) en de dames D. Eikelenboom (VVD) en T.E.M. 

Hoffmans (GroenLinks) 

 

Namens de commissie Bestuur: C. Nagtegaal (SP), R. Hiltemann (SP) en T.J. Vreugdenhil 

(ChristenUnie/SGP) voor de agendapunten 6 en 7  

 

Afwezig de leden: D. Leitner (D66) 

 

Mede aanwezig: 

De heren M. van Aerschot (stadsbouwmeester) ter toelichting bij agendapunt 16, M. Divendal 

(wethouder), J. Nieuwenburg (wethouder), C. van Velzen (wethouder), A. Overbeek (voorzitter) en 

mevrouw M. Blaauboer (secretaris) 

 

Verslag: Mieke van de Belt (Notuleerservice Nederland) 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.  

 Op dinsdagavond 24 juni a.s. organiseren de SAMS en de gemeente Haarlem het debat 

‘Cultuurparticipatie: Diversiteit als speerpunt’ van 19.30 tot 22.30 uur in wijkcentrum De Ringvaart.  

 De commissieleden ontvangen nog voor het reces een zending van commissiestukken tot en met 

BenW van 24 juni 2008. 

 

2.  Spreektijd voor belangstellenden 

De heer Asjes, bewoner van Spaarne 15, heeft zich aangemeld. Hij spreekt ook namens zijn buren en een 

twintigtal omwonenden. Zijn inspreking betreft het bezwaar van omwonenden tegen de aanvraag van de 

PostVerkade Groep voor gebruiksvrijstelling en uitbreiding van de horecavergunning van de kantoorboot 

op Spaarne 11A. Een half jaar geleden heeft de PostVerkade Groep de rondvaartboten overgenomen en 

intussen zijn er diverse bouwactiviteiten verricht. Via via hebben bewoners vernomen dat ze daar het 

bedrijf willen uitbreiden met een drijvende steiger, groepsdiners in de kantoorboot en het schenken van 

alcohol. De heer Asjes maakt hiertegen bezwaar. In feite komt er op twaalf stappen van zijn huis een café 

met terras dat voor veel geluidsoverlast zal zorgen. Ook de luchtvervuiling door dieseldampen zal 

toenemen. Dat bezorgt de omwonenden nu ook al veel overlast. Motoren staan soms urenlang stationair 

voor zijn deur te draaien. Hij betwijfelt of de toiletten van de kantoorboot zijn aangesloten op de riolering. 

Hij is bezorgd voor de brandveiligheid van het houten gebouwtje op zo’n korte afstand van zijn woonhuis 

en hij wijst op het esthetisch belang van de kantoorboot die nu al uit de toom valt aan de historische oever. 

Straks verrijst er nog een partytent en de gemeente kan daar dan niets aan doen, want die tent staat dan op 

het water. De heer Asjes spreekt de hoop uit dat de gemeenteraadsleden al deze bezwaren laten meewegen 

in hun besluitvorming.  

 

De voorzitter bedankt de heer Asjes voor zijn inbreng.  

 

3.  Revue - vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

4. Vaststellen conceptverslagen van 22 mei en 29 mei 2008 

Het verslag van 22 mei wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van 29 mei zit niet bij de 

vergaderstukken en komt bij de volgende vergadering op de agenda.  
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5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er zijn geen mededelingen, maar wel rondvragen voor de wethouders Van Velzen en Nieuwenburg. 

  

6. Voorbereidingskrediet huisvesting Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd 

Voor dit agendapunt is ook de commissie Bestuur uitgenodigd. 

De heer Reeskamp doet een voorstel van orde. D66 heeft veel plannen gekregen en heeft onvoldoende 

tijd kunnen vinden om dit voorbereidingskrediet goed te bestuderen. Hij wil het college de gelegenheid 

geven aan de slag te gaan met dit krediet, maar zou graag de punten 2 en 3 over het reces heen willen 

tillen.  

Wethouder Van Velzen licht toe dat dit niet mogelijk is. De commissie gaat tot behandeling over. 

 

D66 heeft in de vorige periode al aangegeven wel toekomst te zien voor de drie cultuurcentra op een 

unilocatie. D66 gaat akkoord met de fusie, maar wil wel graag weten wat er met die oude locaties gebeurt.  

 

GroenLinks merkt op dat er nu is gekozen voor nieuwbouw, maar dat de uitwerking wel heel mager is. 

Het is aan de raad om de afweging te maken waarom de ene locatie geschikter is dan de andere. Optie b, 

waarbij een fonds wordt gevormd, lijkt financieel de meest gunstige, maar wat is het risico voor de 

huurders en wat gebeurt er als het fonds opdroogt? Verder zijn er nog zo’n veertig kleine huurders die 

allemaal een betaalbare plek nodig hebben. Zij hebben zeker behoefte aan overleg. Misschien is een 

platform kleine huurders een idee. Mevrouw Hoffmans hoort graag hoe de veiligheid van de fietsers over 

de Prinsenbrug geregeld wordt en zij herinnert wethouder Nieuwenburg aan zijn toezegging naar de raad 

te komen met de kwestie van wel of niet maatschappelijke bestemming van de Egelantier bij de verkoop 

voordat dat pand wordt verkocht.  

 

Het CDA is ingenomen met dit voorstel, want de situatie zoals die nu is, kan echt niet meer. De heer 

Catsman is blij dat er ook een vestiging in Schalkwijk komt. Hij hoort graag hoe er met de veertig kleine 

huurders wordt gecommuniceerd. 

 

De PvdA stelt vast dat het proces lang heeft geduurd. De heer Fritz hoopt op een goede wisselwerking 

tussen amateurgezelschappen en creatieve ondernemers. Hij is blij met de vestiging in Schalkwijk. 

  

De SP is ook blij met de vooruitgang en benieuwd naar oplossing voor de veertig kleine huurders. De heer 

Nagtegaal vraagt aandacht voor een overbruggingsperiode en voor de opdrogende subsidiestroom van de 

overheid.  

 

De VVD vindt dat de beste financiële oplossing moet worden gekozen. Als het plan concreet is, ziet de 

heer Vreugdenhil het graag terug in de commissie.  

 

De Actiepartij heeft technische vragen gesteld. Het financiële overzicht is nog onduidelijk en op deze 

basis zal de Actiepartij niet positief adviseren.  

 

Reactie van de wethouder: 

Wethouder Van Velzen wijst erop dat deze instellingen niets te doen hebben met rijkssubsidie. Hij stuurt 

de commissieleden tijdens het reces nog stukken toe ter bestudering en beoordeling van de voor- en 

nadelen van de verschillende locaties. De instellingen waren wel heel erg blij met de gekozen oplossing. 

De kleine huurders worden meegenomen in de plannen; zij hebben daar allemaal bericht over gekregen. 

Binnenkort heeft hij een afspraak met hen. Voor de huurlasten geldt het volgende. Er komt een nieuwe 

vestiging voor de instellingen, die vestiging wordt betaald. Daarvan wordt als investeringslast de 

opbrengst boven boekwaarde afgetrokken. Dat levert een nieuwe kostprijs op die over een x-periode 

wordt afgeschreven. En dat levert een vertekend beeld op. Het idee is het pand volledig in de boeken op te 

nemen, de exploitatielasten ook, maar dat zal wethouder Van Velzen later bespreken.  

Uitgangspunt was ook bij de berekeningen die gemaakt zijn, dat de huren die men nu opbrengt, gebaseerd 

op de kostprijs van het gebouw nu, zijn meegenomen in de exploitatieberekening. Dit betekent geen 

huurverhoging voor de huurders. Afspraken voor de termijn liggen niet vast, maar die kunnen wel vijftien 

of twintig jaar betreffen.  
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De veiligheid van fietsers over de Prinsenbrug heeft de aandacht. De toezegging om met de verkoop van 

de Egelantier naar de commissie te komen, is inderdaad gedaan, maar het pand op de markt brengen met 

maatschappelijke bestemming levert niets op. De Egelantier is een rijksmonument. Het gebouw van de 

Volksuniversiteit wordt óf bestemd voor onderwijs óf voor verkoop met bestemming wonen en dan zal 

dat toch niet gesloopt worden.  

 

GroenLinks is gerustgesteld door de antwoorden van de wethouder en wenst het college veel succes.  

 

De voorzitter schorst op verzoek van D66 de vergadering voor een besloten deel.  

 

Na de schorsing stelt de voorzitter vast dat dit agendapunt naar de raad kan als hamerstuk met 

stemverklaring.  

 

7. Aanpassing exploitatieverordening  

Voor dit agendapunt is ook de commissie Bestuur aanwezig. De heer Vreugdenhil wijst erop dat er een 

nieuwe Grondexploitatiewet per 1 juli 2008 van kracht wordt. In de nota wordt gezegd dat het een soort 

overgangsrecht is. Dat geldt ook voor de verordening. Hij ziet graag dat dit onderscheid helder wordt 

aangeven in een toelichting: een stukje overgangsrecht van de wet en van de verordening. Ze hebben alle 

twee betrekking op andere aspecten. Zo is het een beetje verwarrend. Hij vraagt de scheiding van die twee 

goed in de toelichting te benadrukken.  

 

8.a Vaststelling bestemmingsplan St. Joannes de Deo en  

8.b Welstandscriteria voor de Deo 

De voorzitter stelt voor beide agendapunten gelijktijdig te behandelen. De heer Özcan doet niet mee aan 

de behandeling van dit agendapunt. 

  

De PvdA vindt dat er vorige week een goede inspraakbijeenkomst is geweest. Veel insprekers vonden het 

prettig zoals het was georganiseerd. Het bestemmingsplan is een jaar geleden al besproken en de PvdA 

vond dat het plan moest worden aangepast op de rooilijn aan de Maerten van Heemskerkstraat, de 

ontsluiting van de parkeergarage en het spelen. Andere fracties hebben ook nog opmerkingen gemaakt 

over de verdichting, maar de PvdA vindt de verdichting hier acceptabel, omdat de overschrijding daarvan 

met name te wijten is aan de extra parkeervoorziening onder het maaiveld. Het aantal bvo’s is aangepast 

in dit plan: de opbouwmogelijkheden aan de Maerten van Heemskerkstraat zijn geschrapt. Daardoor gaat 

het aantal bvo’s wel wat naar beneden.  

Voor de rooilijn aan de Maerten van Heemskerkstraat geldt dat die met name aan de kant van het 

hoofdgebouw wat moest worden teruggelegd ten opzichte van de bestaande bebouwing. Dat is in dit 

bestemmingsplan gebeurd: 2.8 m. Zo krijg je wat meer ruimte in de straat. De heer Fritz hoort nog graag 

waarom het college tot deze afstand is gekomen. Door de ontsluiting van de parkeergarage ontstaat  

tweerichtingsverkeer en dat is met name onveilig als er een school in het hoofdgebouw komt. Maar er 

komt – helaas – geen school in het hoofdgebouw en daarmee valt een deel van het bezwaar weg. De 

bezorgdheid om de verkeersveiligheid blijft wel bestaan. De inrit moet zo veilig mogelijk worden 

ingepast. De heer Fritz hoort graag welk idee de wethouder daarvoor heeft. En dan het spelen. De PvdA is 

blij dat de speeltuin tijdens de sloop behouden kon blijven. Maar in het bestemmingsplan hoort een 

speelvoorziening te staan en die staat er niet. Speelruimte is belangrijk voor zowel kinderen tussen de nul 

en acht als voor kinderen ouder dan acht jaar. Wethouder Nieuwenburg heeft per brief laten weten dat de 

ontwikkelaar ervoor gaat zorgen en dus hoort de heer Fritz graag wat en waar. 

   

De VVD vond de overschrijding van de bvo’s te groot. De overschrijding door de parkeergarage is 

acceptabel. De VVD heeft voorstellen gedaan elders het aantal bvo’s te verlagen. Nu is ervoor gekozen de 

opbouw van drie bouwlagen aan de Maerten van Heemskerkstraat niet mogelijk te maken en de VVD 

vindt dat voldoende. De overschrijding van 876 m
2
 bvo valt onder de marge van de wettelijke 

overschrijding die in de meeste bestemmingsplannen voorkomt.  

 

Volgens de heer Reeskamp echter gaat het hier om een realisatieovereenkomst en dat is het enige harde 

contract en juist dat wordt nu overschreden.  
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De parkeernorm is hier voor Haarlemse begrippen vrij hoog en daarmee is de VVD ook tevreden. De 

rooilijn aan de Maerten van Heemskerkstraat was voor de VVD niet het allerbelangrijkst, maar het is goed 

om in ieder geval te bestuderen of de gemeente aan de verzoeken van de bewoners tegemoet kan komen. 

Er ligt nu een compromis. De VVD ziet liever geen school op deze locatie: die legt grote druk op het 

bestemmingsplan. Voor het spelen ziet ook de heer Hikspoors graag de uitwerking van de ontwikkelaar 

voor kinderen ouder dan acht jaar. Voor de uitbreidingsplannen van de school aan de Velserstraat tegen de 

bestaande panden geldt dat dit wel een inbreuk op het leefgenot van de bewoners veroorzaakt. Als laatste 

hoort de heer Hikspoors graag de toezegging voor een achterom bij de huizen aan de Tetterodestraat die 

(nog) niet staan ingetekend. 

  

De SP stelt dat er op dit moment nog een volwaardige speeltuin ligt, maar dat er in het plan plek is voor 

enkele wipkipjes. De heer Wever is benieuwd naar de concrete invulling van de speelplek voor oudere 

kinderen. Misschien kan de gemeente het NuZo erbij betrekken dat concrete adviezen kan geven. Hij 

hoort ook graag waarom er voor deze nieuwe rooilijn is gekozen en of er toch geen mogelijkheid bestaat 

die lijn nog verder naar achteren te brengen. Verder zijn er toch harde afspraken gemaakt over het aantal 

bvo’s?  

 

Het CDA constateert dat het plan veel heeft losgemaakt. Het is dan ook een lastig vraagstuk, waarbij de 

standpunten van de bewoners, de gemeente en de ontwikkelaar uiteen lopen. In de brief van wethouder 

Nieuwenburg komt hij tegemoet aan een aantal punten, maar het CDA vindt dat nog onvoldoende. De 

rooilijn dient vanwege de zichtlijn gelijk te lopen met die van de oude gebouwen. Voor het CDA is dat 

een halszaak. Het was juist het Deoterrein waardoor de gemeenteraad in Haarlem besloot tot een 

groentoets. Het groen is onvoldoende terug te vinden. Ook het spelen is een belangrijk punt voor het 

CDA. De heer Catsman stelt vast dat het tot nu toe niet gelukt is de omwonenden en plannenmakers met 

elkaar te verzoenen en hij roept de wethouder op zijn talenten hierop in te zetten.  

 

GroenLinks vindt het een lastig bestemmingsplan. Er bestaat veel onduidelijkheid over de 

uitgangspunten en de kaders van dit plan. De standpunten van de verschillende partijen zijn helder. In het 

kader wordt gesteld dat het aantal bvo’s 34.000 m
2
 mag bedragen. De projectontwikkelaar zoekt de grens 

op, maar de gemeenteraad moet zijn kaders bewaken. Voor GroenLinks hoeft de parkeernorm niet 

omhoog, maar het is nu eenmaal zo besproken met de wijkraden. Het was transparanter geweest als de 

wijkraad de keuze was voorgelegd voor meer parkeerplaatsen, maar dan ook meer bvo’s of andersom. 

Dan was de consequentie duidelijk geweest. GroenLinks vindt de zichtlijn belangrijk. Met het groen 

wordt weinig creatief omgegaan. De speeltuin voor oudere kinderen is nog onduidelijk. De in- en uitrit 

van de parkeergarage is te gevaarlijk. GroenLinks houdt vast aan de verkiezingsbelofte. Een betere 

communicatie had de partijen meer bijeen kunnen brengen.  

 

D66 stelt vast dat de ontwikkeling van dit gebied uitermate moeizaam verloopt. Alle zaken samen vormen 

voor D66 de reden niet in te stemmen met dit bestemmingsplan. De verdichting leidt hier niet tot 

onleefbaarheid, maar D66 had hier wel grote kritiek op. Toch is de commissie nooit om advies gevraagd. 

Nooit is enig collegebesluit aan de raad voorgelegd. Dit bestemmingsplan is het eerste. Het is logisch dat 

niemand meer precies weet hoe het zit en ondertussen dendert de ontwikkelaar maar door. De 

omwonenden hebben in aanloop naar de verkiezingen alle fracties vragen voorgelegd over de rooilijn, de 

Maerten van Heemskerkstraat, het parkeren, het groen en de speelplaatsen. Alle fracties deden 

toezeggingen in meer of minder stellige bewoordingen. D66 ook en daar zal zij zich aan houden. 

Omwonenden hebben toen al gezegd deze toezeggingen op consistentie te zullen beoordelen. De rooilijn 

vormt een voorbeeld: 8 m terugleggen was toch geen onredelijke eis. Er ontstaat dan bovendien stedelijke 

gebruiksruimte. Al meer dan een halve eeuw staat er geen bebouwing op die plek en nu wordt de 

vooroorlogse rooilijn als enige stedenbouwkundige oplossing gepresenteerd. Nonsens. Het is een 

halfwassen oplossing. Teruglegging van de rooilijn met slechts de breedte van een parkeervak verstoort 

het straatbeeld, maar levert niets op aan gebruiksruimte. Het is typisch een politiek compromis. Laat dat 

blokje weg en maak een nieuw plan voor misschien een paar woningen minder. Dat is niet erg, want het 

plan kent immers bijna 900 m
2
 meer dan in de ontwikkelingsovereenkomst was vastgelegd.  
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De heer Fritz vraagt of de heer Reeskamp het idee heeft dat de fracties hun verkiezingsbeloftes 

verkwanselen. Voor de PvdA is de rooilijn tot het hoofdgebouw nooit een optie geweest, maar wel ergens 

tussen de 0 en 8 m. De 2,8 m die nu in het plan staat, vormt een redelijke voortuin. 

  

De heer Reeskamp legt uit dat 8 m al een compromis was. D66 heeft te weinig tijd gehad het stuk dat bij 

de brief van wethouder Nieuwenburg was gevoegd, te bestuderen. De wethouder had het al maanden in 

zijn bezit, maar de commissie ontving het pas kort geleden. Verder wijst de heer Reeskamp op de 

cirkelredenering bij procedures. Het college heeft het masterplan vastgesteld. De commissie mocht er wel 

iets over zeggen. Destijds werd gezegd dat het masterplan geen eigen grond betrof, dat het een 

collegebevoegdheid was en dat de raad nog zijn kans zou krijgen met het bestemmingsplan. De rooilijn is 

heel duidelijk aan de orde geweest. Het is dan ook onterecht dat wethouder Nieuwenburg later stelde dat 

de raad bij de bespreking van het masterplan maar zijn mond open had moeten doen.  

 

Mevrouw Eikelenboom wijst de heer Reeskamp erop dat inspraak niet betekent dat deze punten worden 

gehonoreerd. D66 heeft destijds niets gezegd over de rooilijn, terwijl de heer Reeskamp zelf in het college 

zat dat dit plan heeft gemaakt.  

Volgens de heer Reeskamp constateerde de raad toen al dat men niets te zeggen had. Het masterplan is 

het resultaat van het proces dat daaraan vooraf is gegaan. In 2001 waren de uitgangspunten al vastgesteld.  

 

De heer Fritz wijst op de inconsequentie in het betoog. De heer Reeskamp las zojuist voor dat niemand 

ooit was begonnen over het terugbrengen van de rooilijn tot de zichtlijn. Dit is de kern van de discussie. 

Volgens de heer Reeskamp is de rooilijnkwestie al zeven jaar een heet hangijzer. Dat die al in het 

masterplan was vastgesteld, voldoet niet aan de vereisten van de Wet ruimtelijke ordening en de 

Algemene wet bestuursrecht. D66 zal dan ook deze notulen aanbieden aan de Provincie als 

toezichthoudend orgaan wanneer de belanghebbenden de gang naar de Raad van State willen maken, want 

dat is overeenkomstig zijn plicht als gemeenteraadslid.  

 

De voorzitter schorst kort de vergadering. 

 

De voorzitter hervat de vergadering.  

 

De heer Hikspoors interrumpeert het betoog van de heer Reeskamp. Ook de VVD heeft nooit gezegd dat 

de rooilijn terug moet naar de zichtlijn van het hoofdgebouw.  

De heer Reeskamp bevestigt dat.  

 

De Actiepartij stelt vast dat alles al is gezegd, sowieso door D66 en het CDA. De Actiepartij gaat niet 

akkoord met dit bestemmingsplan. 

 

PartijSpaarnestad wacht de reactie van de wethouder af.  

 

De ChristenUnie/SGP komt terug op de rooilijn. De heer Visser hoort graag waarom de ene rooilijn wel 

en de ander niet naar achteren wordt geplaatst. Het geheel wordt nu erg rafelig. Verder sluit hij zich aan 

bij de opmerkingen over de speelruimte. Komt deze kleine verschuiving nu overeen met de eerder 

gewekte verwachtingen? Hij is benieuwd of dit bestemmingsplan onder verwijzing naar het masterplan 

onderuit gehaald kan worden. Voor de Maerten van Heemskerkstraat geldt dat de verkeersveiligheid 

minder onder druk komt nu de school er niet komt, maar de ChristenUnie/SGP blijft kritisch kijken naar 

de invulling. Eerder heeft de heer Visser aandacht gevraagd voor de wijzigingsbevoegdheid. Bij de Ark 

wordt die neergelegd. Er komt een nieuw blok aan de overkant, waarmee de bewoner daarnaast niet blij 

is. Die ruimte kun je beter open houden om nog te kunnen schuiven. Het alternatief hangt namelijk af van 

wat er met de school gebeurt. Als er een unilocatie komt, krijg je nog meer bvo. Gaat dat dan de hoogte 

in? Voor de heer Visser is het bvo erg belangrijk. Als laatste vraagt hij of de Maerten van 

Heemskerkstraat niet gewoon een fietsstraat kan worden.  

 

Pauze 
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Reactie van de wethouder: 

Wethouder Nieuwenburg stelt dat het hier een bestemmingsplan betreft en geen bouwplan. Er is veel om 

te doen geweest rond het bouwplan en er is geprobeerd daarin zo veel mogelijk inzicht te geven. Tien jaar 

geleden is het college gestart met de ontwikkeling van dit terrein. Er stond een ziekenhuis en nu gaat er 

gewoond worden. Zo’n verandering in de leefomgeving roept veel betrokkenheid op. Daarom heeft het 

college ook gewerkt met de klankbordgroep en met de wijkraad. Er is goed gekeken naar de concrete 

wensen. Sommige zaken hebben niet te maken met de invulling van het bestemmingsplan, andere wel en 

dat geeft dus een gemengd beeld van zo’n nieuwe invulling. Een aantal dingen is nog voor nadere 

uitwerking vatbaar.   

 

De heer Vrugt merkt op dat de wethouder terecht een onderscheid maakt tussen een bouwplan en een 

bestemmingsplan, maar dit bestemmingsplan maakt het bouwplan mogelijk.  

 

Wethouder Nieuwenburg vertelt waarom hij dit bestemmingsplan verdedigt. Hij heeft naar eer en 

geweten gedaan wat op zijn weg lag. Er zijn toezeggingen gedaan vanuit de partijen en die zijn aan bod 

geweest op verschillende plekken. Dat is allemaal meegenomen in dit bestemmingsplan. Het 

voorontwerp, het ontwerp – waarop de commissie terecht een aantal kritiekpunten had -, de uitgebreide 

briefwisseling met de ontwikkelaar, zaken die de commissie naar voren heeft gebracht, dat alles is met de 

ontwikkelaar besproken. Dat is in de uitgangspunten vastgesteld en dat is in het masterplan naar voren 

gebracht. Juridisch is er geen noodzaak het masterplan met de raad te bespreken, maar wethouder 

Nieuwenburg heeft daar wel een gewoonte van gemaakt. Het betekent ook dat het masterplan geen 

belemmering vormt voor de Raad van State.  

Er is veel te doen geweest om de bvo’s. 34.000 m
2
 is het uitgangspunt, mits er vanuit de buurt of omwille 

van de kwaliteit nadrukkelijk een aanleiding is daarvan af te wijken. De parkeerdruk is hoog. 

Ondergronds parkeren lukt hier en dat is een goede zaak. De buurt heeft daar zelf om gevraagd. 34.000 m
2 

blijft voor wethouder Nieuwenburg het uitgangspunt en dat weet de ontwikkelaar ook. Het gaat hier 

echter om schetsen. Hij gaat er vooralsnog vanuit dat de ontwikkelaar uitkomt op die 34.000 m
2 
zonder 

dat de kwaliteit onder druk komt te staan. Dat is ook wat de ontwikkelaar beloofd heeft. De parkeergarage 

(600 m
2
) is buiten beschouwing gelaten. Als de ontwikkelaar de bvo’s toch overschrijdt, komt wethouder 

Nieuwenburg terug bij de commissie. Dat is de afspraak. Toch moet je niet alleen kijken naar het aantal 

bvo’s, maar ook naar de kwaliteit van dit plan.  

 

De heer Reeskamp neemt hiermee geen genoegen. Ook een ontwikkelaar moet zich houden aan de regels, 

want de burgers moeten zich ook aan allerlei regels houden als zij bijv. een dakkapel willen plaatsen.  

 

Volgens de heer Vrugt zien de bewoners in de huidige schetsen niets meer terug van de eerder getoonde 

plaatjes. Het gaat ook om de welstandscriteria. Die zijn hier bijzonder nietszeggend.  

 

Wethouder Nieuwenburg is in de brief aan de ontwikkelaar maximaal tegemoet gekomen aan de 

wensen.  

 

De heer Reeskamp brengt nog eens onder de aandacht dat dit bestemmingsplan niet eerder in de raad is 

vastgesteld, dit is de eerste behandeling.  

 

De voorzitter stelt dat er wel degelijk verschillende malen over dit bestemmingsplan is gesproken. De 

commissie heeft kaders meegegeven en de wethouder heeft die meegenomen.  

 

Wethouder Nieuwenburg vervolgt dat verschillende partijen gevraagd hebben de rooilijn verder naar 

achteren te plaatsen. Inbreng daarop: er kan nergens uit afgeleid worden dat er uitspraken gedaan zijn die 

bij meerderheid ondersteund worden dat er hele bouwblokken zouden moeten verdwijnen. De rooilijn kan 

niet verder naar achter: de voortuin wordt groter en de achtertuin wordt kleiner. De verbreding van de weg 

wordt op deze wijze optisch vergroot. Dat geldt ook voor het schrappen van de derde bouwlaag. Dat was 

een goede suggestie om de beleving van ruimte te verbeteren. De school komt er niet. De 

verkeersveiligheid was een van de redenen om die school niet hier te plaatsen. Over de 

schoolontwikkeling aan de Velserstraat is de gemeente nog in gesprek. Onderdeel daarvan is ook een 
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grondoverdracht. Het college wil de burgers zekerheid verschaffen, maar het wil in deze fase nog niet het 

bouwblok waarover de heer Visser (ChristenUnie/SGP) sprak, weghalen. Wel informeert de wethouder de 

commissie de komende tijd over de ontwikkeling op dit gebied. De school op een unielocatie vraagt niet 

per definitie meer bvo’s. De speelruimte wordt in goed overleg met de ontwikkelaar en de bewoners 

uitgewerkt en daar is ook een budget voor. Het gebeurt echter pas als de bewoners er wonen. Het wordt 

bij de schoolontwikkeling betrokken.  

Vroeger was het ziekenhuisterrein voor de buurt ontoegankelijk. Nu kan men er ondergronds parkeren en 

pleinen en straten worden autoluw. Wethouder Nieuwenburg neemt de bezorgdheid voor de ontsluiting 

van de parkeergarage ter harte en zegt toe te zijner tijd de commissie over de toegang te informeren. De 

achterommen voor de Tetterodestraat zijn met de ontwikkelaar geregeld. Dat geldt ook voor het groen.  

 

De heer Visser (CDA) vraagt de wethouder niet te blijven volhouden dat de wijk zo groen is.  

 

Wethouder Nieuwenburg vindt het een goede zaak dat het CDA hier een politiek punt van maakt, maar 

hij heeft goede afspraken met de ontwikkelaar gemaakt over de wijze waarop het groen hier wordt 

ingevuld.  

 

De heer Reeskamp schetst een scenario waarbij dit plan wordt vernietigd en het volgende plan onder de 

nieuwe Wet ruimtelijke ordening valt. Hij is benieuwd naar de consequenties qua planning.  

 

Uiteraard leidt dat tot ernstige vertraging en dat zou de raad niet moeten willen, meent wethouder 

Nieuwenburg. Het gaat al gauw om jaren vertraging zonder dat daarvoor aanleiding is. Iedereen is goed 

betrokken geweest bij de planvorming.  

 

De voorzitter concludeert dat dit stuk naar de raad gaat en dat fracties amendementen kunnen indienen. 

Dit is een bespreekpunt op de eerstvolgende gemeenteraad ter besluitvorming. PvdA en VVD zullen 

positief adviseren, het CDA, PartijSpaarnestad, ChristenUnie/SGP, Actiepartij, D66 en GroenLinks 

negatief. De SP neemt het mee terug naar de fractie.  

 

De voorzitter schorst kort de vergadering om de toehoorders op de publieke tribune gelegenheid te geven 

te vertrekken.  

 

9. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder: verwerking inspraak en art. 10 

BRO-reactie 

De heer De Bie, algemeen directeur Electro Abi b.v., komt inspreken. Zijn bedrijf ligt in de bocht naast de 

PTT-toren. 

Bij de herstructurering van de Waarderpolder heeft hij zich geërgerd aan het gebrek aan communicatie. 

Via via kreeg hij te horen over het herstructureringsplan, waarbij hij moest constateren dat de toegang tot 

zijn bedrijf zou verdwijnen. Hij verzoekt de wethouder zijn ambtenaren op te dragen beter toe te zien op 

de uitspraken die de onderaannemers doen. Hij heeft namelijk nog nooit met die heren gesproken, terwijl 

zij beweren dat dit wel het geval is. “Het wordt meegenomen in de vaststellingsfase.” Wanneer is die en 

zo ja, als die er is, is er dan enige vorm van overleg en inspraak mogelijk van zijn kant?  

 

De voorzitter geeft aan dat de heer De Bie vanavond geen antwoorden krijgt en hij adviseert hem contact 

op te nemen met de secretaresse van de wethouder of anders met de heer R. Meijer, accountmedewerker 

Economie en Cultuur bij Stadszaken.  

 

De heer Reeskamp informeert of de heer De Bie er zicht op heeft dat zijn wensen worden verwerkt.  

 

De heer De Bie heeft contact gehad met de manager van het gebied; die komt binnenkort even praten. Er 

is nog geen enkele vorm van duidelijkheid. De tekeningen die gebruikt worden, moeten up-to-date 

gemaakt worden. De situatie van zijn bedrijf is van vóór 1997. Daarna is het bedrijf verdubbeld en dat 

staat niet op de tekeningen.  

 

De voorzitter bedankt de heer De Bie voor deze waarschuwing en voor zijn inbreng.  
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De Actiepartij wijst dit bestemmingsplan af, omdat er volgens de plankaart allerlei dingen mogelijk 

gemaakt worden waarover de raad nog helemaal niet heeft gesproken, zoals het sport en adventureplaza 

en het transferium. Verder hoort hij graag de garantie dat het verlengen van de Waarderhaven in deze 

tekening meegenomen is.  

 

De VVD is blij met de vereenvoudiging. Een aantal bestemmingsplannen wordt samengevoegd en 

bijgewerkt. Er zitten nog wel wat open eindjes in. Daar moet de commissie bij het definitieve 

bestemmingsplan streng naar kijken. Voor de Waarderhaven geldt dat het lijkt alsof de verlenging heeft 

plaatsgevonden. Mevrouw Eikelenboom hoort graag welke afweging er was, want er wordt ruimte 

onttrokken aan de bedrijvigheid die er zou kunnen plaatsvinden. Een zevental woonwagens (van het 

Waarderveld) worden wegbestemd met dit plan, maar de VVD heeft nog geen alternatieve locaties 

gehoord. De jongerenontmoetingsplaats zorgt voor beperkingen in het industriegebied. Hij ligt er nu 

eenmaal, maar de VVD is daar geen voorstander van. Er staan enkele monumentale gebouwen in dit 

gebied, maar er zit geen waarderingskaart bij. Zij hoort graag welke gebouwen beschermingswaardig zijn.  

 

Het CDA sluit zich aan bij de vragen van de VVD over de woonwagens en hoort graag een uitleg over het 

terugdringen van de bedrijfswoningen. De heer Catsman neemt aan dat er ook een slot is gekomen op het 

aantal te splitsen bedrijven die elk ook weer een bedrijfswoning willen.  

 

De SP informeert of de firma Vrijbloed in conflict kan komen, omdat er in haar buurt kantoren gebouwd 

worden. Die bedrijven zouden met milieuregels in de hand de bedrijvigheid van deze firma aan banden 

kunnen leggen. Verder hoort de heer Nagtegaal graag wat er gaat gebeuren met de verontreiniging van 

het Ridsterrein.  

 

De ChristenUnie/SGP hoort graag waarom de keuze is gevallen op één bestemming met daarbinnen 

allerlei bestemmingen. De heer Visser hoort ook graag een reactie op de watergang, waarom die niet 

gewoon bestemd is. Verder staan er nog heel veel PM-punten. Het bestaande kruispunt aan de Oostweg 

staat ingetekend, maar het zou toch een vloeiende bocht worden? De heer Visser is bang dat het groen hier 

nu gaat verdwijnen. Er is een bordeel wegbestemd. Hij hoopt dat dit ook echt gaat gebeuren. De 

langzaamverkeersroute langs het Spaarne kan nog jaren op zich laten wachten. Het zou toch mooi zijn als 

die tijdens deze collegeperiode gerealiseerd kon worden.   

 

D66 informeert of het stuk bij Ikea wel de verdubbeling van het NS-spoor toelaat. De uitbreiding tegen 

het recreatiegebied aan is veel te open en te vrij. D66 is daartegen.  

 

Reactie van de wethouder: 

Wethouder Nieuwenburg constateert dat het hier de ontwerpfase betreft, waarin de ruimtelijke kaders 

worden gefaciliteerd. Op een aantal punten vindt nog precisering plaats. Het is nodig dat er in deze fase 

planologisch ruimte wordt gegeven. Het college houdt vast aan de criteria die VROM vasthoudt. De 

ruimte voor wegen en water wordt verder uitgewerkt. De langzaamverkeerroute langs het Spaarne zal de 

komende tijd wel gefaseerd gebeuren. Op onderdelen zou er onteigend moeten worden en dat gaat te ver. 

Maar die route is wel het eindbeeld en met dit plan legt het college een visie neer.  

 

De heer Visser (ChristenUnie/SGP) benadrukt dat de gemeente gewoon moet zeggen dat die route er 

komt. Dat zorgt voor helderheid.  

Volgens wethouder Nieuwenburg willen bedrijven dat zelf ook. De woonwagens hebben hier nooit 

bestemd gestaan. Ze staan daar met een tijdelijke vergunning. VROM ziet daarop toe. De gemeente moet 

hiervoor een planologische oplossing vinden. Het overzicht van alternatieven krijgt de commissie 

binnenkort. Er vinden ook gesprekken met de woningcorporaties plaats.  

 

Mevrouw Hoffmans vraagt waarom de wethouder de wagens hier ‘natuurlijk’ niet wil bestemmen.  

 

Uitgangspunt is altijd geweest dat de Waarderpolder vrij zou worden van woonwagens. Straks in de nota 

wordt dat duidelijk uiteengezet. Zij staan daar nu onder artikel 17 en dat heeft een looptijd van vijf jaar. 
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Dat betekent dat in de loop van dit jaar voor de bewoners duidelijk moet worden wat de gemeente gaat 

doen. Wethouder Nieuwenburg zegt dat de discussie over de woonwagens plaatsvindt voordat de raad het 

bestemmingsplan vaststelt.  

Het college heeft een projectopdracht geformuleerd en dat betekent dat er een oplossing moet worden 

gevonden voor de woonschepen. Dat is een separaat project en daarover informeert wethouder 

Nieuwenburg de commissie later. De procedure voor het oppakken van deze klus is nu ingezet.  

Met het JOP is de gemeente al eerder bezig geweest die te verplaatsen. Dat is niet eenvoudig, maar er zit 

een wijzigingsbevoegdheid op.  

Met alle plezier maakt de gemeente een waarderingskaart. Dat neemt wethouder Nieuwenburg bij de 

vaststelling op.  

Voor het spoor ziet de gemeente planologisch wel mogelijkheden. Wethouder Nieuwenburg kijkt er nog 

eens goed naar of het terrein inderdaad niet te smal is.  

Voor de milieuzonering geldt dat veiligheid daar niet onder valt. De firma Vrijbloed kan er gewoon 

blijven zitten. Over het Ridsterrein staat een weg getekend. 

 

De heer Vrugt mist de rode contour. Over het blokje waar de plaza is gepland, daar vindt hij de letters sh 

niet terug. Ook geen hoogte, geen breedtes. Daar moet men nog eens goed naar kijken.  

 

De rode contour valt net buiten het kaartje en volgens wethouder Nieuwenburg staat het gevraagde er wel 

in.  

 

De voorzitter stelt vast dat dit punt voldoende besproken is.  

 

10. Voorbereidingsbesluit 023 VMBO 

D66 is absoluut tegen deze grootschalige vmbo’s. Het ene miljoen na het andere moet het gat van die 

vmbo’s vullen. Het is een bodemloze put. Het punt kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad. 

D66 heeft geen enkele behoefte aan verdere bespreking.  

 

11. Kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen 

PartijSpaarnestad staat hier positief tegenover. Maar de winterstalling zit hier nog niet bij. Kan de 

commissie ook zoiets verwachten voor de HJC en de Wetterwille? 

 

De VVD wijst op een groot aantal nogal risicovolle aannames. Kosten worden vooruitgeschoven. Er 

wordt nu 541 euro per jaar gevraagd voor een ligplaats. De heer Hikspoors stelt voor dat bedrag te 

verhogen ten behoeve van de risicovolle aannames.  

 

Wethouder Nieuwenburg benadrukt dat het college dit bedrag aanvaardbaar vindt. Voor HJC volgt het 

college een ander traject. De winterstalling valt hier buiten. Na de zomer ontvangt de commissie een 

kredietaanvraag voor de winterstalling. Ook over de Wetterwille wordt de commissie separatief 

geïnformeerd.  

 

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als hamerstuk zonder stemverklaring naar de raad kan.  

 

12. Projectovereenkomst, projectopdracht, kredietaanvraag en openen grondexploitatie voor het 

sloop-nieuwbouwproject Nederlandlaan 

De SP informeert of die kredietaanvraag echt alleen geldt voor dit stukje Nederlandlaan of voor het hele 

gebied Nederlandlaan, Belgiëlaan, Europaweg en Engelandlaan.  

 

De PvdA steunt het uitgangspunt dat ook bij sociale woningbouwwoningen ondergronds parkeren om 

openbare ruimte op te waarderen een prima plan is. Maar het wordt gefinancierd uit een enigszins 

risicovolle dekking: een locatiegebonden subsidie, waarvoor je de woningen vóór 2010 moet opleveren. 

In theorie is het mogelijk dit bouwproject uit de grond te stampen, maar de heer Fritz betwijfelt in 

hoeverre dat nu realistisch is.   

 



Verslag van de commissie Ontwikkeling 

gehouden op 12 juni 2008 
10 

Volgens wethouder Nieuwenburg heeft dit voorstel alleen betrekking op de Nederlandlaan. De gemeente 

heeft wel de indruk een deel van het achtergebied te ontlasten door deze financiering. De parkeeroverlast 

in dit gebied is behoorlijk groot. De gemeente moet per 1 januari 2010 de woningen opleveren. De 

planning is scherp, maar haalbaar. Als het risico zich wel voordoet, dan komt dat in de risicoparagraaf en 

dan krijgt de commissie daar op dat moment bericht over.  

 

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als hamerstuk met stemverklaring naar de raad kan.  

 

13. Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008, programmabegroting 2009 Gemeenschappelijke 

Regeling Recreatieschap Spaarnwoude, SGP en SMG 

GroenLinks wijst op een aantal grote recreatieve ontwikkelingen in de programmabegroting. Deze grote 

projecten zijn nooit in de commissie besproken. Dat zijn bijvoorbeeld de plannen voor de Veerplas en de 

boerderij Noord-Akendam. GroenLinks wil de begroting niet goedkeuren noch de middelen vrijmaken om 

plannen die nog nooit inhoudelijk zijn besproken, uit te voeren.  

 

De Actiepartij is het hiermee eens. De verschillende fracties hebben immers herhaaldelijk om die 

plannen gevraagd.  

 

De voorzitter schorst kort de vergadering voor een overleg met wethouder Nieuwenburg.  

 

Na enkele minuten wordt de vergadering hervat. De voorzitter had voor dit agendapunt een andere 

wethouder aan tafel verwacht.  

 

Wethouder Nieuwenburg neemt de vraag van GroenLinks mee en meldt dat de commissie een aangepast 

kredietvoorstel ontvangt. Dat gaat dan over een ander bedrag dan nu in de stukken staat. Voor de Veerplas 

en de boerderij wordt de commissie separaat geïnformeerd en daar heeft de commissie dan echt nog iets 

over te zeggen.  

 

De heer Reeskamp licht toe dat het hier puur om de financiën gaat en niet om het inhoudelijke deel. Die 

inhoudelijke punten bespreekt de commissie later. D66 gaat akkoord met de financiën, maar niet met alle 

inhoudelijke punten.  

 

De voorzitter vat samen dat dit agendapunt als hamerstuk naar de raad kan en dat de inhoudelijke 

discussie over bijvoorbeeld de Veerplas en de boerderij Noord-Akendam hier ter bespreking wordt 

voorgedragen.  

 

14. Afronding uitvoering kop Scheepmakersdijk e.o.  

D66 heeft technische vragen gesteld die inmiddels zijn beantwoord. De heer Reeskamp zou het vreemd 

vinden als hogere ambtenaren uit Haarlemmerliede aan de steiger zomaar hun kotter kunnen afmeren, 

zelfs als het een van de initiatiefnemers van die steiger betreft.  

 

De PvdA vraagt in hoeverre de kosten waarvoor nu krediet wordt gevraagd, al zijn gemaakt.  

 

Reactie van de wethouder: 

Wethouder Divendal bevestigt dat die kosten al voor een deel zijn gemaakt, namelijk voor het deel 

waarvoor de raad opdracht heeft gegeven.  

 

De voorzitter concludeert dat dit agendapunt als hamerstuk zonder stemverklaring naar de raad kan.  

 

15. Subsidiebeschikking Stichting Molen de Adriaan 

De commissie adviseert positief; wordt hamerstuk.  

 

16. Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 

De VVD is heel enthousiast over deze hervorming. De raadsmotie vroeg om een welstandsvrije wijk. 

Mevrouw Eikelenboom hoort graag in hoeverre hieraan invulling is gegeven. Ook hoort zij graag of in 
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Haarlem aanvragen niet per computer afgedaan kunnen worden als het gaat om een bouwplan dat binnen 

een bestemmingsplan valt. In Hillegom gaat het al zo. 

  

De SP stelt dat er het een en ander gaat veranderen. Hoe kan de commissie adviseren als er nog geen 

regels of verordeningen zijn en wanneer komen die dan? 

 

GroenLinks vindt het in het algemeen een goed plan. Misschien kan een landschapsarchitect zich buigen 

over het binnensteedse groen. Het experiment in Hillegom is hopelijk navolgbaar. GroenLinks gaat ervan 

uit dat de ARK wordt betrokken bij het opstellen van de nieuwe welstandsnota.  

 

Wethouder Nieuwenburg is blij dat de commissie positief reageert. Het gaat erom dat er niet wordt 

ingeboet aan de kwaliteitstoets, maar de gemeente wil zelfs meer grip op een aantal zaken hebben. De 

vereenvoudiging is ook belangrijk. Haarlem kijkt naar initiatieven in andere gemeenten. Er ligt nog geen 

voorstel voor een welstandsvrije wijk.  

De stadsbouwmeester is blij dat dit stuk zo enthousiast is ontvangen. Het grote belang is dat de gemeente 

veel meer vooraf zaken wil toetsen. Dat is ook met de verordeningen zo te regelen. Het toetsen van 

bouwplannen gaat nog volgens de huidige welstandsnota. Die wordt herzien, net als de welstandscriteria.  

 

De voorzitter stelt vast dat dit punt voldoende is besproken.  

 

17. Bestuursrapportage 2008-I  

De reacties van de VVD zitten erin verwerkt. De voorzitter zorgt er vrijdag voor dat de commissieleden 

de mail van mevrouw Eikelenboom ontvangen.  

 

18a Actielijst commissie Ontwikkeling 

Dit punt is per mail afgehandeld.  

 

18b Jaarplanning ten behoeve van de vergadering van 1 juni 2008  

Dit punt is per mail afgehandeld.  

 

19. Agenda komende commissievergaderingen 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 14 augustus. Op verzoek van de heer Wever wordt het ter 

kennisnamestuk Voortgangsrapportage Meerjarenplan Bestemmingsplannen geagendeerd.  

 

20. Rondvraag 

De heer Vrugt brengt de commotie rondom café Brinkmann onder de aandacht. Een hele tijd geleden 

heeft hij schriftelijke vragen gesteld over dit complex. Hij hoort graag of de wethouder schriftelijk een 

update kan geven over wat er allemaal aan de hand is inclusief de beantwoording van de gestelde vragen. 

Er is inmiddels gesproken met de ontwikkelaar.  

 

Wethouder Nieuwenburg zegt dat het college hiermee bezig is, ook met een gebiedsvisie Brinkmann. 

Daaraan wordt nu de laatste hand gelegd en dan komt hij met informatie. Er hebben geen collegeleden 

gesproken met een vertegenwoordiging van de eigenaar.  

 

De heer De Vries heeft gelezen dat de blokwoningen aan de Westergracht worden verkocht. Op 2 juni is 

besloten dat de twee panden niet langer als sloopblok worden bestempeld. De betrokkenen zouden 

hierover worden geïnformeerd. Waarom is dat nog niet gebeurd? De heer De Vries begrijpt dat de 

gemeente de panden die zij achttien jaar lang wilde slopen, nu wil verkopen ondanks dat ze in zeer slechte 

staat zijn. Is dit nu wel behoorlijk bestuur? 

 

Wethouder Nieuwenburg wijst op de gerechtelijke uitspraak. Hiertegen gaat het college niet in hoger 

beroep in verband met het eerder ingezette beleid om niet te onteigenen. Het belang van de bewoners en 

de stedelijke vernieuwing rechtvaardigt hoger beroep niet. Hiermee komt de gemeente de bewoners 

tegemoet. Op dit moment vindt er overleg met hen plaats. De bewoners zijn geïnformeerd. 
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Omdat het college het FUCA-beleid heeft gestopt, staat het de gemeente vrij deze woningen te verkopen. 

Dat betekent dat het pand bij verkoop wordt gescheiden. De bewoners die nu de gelegenheid krijgen het 

funderingsherstel te plegen, kunnen daar blijven wonen. De andere panden worden gesloopt. Wethouder 

Nieuwenburg wil graag meer in detail treden met de heer De Vries buiten de vergadering om.  

 

Mevrouw Eikelenboom informeert of het college al gesproken heeft over het plan Spaarnebuiten met het 

college van Haarlemmerliede en zo ja, wat de resultaten daarvan zijn.  

Wethouder Nieuwenburg heeft volgende week een afspraak met de gemeente Haarlemmerliede / 

Spaarnwoude.  

 

De heer Nagtegaal heeft vandaag gelezen over het verdwijnen van de VNU. Het lijkt nu dat een partner 

van de Metropool een bedrijf wegkaapt. Hij vindt dat de gemeente een statement moet maken, want zo ga 

je niet met elkaar om. 

Wethouder Nieuwenburg deelt de constatering van de heer Nagtegaal. Hij betreurt het dat het op deze 

wijze is gegaan en hij is daarover ook in gesprek met stadsdeelbestuur Noord in Amsterdam.  

 

21.  Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit om 23.10 uur de vergadering. 
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	De heer Reeskamp doet een voorstel van orde. D66 heeft veel plannen gekregen en heeft onvoldoende tijd kunnen vinden om dit voorbereidingskrediet goed te bestuderen. Hij wil het college de gelegenheid geven aan de slag te gaan met dit krediet, maar zo...
	Wethouder Van Velzen licht toe dat dit niet mogelijk is. De commissie gaat tot behandeling over.
	D66 heeft in de vorige periode al aangegeven wel toekomst te zien voor de drie cultuurcentra op een unilocatie. D66 gaat akkoord met de fusie, maar wil wel graag weten wat er met die oude locaties gebeurt.
	GroenLinks merkt op dat er nu is gekozen voor nieuwbouw, maar dat de uitwerking wel heel mager is. Het is aan de raad om de afweging te maken waarom de ene locatie geschikter is dan de andere. Optie b, waarbij een fonds wordt gevormd, lijkt financieel...
	Het CDA is ingenomen met dit voorstel, want de situatie zoals die nu is, kan echt niet meer. De heer Catsman is blij dat er ook een vestiging in Schalkwijk komt. Hij hoort graag hoe er met de veertig kleine huurders wordt gecommuniceerd.
	De PvdA stelt vast dat het proces lang heeft geduurd. De heer Fritz hoopt op een goede wisselwerking tussen amateurgezelschappen en creatieve ondernemers. Hij is blij met de vestiging in Schalkwijk.
	De SP is ook blij met de vooruitgang en benieuwd naar oplossing voor de veertig kleine huurders. De heer Nagtegaal vraagt aandacht voor een overbruggingsperiode en voor de opdrogende subsidiestroom van de overheid.
	De VVD vindt dat de beste financiële oplossing moet worden gekozen. Als het plan concreet is, ziet de heer Vreugdenhil het graag terug in de commissie.
	De Actiepartij heeft technische vragen gesteld. Het financiële overzicht is nog onduidelijk en op deze basis zal de Actiepartij niet positief adviseren.
	Reactie van de wethouder:
	Wethouder Van Velzen wijst erop dat deze instellingen niets te doen hebben met rijkssubsidie. Hij stuurt de commissieleden tijdens het reces nog stukken toe ter bestudering en beoordeling van de voor- en nadelen van de verschillende locaties. De inste...
	Uitgangspunt was ook bij de berekeningen die gemaakt zijn, dat de huren die men nu opbrengt, gebaseerd op de kostprijs van het gebouw nu, zijn meegenomen in de exploitatieberekening. Dit betekent geen huurverhoging voor de huurders. Afspraken voor de ...
	De veiligheid van fietsers over de Prinsenbrug heeft de aandacht. De toezegging om met de verkoop van de Egelantier naar de commissie te komen, is inderdaad gedaan, maar het pand op de markt brengen met maatschappelijke bestemming levert niets op. De ...
	GroenLinks is gerustgesteld door de antwoorden van de wethouder en wenst het college veel succes.
	De voorzitter schorst op verzoek van D66 de vergadering voor een besloten deel.
	Na de schorsing stelt de voorzitter vast dat dit agendapunt naar de raad kan als hamerstuk met stemverklaring.
	7. Aanpassing exploitatieverordening
	Voor dit agendapunt is ook de commissie Bestuur aanwezig. De heer Vreugdenhil wijst erop dat er een nieuwe Grondexploitatiewet per 1 juli 2008 van kracht wordt. In de nota wordt gezegd dat het een soort overgangsrecht is. Dat geldt ook voor de verorde...
	8.a Vaststelling bestemmingsplan St. Joannes de Deo en
	8.b Welstandscriteria voor de Deo
	De voorzitter stelt voor beide agendapunten gelijktijdig te behandelen. De heer Özcan doet niet mee aan de behandeling van dit agendapunt.
	De PvdA vindt dat er vorige week een goede inspraakbijeenkomst is geweest. Veel insprekers vonden het prettig zoals het was georganiseerd. Het bestemmingsplan is een jaar geleden al besproken en de PvdA vond dat het plan moest worden aangepast op de r...
	Voor de rooilijn aan de Maerten van Heemskerkstraat geldt dat die met name aan de kant van het hoofdgebouw wat moest worden teruggelegd ten opzichte van de bestaande bebouwing. Dat is in dit bestemmingsplan gebeurd: 2.8 m. Zo krijg je wat meer ruimte ...
	De VVD vond de overschrijding van de bvo’s te groot. De overschrijding door de parkeergarage is acceptabel. De VVD heeft voorstellen gedaan elders het aantal bvo’s te verlagen. Nu is ervoor gekozen de opbouw van drie bouwlagen aan de Maerten van Heems...
	Volgens de heer Reeskamp echter gaat het hier om een realisatieovereenkomst en dat is het enige harde contract en juist dat wordt nu overschreden.
	De parkeernorm is hier voor Haarlemse begrippen vrij hoog en daarmee is de VVD ook tevreden. De rooilijn aan de Maerten van Heemskerkstraat was voor de VVD niet het allerbelangrijkst, maar het is goed om in ieder geval te bestuderen of de gemeente aan...
	De SP stelt dat er op dit moment nog een volwaardige speeltuin ligt, maar dat er in het plan plek is voor enkele wipkipjes. De heer Wever is benieuwd naar de concrete invulling van de speelplek voor oudere kinderen. Misschien kan de gemeente het NuZo ...
	Het CDA constateert dat het plan veel heeft losgemaakt. Het is dan ook een lastig vraagstuk, waarbij de standpunten van de bewoners, de gemeente en de ontwikkelaar uiteen lopen. In de brief van wethouder Nieuwenburg komt hij tegemoet aan een aantal pu...
	GroenLinks vindt het een lastig bestemmingsplan. Er bestaat veel onduidelijkheid over de uitgangspunten en de kaders van dit plan. De standpunten van de verschillende partijen zijn helder. In het kader wordt gesteld dat het aantal bvo’s 34.000 m2 mag ...
	D66 stelt vast dat de ontwikkeling van dit gebied uitermate moeizaam verloopt. Alle zaken samen vormen voor D66 de reden niet in te stemmen met dit bestemmingsplan. De verdichting leidt hier niet tot onleefbaarheid, maar D66 had hier wel grote kritiek...
	De heer Fritz vraagt of de heer Reeskamp het idee heeft dat de fracties hun verkiezingsbeloftes verkwanselen. Voor de PvdA is de rooilijn tot het hoofdgebouw nooit een optie geweest, maar wel ergens tussen de 0 en 8 m. De 2,8 m die nu in het plan staa...
	De heer Reeskamp legt uit dat 8 m al een compromis was. D66 heeft te weinig tijd gehad het stuk dat bij de brief van wethouder Nieuwenburg was gevoegd, te bestuderen. De wethouder had het al maanden in zijn bezit, maar de commissie ontving het pas kor...
	Mevrouw Eikelenboom wijst de heer Reeskamp erop dat inspraak niet betekent dat deze punten worden gehonoreerd. D66 heeft destijds niets gezegd over de rooilijn, terwijl de heer Reeskamp zelf in het college zat dat dit plan heeft gemaakt.
	Volgens de heer Reeskamp constateerde de raad toen al dat men niets te zeggen had. Het masterplan is het resultaat van het proces dat daaraan vooraf is gegaan. In 2001 waren de uitgangspunten al vastgesteld.
	De heer Fritz wijst op de inconsequentie in het betoog. De heer Reeskamp las zojuist voor dat niemand ooit was begonnen over het terugbrengen van de rooilijn tot de zichtlijn. Dit is de kern van de discussie.
	Volgens de heer Reeskamp is de rooilijnkwestie al zeven jaar een heet hangijzer. Dat die al in het masterplan was vastgesteld, voldoet niet aan de vereisten van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht. D66 zal dan ook deze notulen...
	De voorzitter schorst kort de vergadering.
	De voorzitter hervat de vergadering.
	De heer Hikspoors interrumpeert het betoog van de heer Reeskamp. Ook de VVD heeft nooit gezegd dat de rooilijn terug moet naar de zichtlijn van het hoofdgebouw.
	De heer Reeskamp bevestigt dat.
	De Actiepartij stelt vast dat alles al is gezegd, sowieso door D66 en het CDA. De Actiepartij gaat niet akkoord met dit bestemmingsplan.
	PartijSpaarnestad wacht de reactie van de wethouder af.
	De ChristenUnie/SGP komt terug op de rooilijn. De heer Visser hoort graag waarom de ene rooilijn wel en de ander niet naar achteren wordt geplaatst. Het geheel wordt nu erg rafelig. Verder sluit hij zich aan bij de opmerkingen over de speelruimte. Kom...
	Pauze
	Reactie van de wethouder:
	Wethouder Nieuwenburg stelt dat het hier een bestemmingsplan betreft en geen bouwplan. Er is veel om te doen geweest rond het bouwplan en er is geprobeerd daarin zo veel mogelijk inzicht te geven. Tien jaar geleden is het college gestart met de ontwik...
	De heer Vrugt merkt op dat de wethouder terecht een onderscheid maakt tussen een bouwplan en een bestemmingsplan, maar dit bestemmingsplan maakt het bouwplan mogelijk.
	Wethouder Nieuwenburg vertelt waarom hij dit bestemmingsplan verdedigt. Hij heeft naar eer en geweten gedaan wat op zijn weg lag. Er zijn toezeggingen gedaan vanuit de partijen en die zijn aan bod geweest op verschillende plekken. Dat is allemaal meeg...
	Er is veel te doen geweest om de bvo’s. 34.000 m2 is het uitgangspunt, mits er vanuit de buurt of omwille van de kwaliteit nadrukkelijk een aanleiding is daarvan af te wijken. De parkeerdruk is hoog. Ondergronds parkeren lukt hier en dat is een goede ...
	De heer Reeskamp neemt hiermee geen genoegen. Ook een ontwikkelaar moet zich houden aan de regels, want de burgers moeten zich ook aan allerlei regels houden als zij bijv. een dakkapel willen plaatsen.
	Volgens de heer Vrugt zien de bewoners in de huidige schetsen niets meer terug van de eerder getoonde plaatjes. Het gaat ook om de welstandscriteria. Die zijn hier bijzonder nietszeggend.
	Wethouder Nieuwenburg is in de brief aan de ontwikkelaar maximaal tegemoet gekomen aan de wensen.
	De heer Reeskamp brengt nog eens onder de aandacht dat dit bestemmingsplan niet eerder in de raad is vastgesteld, dit is de eerste behandeling.
	De voorzitter stelt dat er wel degelijk verschillende malen over dit bestemmingsplan is gesproken. De commissie heeft kaders meegegeven en de wethouder heeft die meegenomen.
	Wethouder Nieuwenburg vervolgt dat verschillende partijen gevraagd hebben de rooilijn verder naar achteren te plaatsen. Inbreng daarop: er kan nergens uit afgeleid worden dat er uitspraken gedaan zijn die bij meerderheid ondersteund worden dat er hele...
	Vroeger was het ziekenhuisterrein voor de buurt ontoegankelijk. Nu kan men er ondergronds parkeren en pleinen en straten worden autoluw. Wethouder Nieuwenburg neemt de bezorgdheid voor de ontsluiting van de parkeergarage ter harte en zegt toe te zijne...
	De heer Visser (CDA) vraagt de wethouder niet te blijven volhouden dat de wijk zo groen is.
	Wethouder Nieuwenburg vindt het een goede zaak dat het CDA hier een politiek punt van maakt, maar hij heeft goede afspraken met de ontwikkelaar gemaakt over de wijze waarop het groen hier wordt ingevuld.
	De heer Reeskamp schetst een scenario waarbij dit plan wordt vernietigd en het volgende plan onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening valt. Hij is benieuwd naar de consequenties qua planning.
	Uiteraard leidt dat tot ernstige vertraging en dat zou de raad niet moeten willen, meent wethouder Nieuwenburg. Het gaat al gauw om jaren vertraging zonder dat daarvoor aanleiding is. Iedereen is goed betrokken geweest bij de planvorming.
	De voorzitter concludeert dat dit stuk naar de raad gaat en dat fracties amendementen kunnen indienen. Dit is een bespreekpunt op de eerstvolgende gemeenteraad ter besluitvorming. PvdA en VVD zullen positief adviseren, het CDA, PartijSpaarnestad, Chri...
	De voorzitter schorst kort de vergadering om de toehoorders op de publieke tribune gelegenheid te geven te vertrekken.
	9. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder: verwerking inspraak en art. 10 BRO-reactie
	De heer De Bie, algemeen directeur Electro Abi b.v., komt inspreken. Zijn bedrijf ligt in de bocht naast de PTT-toren.
	Bij de herstructurering van de Waarderpolder heeft hij zich geërgerd aan het gebrek aan communicatie. Via via kreeg hij te horen over het herstructureringsplan, waarbij hij moest constateren dat de toegang tot zijn bedrijf zou verdwijnen. Hij verzoekt...
	De voorzitter geeft aan dat de heer De Bie vanavond geen antwoorden krijgt en hij adviseert hem contact op te nemen met de secretaresse van de wethouder of anders met de heer R. Meijer, accountmedewerker Economie en Cultuur bij Stadszaken.
	De heer Reeskamp informeert of de heer De Bie er zicht op heeft dat zijn wensen worden verwerkt.
	De heer De Bie heeft contact gehad met de manager van het gebied; die komt binnenkort even praten. Er is nog geen enkele vorm van duidelijkheid. De tekeningen die gebruikt worden, moeten up-to-date gemaakt worden. De situatie van zijn bedrijf is van v...
	De voorzitter bedankt de heer De Bie voor deze waarschuwing en voor zijn inbreng.
	De Actiepartij wijst dit bestemmingsplan af, omdat er volgens de plankaart allerlei dingen mogelijk gemaakt worden waarover de raad nog helemaal niet heeft gesproken, zoals het sport en adventureplaza en het transferium. Verder hoort hij graag de gara...
	De VVD is blij met de vereenvoudiging. Een aantal bestemmingsplannen wordt samengevoegd en bijgewerkt. Er zitten nog wel wat open eindjes in. Daar moet de commissie bij het definitieve bestemmingsplan streng naar kijken. Voor de Waarderhaven geldt dat...
	Het CDA sluit zich aan bij de vragen van de VVD over de woonwagens en hoort graag een uitleg over het terugdringen van de bedrijfswoningen. De heer Catsman neemt aan dat er ook een slot is gekomen op het aantal te splitsen bedrijven die elk ook weer e...
	De SP informeert of de firma Vrijbloed in conflict kan komen, omdat er in haar buurt kantoren gebouwd worden. Die bedrijven zouden met milieuregels in de hand de bedrijvigheid van deze firma aan banden kunnen leggen. Verder hoort de heer Nagtegaal gra...
	De ChristenUnie/SGP hoort graag waarom de keuze is gevallen op één bestemming met daarbinnen allerlei bestemmingen. De heer Visser hoort ook graag een reactie op de watergang, waarom die niet gewoon bestemd is. Verder staan er nog heel veel PM-punten....
	D66 informeert of het stuk bij Ikea wel de verdubbeling van het NS-spoor toelaat. De uitbreiding tegen het recreatiegebied aan is veel te open en te vrij. D66 is daartegen.
	Reactie van de wethouder:
	Wethouder Nieuwenburg constateert dat het hier de ontwerpfase betreft, waarin de ruimtelijke kaders worden gefaciliteerd. Op een aantal punten vindt nog precisering plaats. Het is nodig dat er in deze fase planologisch ruimte wordt gegeven. Het colleg...
	De heer Visser (ChristenUnie/SGP) benadrukt dat de gemeente gewoon moet zeggen dat die route er komt. Dat zorgt voor helderheid.
	Volgens wethouder Nieuwenburg willen bedrijven dat zelf ook. De woonwagens hebben hier nooit bestemd gestaan. Ze staan daar met een tijdelijke vergunning. VROM ziet daarop toe. De gemeente moet hiervoor een planologische oplossing vinden. Het overzich...
	Mevrouw Hoffmans vraagt waarom de wethouder de wagens hier ‘natuurlijk’ niet wil bestemmen.
	Uitgangspunt is altijd geweest dat de Waarderpolder vrij zou worden van woonwagens. Straks in de nota wordt dat duidelijk uiteengezet. Zij staan daar nu onder artikel 17 en dat heeft een looptijd van vijf jaar. Dat betekent dat in de loop van dit jaar...
	Het college heeft een projectopdracht geformuleerd en dat betekent dat er een oplossing moet worden gevonden voor de woonschepen. Dat is een separaat project en daarover informeert wethouder Nieuwenburg de commissie later. De procedure voor het oppakk...
	Met het JOP is de gemeente al eerder bezig geweest die te verplaatsen. Dat is niet eenvoudig, maar er zit een wijzigingsbevoegdheid op.
	Met alle plezier maakt de gemeente een waarderingskaart. Dat neemt wethouder Nieuwenburg bij de vaststelling op.
	Voor het spoor ziet de gemeente planologisch wel mogelijkheden. Wethouder Nieuwenburg kijkt er nog eens goed naar of het terrein inderdaad niet te smal is.
	Voor de milieuzonering geldt dat veiligheid daar niet onder valt. De firma Vrijbloed kan er gewoon blijven zitten. Over het Ridsterrein staat een weg getekend.
	De heer Vrugt mist de rode contour. Over het blokje waar de plaza is gepland, daar vindt hij de letters sh niet terug. Ook geen hoogte, geen breedtes. Daar moet men nog eens goed naar kijken.
	De rode contour valt net buiten het kaartje en volgens wethouder Nieuwenburg staat het gevraagde er wel in.
	De voorzitter stelt vast dat dit punt voldoende besproken is.
	10. Voorbereidingsbesluit 023 VMBO
	D66 is absoluut tegen deze grootschalige vmbo’s. Het ene miljoen na het andere moet het gat van die vmbo’s vullen. Het is een bodemloze put. Het punt kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad. D66 heeft geen enkele behoefte aan verdere besprek...
	11. Kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen
	PartijSpaarnestad staat hier positief tegenover. Maar de winterstalling zit hier nog niet bij. Kan de commissie ook zoiets verwachten voor de HJC en de Wetterwille?
	De VVD wijst op een groot aantal nogal risicovolle aannames. Kosten worden vooruitgeschoven. Er wordt nu 541 euro per jaar gevraagd voor een ligplaats. De heer Hikspoors stelt voor dat bedrag te verhogen ten behoeve van de risicovolle aannames.
	Wethouder Nieuwenburg benadrukt dat het college dit bedrag aanvaardbaar vindt. Voor HJC volgt het college een ander traject. De winterstalling valt hier buiten. Na de zomer ontvangt de commissie een kredietaanvraag voor de winterstalling. Ook over de ...
	De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als hamerstuk zonder stemverklaring naar de raad kan.
	12. Projectovereenkomst, projectopdracht, kredietaanvraag en openen grondexploitatie voor het sloop-nieuwbouwproject Nederlandlaan
	De SP informeert of die kredietaanvraag echt alleen geldt voor dit stukje Nederlandlaan of voor het hele gebied Nederlandlaan, Belgiëlaan, Europaweg en Engelandlaan.
	De PvdA steunt het uitgangspunt dat ook bij sociale woningbouwwoningen ondergronds parkeren om openbare ruimte op te waarderen een prima plan is. Maar het wordt gefinancierd uit een enigszins risicovolle dekking: een locatiegebonden subsidie, waarvoor...
	Volgens wethouder Nieuwenburg heeft dit voorstel alleen betrekking op de Nederlandlaan. De gemeente heeft wel de indruk een deel van het achtergebied te ontlasten door deze financiering. De parkeeroverlast in dit gebied is behoorlijk groot. De gemeent...
	De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als hamerstuk met stemverklaring naar de raad kan.
	13. Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008, programmabegroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude, SGP en SMG
	GroenLinks wijst op een aantal grote recreatieve ontwikkelingen in de programmabegroting. Deze grote projecten zijn nooit in de commissie besproken. Dat zijn bijvoorbeeld de plannen voor de Veerplas en de boerderij Noord-Akendam. GroenLinks wil de beg...
	De Actiepartij is het hiermee eens. De verschillende fracties hebben immers herhaaldelijk om die plannen gevraagd.
	De voorzitter schorst kort de vergadering voor een overleg met wethouder Nieuwenburg.
	Na enkele minuten wordt de vergadering hervat. De voorzitter had voor dit agendapunt een andere wethouder aan tafel verwacht.
	Wethouder Nieuwenburg neemt de vraag van GroenLinks mee en meldt dat de commissie een aangepast kredietvoorstel ontvangt. Dat gaat dan over een ander bedrag dan nu in de stukken staat. Voor de Veerplas en de boerderij wordt de commissie separaat geïnf...
	De heer Reeskamp licht toe dat het hier puur om de financiën gaat en niet om het inhoudelijke deel. Die inhoudelijke punten bespreekt de commissie later. D66 gaat akkoord met de financiën, maar niet met alle inhoudelijke punten.
	De voorzitter vat samen dat dit agendapunt als hamerstuk naar de raad kan en dat de inhoudelijke discussie over bijvoorbeeld de Veerplas en de boerderij Noord-Akendam hier ter bespreking wordt voorgedragen.
	14. Afronding uitvoering kop Scheepmakersdijk e.o.
	D66 heeft technische vragen gesteld die inmiddels zijn beantwoord. De heer Reeskamp zou het vreemd vinden als hogere ambtenaren uit Haarlemmerliede aan de steiger zomaar hun kotter kunnen afmeren, zelfs als het een van de initiatiefnemers van die stei...
	De PvdA vraagt in hoeverre de kosten waarvoor nu krediet wordt gevraagd, al zijn gemaakt.
	Reactie van de wethouder:
	Wethouder Divendal bevestigt dat die kosten al voor een deel zijn gemaakt, namelijk voor het deel waarvoor de raad opdracht heeft gegeven.
	De voorzitter concludeert dat dit agendapunt als hamerstuk zonder stemverklaring naar de raad kan.
	15. Subsidiebeschikking Stichting Molen de Adriaan
	De commissie adviseert positief; wordt hamerstuk.
	16. Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
	De VVD is heel enthousiast over deze hervorming. De raadsmotie vroeg om een welstandsvrije wijk. Mevrouw Eikelenboom hoort graag in hoeverre hieraan invulling is gegeven. Ook hoort zij graag of in Haarlem aanvragen niet per computer afgedaan kunnen wo...
	De SP stelt dat er het een en ander gaat veranderen. Hoe kan de commissie adviseren als er nog geen regels of verordeningen zijn en wanneer komen die dan?
	GroenLinks vindt het in het algemeen een goed plan. Misschien kan een landschapsarchitect zich buigen over het binnensteedse groen. Het experiment in Hillegom is hopelijk navolgbaar. GroenLinks gaat ervan uit dat de ARK wordt betrokken bij het opstell...
	Wethouder Nieuwenburg is blij dat de commissie positief reageert. Het gaat erom dat er niet wordt ingeboet aan de kwaliteitstoets, maar de gemeente wil zelfs meer grip op een aantal zaken hebben. De vereenvoudiging is ook belangrijk. Haarlem kijkt naa...
	De stadsbouwmeester is blij dat dit stuk zo enthousiast is ontvangen. Het grote belang is dat de gemeente veel meer vooraf zaken wil toetsen. Dat is ook met de verordeningen zo te regelen. Het toetsen van bouwplannen gaat nog volgens de huidige welsta...
	De voorzitter stelt vast dat dit punt voldoende is besproken.
	17. Bestuursrapportage 2008-I
	De reacties van de VVD zitten erin verwerkt. De voorzitter zorgt er vrijdag voor dat de commissieleden de mail van mevrouw Eikelenboom ontvangen.
	18a Actielijst commissie Ontwikkeling
	Dit punt is per mail afgehandeld.
	18b Jaarplanning ten behoeve van de vergadering van 1 juni 2008
	Dit punt is per mail afgehandeld.
	19. Agenda komende commissievergaderingen
	De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 14 augustus. Op verzoek van de heer Wever wordt het ter kennisnamestuk Voortgangsrapportage Meerjarenplan Bestemmingsplannen geagendeerd.
	20. Rondvraag
	De heer Vrugt brengt de commotie rondom café Brinkmann onder de aandacht. Een hele tijd geleden heeft hij schriftelijke vragen gesteld over dit complex. Hij hoort graag of de wethouder schriftelijk een update kan geven over wat er allemaal aan de hand...
	Wethouder Nieuwenburg zegt dat het college hiermee bezig is, ook met een gebiedsvisie Brinkmann. Daaraan wordt nu de laatste hand gelegd en dan komt hij met informatie. Er hebben geen collegeleden gesproken met een vertegenwoordiging van de eigenaar.
	De heer De Vries heeft gelezen dat de blokwoningen aan de Westergracht worden verkocht. Op 2 juni is besloten dat de twee panden niet langer als sloopblok worden bestempeld. De betrokkenen zouden hierover worden geïnformeerd. Waarom is dat nog niet ge...
	Wethouder Nieuwenburg wijst op de gerechtelijke uitspraak. Hiertegen gaat het college niet in hoger beroep in verband met het eerder ingezette beleid om niet te onteigenen. Het belang van de bewoners en de stedelijke vernieuwing rechtvaardigt hoger be...
	Omdat het college het FUCA-beleid heeft gestopt, staat het de gemeente vrij deze woningen te verkopen. Dat betekent dat het pand bij verkoop wordt gescheiden. De bewoners die nu de gelegenheid krijgen het funderingsherstel te plegen, kunnen daar blijv...
	Mevrouw Eikelenboom informeert of het college al gesproken heeft over het plan Spaarnebuiten met het college van Haarlemmerliede en zo ja, wat de resultaten daarvan zijn.
	Wethouder Nieuwenburg heeft volgende week een afspraak met de gemeente Haarlemmerliede / Spaarnwoude.
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