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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 9 JANUARI 2014 VAN DE 

COMMISSIE ONTWIKKELING 

Vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2014 

 

Aanwezig de leden: 

De heren D.A. Bol (GroenLinks), J.A.F. van Bruggen (PvdA), G.B. van Driel (CDA), W. van 

Haga (VVD), R.H.C. Hiltemann (Sociaal Lokaal), T.E.M. Hoffmans (GroenLinks), E. de Iongh 

(D66), F. Reeskamp (fractie Reeskamp), C.J. Schrama (Haarlem Plus), J.J. Visser (CDA) en de 

dames I. Crul (Actiepartij), M. Otten (VVD), A. Ramsodit (PvdA) en L. van Zetten (D66) 

 

Afwezig: J. Fritz (PvdA) en B. Jonkers (SP) 

 

Mede aanwezig: 

Mevrouw M. Blaauboer (griffier), mevrouw Schopman (voorzitter) en de heer E. Cassee 

(wethouder) 

 

Verslag: Mevrouw M. van de Belt 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom op de eerste vergadering 

van de commissie Ontwikkeling van dit jaar. Ze wenst iedereen een constructief 2014 toe. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

De heer Schipperijn memoreert dat een grote meerderheid van de Ripperdabewoners zich heeft 

uitgesproken tegen de geplande zuidroute dwars door de woongemeenschap. Men kiest voor de kortere 

route langs de noordkant. De wethouder stelde dat het hierbij zou gaan om eigenbelang van één 

betrokkene, maar het betreft een bewonersinitiatief, uitgevoerd onder alle omwonenden van de kazerne. 

Ruim 70% van de bewoners is voor de noordroute. De wethouder meent dat de zuidroute minder 

overlast geeft, maar dat is niet het geval. Bovendien is de veiligheid van de spelende kinderen daar in 

het geding. Ook de andere argumenten van de wethouder zijn ontoereikend. Komende maandag start de 

bouw en de bouwer heeft opdracht gekregen de zuidroute te vormen. De openbare weg blijft nu een jaar 

langer bouwroute. Hij zou graag zien dat de commissie deze gang van zaken keert. 

Desgevraagd geeft de heer Schipperijn aan bekend te zijn met de brief van de VvE met drie punten. 

Wethouder Cassee heeft zojuist met de heer Schipperijn gesproken. Volgende week gaat hij persoonlijk 

ter plaatse de situatie beoordelen en daarover komt dan een brief. 

De voorzitter bedankt de heer Schipperijn voor zijn inbreng. Wordt vervolgd. 

 

3. Revue – vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

4. Conceptverslag van de vergadering van 12 december 2013 

Bladzijde 3, de heer Van der Bruggen heeft van de heer Schipperijn een tekstvoorstel ontvangen voor 

zijn bijdrage. Dat wordt overgenomen. 

Bladzijde 5, n.a.v. de discussie over de kaatsbaan vraagt de heer Schrama de wethouder hoe het zit met 

de overdracht voor één euro. 

Wethouder Cassee heeft dit nog niet uitgezocht. 

Bladzijde 5, n.a.v. de kaatsbaan memoreert de heer Reeskamp dat de wethouder het archief zou naslaan 

op eventuele toezeggingen. Hij benadrukt dat hijzelf in de mailwisseling verkeerd is geciteerd. 
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Bladzijde 6, mevrouw Van Zetten stelt dat Flintys zou verhuizen naar de Gedempte Oude Gracht 38, 

maar D66 wist niet dat dat al een zekerheid was. Ze benadrukt dat dit voor D66 nog geen uitgemaakte 

zaak is. 

Bladzijde 6, toevoegen aan rondvraag van mevrouw Ramsodit over de leegstand Lidl: “Het gaat ook om 

de handhavingsmogelijkheden.” Mevrouw Ramsodit krijgt graag een terugkoppeling van zowel de 

veiligheid als de handhaving. 

Wethouder Cassee komt hier schriftelijk op terug. Verantwoordelijkheid van een winkelier voor de 

veiligheid ligt ingewikkeld. 

Bladzijde 6, rondvraag van de heer Van Haga: ‘brug’ vervangen door ‘school’. 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er is een rondvraag. 

Wethouder Cassee meldt dat: 

 een aantal partijen voor de kerst handtekeningen heeft gezet voor Schalkstad. De voortgang van de 

PPS-constructie komt 30 januari naar de commissie. Het college neemt daar dinsdag over een week 

kennis van en daarna komt het naar de raad. 

 mevrouw Otten eerder vragen heeft gesteld over de reddingsbrigade. Er is een nieuwe aanvraag 

ingediend. Daaraan wordt gewerkt. 

 de heer Van Haga vorige keer informeerde naar de stand van zaken rond het Prinsen Bolwerk. Op 24 

november is het Prinsen Bolwerk gekocht, betaald en geleverd. Daarmee is de BIRK-subsidie veilig 

gesteld. 

 collega Van der Hoek een brief opstelt over de stand van zaken rond Flintys. 

 

Mevrouw Ramsodit zou graag zien wat het voorstel nu is bij Schalkstad in vergelijking met het eerdere 

plan als het gaat om het woningbouwprogramma. Ze wil het downsizen goed in beeld krijgen.  

Wethouder Cassee zegt dit toe. Er is overleg met partijen over de Zuidstrook en ook die informatie 

komt naar de raad. 

 

6. Liquidatie grondexploitatie Raaks 

De heer Van Haga geeft aan dat de VVD hiermee instemt. 

De heer Schrama ziet dat er eigenlijk maar 200.000 euro winst is gemaakt. Het stuk geeft een 

vertekend beeld van de werkelijkheid. 

Mevrouw Ramsodit vindt de Raaks een mooi voorbeeld van uitbreiding van het stadshart. Dat geeft het 

centrum een boost. Onduidelijk is of de uitgebreidere fietsenstalling er komt. Ze hoort graag welke 

mogelijkheden er zijn voor de Lantaarnveste. De PvdA stemt in. 

Mevrouw Crul geeft aan dat daar nu een stadstuin ligt. Ze roept op die in stand te houden. 

Mevrouw Ramsodit hecht eraan dat de raad daarover afspraken maakt. 

De heer Bol is blij dat het complex er is gekomen en dat het zo’n grote aantrekkingskracht heeft. De 

VAT/VTU-kosten zijn hoog, maar die schijnen onvermijdelijk te zijn. 

Mevrouw Crul informeert naar de voorziening bij de afrondende kosten in de openbare ruimte. Ze 

roept op de stadstuin zo lang mogelijk op de Lantaarnveste te houden zolang er niets gebouwd wordt. 

De heer De Iongh vindt het verstandig dat het college de zaak nu heeft afgesloten, ondanks dat er nog 

geen andere functie voor is. Er zitten winkels, maar ook hier is leegstand.  

 

Wethouder Cassee verduidelijkt dat de fietsenstalling is gekoppeld aan de bebouwing van het perceel. 

Die komt er dus te zijner tijd. Totdat er nadere invulling komt van dit terrein, blijft de huidige 

fietsenstalling bestaan. Er is geen aanleiding om de stadstuin weg te halen totdat er een nieuwe 

invulling komt. Onderdeel van de nieuwe invulling is die ondergrondse fietsenkelder. 

De voorzitter concludeert dat dit punt als hamerstuk naar de raad gaat. 
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7. Ontwerpbestemmingsplan Zijlweg e.o. 

De heer Sassen wijst erop dat er geen wijkraad actief is. In dit ontwerp is niet gereageerd op het 

gevraagde onderzoek naar geluidsbelasting bij de uitrit van de hulpdiensten. De functie van de 

brandweerkazerne is hier gevestigd sinds 1988. Toen zijn er metingen gedaan. Een speciale 

verkeerslichtinstallatie zou het uitrukken met sirene overbodig maken. Inmiddels is er ook een 

ambulancedienst bij gekomen. Het aantal uitrukken is verzesvoudigd en de verkeerslichtinstallatie 

wordt in de praktijk niet meer gebruikt. Straks komt ook de meldkamer voor heel Noord-Holland op dat 

terrein. Er is dus wel het een en ander veranderd sinds de jaren tachtig. Op de noordelijke kruising 

Randweg/Zijlweg is sowieso al de hoogst toegelaten geluidsbelasting. Dat vergt echt nader onderzoek.  

Bij de hulpdiensten en bij de kerk De Nazarener worden de bouwhoogtes uitgebreid, wat de 

leefbaarheid van de nabijgelegen twee woningen ernstig benadeelt. De groenstroken bij de brandweer 

en de kerk zijn niet in de verbeelding opgenomen. Dat is ongewenst en in tegenspraak met de 

hogebomenstructuur.  

De heer Sassen pleit voor nader onderzoek naar de geluidsbelasting, het gebruiken van de 

verkeerslichtinstallatie, het intekenen van de groenstroken en het kritisch beoordelen van de 

bouwhoogte-uitbreiding.  

De voorzitter bedankt de heer Sassen voor zijn bijdrage. 

 

De heer De Iongh ziet dat de gemeentelijke monumenten niet staan aangegeven in de verbeelding en 

ook in de tekst staat niets opgenomen over de karakteristieke bebouwing die toch beschermenswaardig 

is. D66 meent dat er een dubbelbestemming op moet zitten voor de cultuurhistorie.  

Mevrouw Van Zetten hoort dat er geen wijkraad is. De commissie beroep- en bezwaarschriften krijgt 

vaak te maken met bewoners die klagen dat ze niet geïnformeerd zijn over een wijziging van het 

bestemmingsplan. De wethouder vertrouwt wel erg sterk op een correct handelen van wijkraden. 

De heer Bol onderschrijft de woorden van D66. Het is mooi dat er een bestemmingsplan ligt met een 

groenparagraaf. Opvallend is wel dat er geen enkele monumentale boom is ingetekend. Het terrein van 

Lieven de Key is van de gemeente en daar is geen enkele boom geïnventariseerd. Bij de ontwikkeling 

vindt wellicht een groentoets plaats. GroenLinks zou die bomen nu al graag ingetekend zien. 

De heer Van Driel is benieuwd naar de visie van de wethouder op de genoemde bouwhoogte van 18 m 

en de geluidsbelasting aldaar. Ook het CDA zou monumentale bomen graag opnemen in 

bestemmingsplannen. 

De heer Schrama onderschrijft de opmerkingen over het onderzoek naar de geluidsoverlast. Haarlem 

Plus is blij dat er voorafgaand aan de terinzagelegging een kennisgeving wordt geplaatst in de 

stadskrant. Over de Spoorweg is al veel gesproken. Het plan gaat niet door, maar Haarlem Plus hoort 

graag wat nu de exacte status is van het Spoorwegkwartier. 

Mevrouw Crul ziet dat in het hele B en W-besluit de gebiedsvisie van het Spoorwegkwartier niet 

genoemd wordt. Dat geldt eveneens voor de gebiedsvisie Zijlweg/Randweg. Het ontwikkelkader van 

Lieven de Key staat er wel in. Ze hoort graag welke mogelijkheden er in de toekomst zijn. 

De heer Van Driel memoreert dat juist de raad ervoor heeft gezorgd dat de ontwikkelingen hier werden 

stopgezet. 

Mevrouw Crul meent dat het beter is die mogelijkheden er nu uit te halen om verwarring te 

voorkomen. 

Mevrouw Otten ziet graag een onderbouwing met cijfers inzake de geluidsoverlast van de uitrukkende 

hulpdiensten. 

De heer Van der Bruggen complimenteert de wethouder met dit leesbare en informatieve stuk. 

Mevrouw Ramsodit leest dat het deel Lieven de Key niet is opgenomen vanwege de aanhoudende 

crisis. Het gebied zou wel een mogelijkheid kunnen vormen voor mensen die zelf willen bouwen. Ze 

hoort graag waarom de gemeente voor deze oplossing kiest. 
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Wethouder Cassee zal het probleem van de mogelijke geluidsoverlast met de hulpdiensten opnemen. 

De bestaande situatie is bestemd. Als er sprake is van een gigantische overschrijding, is dat een nieuwe 

situatie en dan moet de gemeente bezien wat er moet gebeuren. Hij zal het exacte aantal uitrukken bij 

de brandweer opvragen. 

De bestaande monumenten worden beschermd via de Monumentenwet. De nota Erfgoed en Ruimte 

levert een standaardformat op en dat zal leiden tot standaardbeschrijvingen in vervolgtrajecten.  

Het is de bedoeling dat er een waarde cultuurhistorie in de regels komt te staan. Dat is nu in Haarlem 

alleen voor landschappen geregeld. Het gaat daarbij om een juridische vertaling en daarvan worden de 

consequenties nog onderzocht. Dat vergt nog tijd. 

Er staan geen monumentale bomen in het witte vlak, maar ze staan daar ook daadwerkelijk niet. De 

wethouder heeft nu een aantal malen gehoord dat de raad terugkomt op het besluit om monumentale 

bomen niet in te tekenen.  

De heer Bol verduidelijkt dat ze niet op deze plankaart hoeven worden ingetekend, maar wel in het 

bomenbeleidsplan. Als ze aan de kant van de weg staan, kan iedereen ze zien. Maar als ze niet aan de 

kant van de weg staan, wordt niet geïnventariseerd waar ze staan. 

Wethouder Cassee wijst op het bestaan van een plankaart, een bomenverordening, particuliere bomen 

al dan niet monumentaal, gemeentelijke bomen al dan niet monumentaal. Hij stuurt een brief over hoe 

de gemeente daar nu mee omgaat. Als de raad dat dan anders wil, kan dat. 

Over de 18 m bouwhoogte merkt hij op dat alles wat geen aanleiding geeft om te wijzigen, 

consoliderend bestemd is. De bestaande situatie is bestemd. De gemeente kan pas bestemmen als er een 

concreet voorstel ligt. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen aandienen voor Lieven de Key, dan heeft 

de gemeente een procedure voor aanpassing van het bestemmingsplan. Als er een goed onderbouwd 

plan komt, is het college graag bereid medewerking te verlenen aan het proces. 

Als er geen wijkraad is, verstuurt de gemeente aan alle betrokken adressen een informatiebrief naast de 

reguliere publicaties. 

De voorzitter concludeert dat dit punt voldoende is besproken. 

 

8. Agenda komende commissievergadering(en) 

De vergadering van 16 januari vindt geen doorgang bij gebrek aan voldoende agendapunten. 

 Brief De Mul Zegger advocaten en notarissen d.d. 18 november 2013 aan de gemeenteraad van 

Haarlem inzake Erven Cobelens/vergunning Beenders 

 Brief PWN d.d. 20 november 2013 aan de raadsfracties van de gemeente inzake aanleg 

glasvezelnetwerk 

 Visie MRA - op verzoek van D66 e.a. in commissie Ontwikkeling in plaats van commissie Bestuur 

 Brief wethouder Mulder inzake financieel onderzoek recreatieschap Spaarnwoude – op verzoek van 

de PvdA 

Fractie Reeskamp geeft mogelijk per mail nog een agendapunt door. 

 

9. Rondvraag 

De heer Visser vraagt wanneer hij de beantwoording van de vragen over het dak van en de 

investeringen in het Patronaat tegemoet kan zien. 

Wethouder Cassee komt op korte termijn met beantwoording. Hedenmiddag heeft een onderzoek 

plaatsgevonden op en in het dak. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.10 uur. 


