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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 16 APRIL 2015 

VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELING 

 

 

Aanwezig de leden: 

De heren Abspoel (ChristenUnie), Berkhout (GroenLinks), Bloem (SP), Drost (GroenLinks), 

Garretsen (SP), Van Haga (VVD), Mohr (D66), Van den Raadt (Trots), Schopman (PvdA), Van 

Strien (Trots), Visser (CDA), Visser (PvdA), Vrugt (Actiepartij) en de dames Cannegieter 

(D66), Kok (OPH), De Leeuw (OPH), Van der Smagt (VVD) en Van Zetten (HartvoorHaarlem) 
 
Afwezig: Mevrouw Crul (Actiepartij) 
 
Mede aanwezig: 

Mevrouw Blaauboer (griffier), mevrouw Huysse (voorzitter), mevrouw Langenacker 

(wethouder) en de heren Van der Hoek (wethouder) en Van Spijk (wethouder) 

 

Verslag: L. Guilonard 

 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom op deze 

commissievergadering. 

 Er is bericht van verhindering van mevrouw Crul; zij wordt vervangen door de heer Vrugt.  

 Volgende week donderdag 23 april zal – voorafgaande aan de raadsvergadering – een raadsmarkt 

plaatsvinden over Gebiedsgericht werken van 17.45 uur tot 18.45 uur. 

 Wethouder Langenacker deelt mee dat de woningbouwcorporatie nog graag een reactie van de 

commissie Ontwikkeling wil ontvangen naar aanleiding van de door haar gehouden presentatie.  

Mevrouw Schopman merkt op dat zij de presentatie niet echt transparant vond en dat haar fractie 

niet veel wijzer is geworden. 

De heer Bloem sluit zich hierbij aan. 

 Mevrouw Van Zetten geeft aan dat zij het op prijs stelt dat zij op de hoogte wordt gehouden van de 

meest recente agenda voor deze commissievergadering en niet dat zij met een gedateerde versie 

moet werken. De heer Vrugt onderstreept het pleidooi van mevrouw Schopman. De voorzitter 

antwoordt dat hiernaar gekeken zal worden om dit te verbeteren. 

  

2. Spreekrecht voor belangstellenden 

Er zijn geen insprekers. 

 

3. Vaststellen agenda 
Agendapunt 9 komt te vervallen. De commissie gaat akkoord. 

Bij agendapunt 10 hebben zich twee insprekers aangemeld. 

 

De agenda wordt aldus vastgesteld. 

 

4. Vaststellen conceptverslag van de commissie van 26 maart 2015 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

De heer Mohr en mevrouw Van Zetten hebben een rondvraag voor wethouder Van den Hoek inzake 

de Egelantier. 
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De heer Visser heeft een vraag voor wethouder Van Spijk. 

De heer Berkhout heeft nogmaals een vraag voor wethouder Van der Hoek. 

Wethouder Van Spijk doet een voorstel aan de commissieleden of zij geïnteresseerd zijn in het 

organiseren van een raadsmarkt over Wabo-leges. 

 

De heer Van Haga vindt een dergelijk voorstel volstrekt overbodig. 

 

Mevrouw Van Zetten geeft haar voorkeur aan het ontvangen van technische informatie over dit 

onderwerp op papier. 

 

Mevrouw Kok ontvangt eveneens graag informatie op papier. 

 

De heer Drost heeft wel behoefte aan een dergelijke cursus. 

 

Het maakt de heer Van Strien niet uit of het op papier staat of dat het in de vorm van een cursus wordt 

gegeven. 

 

Wethouder Van Spijk heeft in opdracht van de commissie een dergelijk voorstel gedaan over Wabo-

leges. Het lijkt hem nuttig om met verschillende rekenmodellen te laten zien wat de consequenties zijn 

van verschillende besluitvormen. 

 

Mevrouw Schopman stelt een tussenoplossing voor in de vorm van ‘een gezellig samen zijn’. 

 

De heer Berkhout stelt voor om een bijeenkomst te organiseren, zoals bij de cursus ‘vastgoed rekenen’, 

waarbij een datum wordt geprikt en de commissieleden worden uitgenodigd. 

 

De heer Van Haga kan instemmen met het voorstel van de wethouder Van Spijk om een raadsmarkt te 

organiseren over het onderwerp ‘De Koepel’. 

 

De heer Berkhout vraagt wat het proces is bij de leegstand van De Koepel. 

 

Wethouder Van Spijk deelt mee dat vanaf 1 juli 2015 er geen nieuwe ‘klanten’ meer bij komen. 

Langzamerhand worden de ‘blijvers’ overgeplaatst totdat het gebouw leeg is. Het is de bedoeling om 

met de commissie uitgangspunten over dit onderwerp uit te wisselen en deze na de zomer vast te 

stellen. Dat wordt de leidraad voor de nieuwe eigenaren. 

 

De heer Visser vindt het een goede zaak dat de commissie meedenkt over het vaststellen van deze 

uitgangspunten. De commissie kan het college kaders meegeven in deze zaak. 

 

De heer Visser (CDA) en mevrouw Van Zetten willen graag meehelpen bij de voorbereiding van deze 

raadsmarkt. 

 

6. Agenda komende commissievergadering(en), jaarplanning en actielijst 

Mevrouw Schopman wil het onderwerp over de Aziëweg op de agenda plaatsen, aangezien zij graag de 

gevolgen over de stagnatie van de bouwplannen wil bespreken. 

 

7. Actualisatie Uitstallingenbeleid 

De heer Garretsen is blij met de ontvangst van de evaluatie. Hieruit blijkt dat de ondernemers blij zijn 

met het verminderen van het aantal opgestelde regels op het gebied van het uitstallingenbeleid. 

De fracties VVD, SP, CDA en D66 vinden het onrechtvaardig om bepaalde uitstallingen niet toe te 

staan in bepaalde straten van de Haarlemse binnenstad en dat in andere straten wel deze mogelijkheid 
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bestaat. Spreker verzoekt om het woordje ‘handelswaar’ te schrappen in het desbetreffende artikel van 

de verordening. 

De vier facties verzoeken de wethouder om een proefopstelling in te voeren waar op dit moment een 

uitstallingsverbod geldt, namelijk in een gedeelte van de Zijlstraat. 

Tot slot vraagt spreker de wethouder te onderzoeken of de Generaal Cronjéstraat bij de proefopstelling 

kan worden betrokken. 

 

De heer Drost geeft aan dat de uitstraling van het straatbeeld verrommeling moet zien te voorkomen. 

 

De heer Garretsen vindt dit geen goed argument. 

 

De heer Visser (PvdA) vraagt hoe de heer Garretsen kijkt naar zijn voorgestelde proefopstelling, 

waarbij ook de Generaal Cronjéstraat moet worden opgenomen, aangezien de politie adviseert deze 

straat geheel obstakelvrij te houden. 

 

De heer Garretsen neemt het advies van de politie zeer serieus. Hij vraagt de wethouder deze adviezen 

van de politie goed uit te zoeken. 

 

De heer Vrugt deelt mee dat in de Kruisweg en in de Zijlstraat terrassen staan die de doorstroming van 

voetgangers verhinderen. 

 

Het lijkt de heer Visser (CDA) een lastige zaak om hier te handhaven. Het lijkt hem een goed plan om 

na een jaar van deze proefopstelling de situatie te evalueren. 

 

Mevrouw Van der Smagt ziet het verschil niet in een halve meter met uitstalling met van alles wat en 

een meter uitstalling met handelswaar. Dat is in haar ogen een regel die niet uit te leggen is.  

Het verzoek van de SP om de Zijlstraat mee te nemen in de proefopstelling vindt spreekster een goed 

idee. De evaluatie mag eerder dan na een jaar plaatsvinden. 

 

De heren Mohr en Vrugt sluiten zich aan bij de woorden van de VVD en de SP. 

 

De heer Drost blijft bij het standpunt van het voorliggende voorstel. 

 

De heer Visser (PvdA) sluit zich aan bij de woorden van GroenLinks. 

 

De dames Van Zetten en Kok steunen het voorstel van de SP en de VVD. 

 

De heren Van Strien en Abspoel zijn het ook eens met het voorstel van voorgaande sprekers. 

 

Wethouder Langenacker geeft in eerste instantie aan dat er negen van de achttien regels in het 

uitstallingsbeleid geschrapt zijn. Vervolgens is er nogmaals kritisch gekeken naar de nog bestaande 

uitstallingsregels. In samenspraak met bewoners en de ondernemers is overeengekomen dat er een 

aantrekkelijke binnenstad moet zijn die in balans is. 

 

De heer Visser (CDA) keek er vroeger anders tegenaan dan nu. Hij blijft bij zijn eerder ingenomen 

standpunt. 

 

De heer Vrugt is het eens met de woorden van de heer Visser. 

 

Wethouder Langenacker zegt dat met het vereenvoudigen van de regels wel te handhaven is. 
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Spreekster zegt toe de Zijlstraat mee te nemen in de proefopstelling. Een groot deel van de ondernemers 

heeft ingestemd met het voorliggende uitstallingenbeleid. 

De belanghebbenden van de Generaal Cronjéstraat zijn op dit moment tevreden met het huidige 

gemeentelijke uitstallingsbeleid. Zij zal de reactie van deze belanghebbenden met de commissie delen. 

Spreekster zegt toe dit beleid jaarlijks te evalueren. 

De wethouder stelt voor om het voorstel van de SP voor te leggen aan de belanghebbenden om daarna 

de reactie terug te koppelen met de commissie. De commissie gaat hiermee akkoord. 

 

De voorzitter concludeert dat dit punt voldoende is besproken. 

 

8. Kredietaanvraag levensduurverlengend onderhoud 2015 en 2016 

De heer Visser (CDA) kan akkoord gaan met dit voorstel. 

 

De heer Van Haga vindt het een goede zaak dat het vastgoed onderhouden wordt. Hij gaat akkoord. 

 

De heer Mohr en de dames Kok en Van Zetten gaan eveneens akkoord. Dit geldt ook voor de overige 

commissieleden. 

 

De voorzitter constateert dat dit punt als hamerstuk naar de raad gaat. 

 

De heer Berkhout vraagt in de rondvraag voor wethouder Van den Hoek wat de status is van de 

belastingdienst ten aanzien van de muziekdocenten. 

 

De heer Mohr vraagt wat de status is van de huurders van de Egelantier. Sommige huurders vinden dat 

zij niet goed worden geïnformeerd. 

 

De heer Visser vraagt aan wethouder Van Spijk wat er met het schoolgebouw aan de Leidse Vaart gaat 

gebeuren nu deze leeg komt te staan. 

 

Mevrouw Van Zetten heeft een zelfde vraag over de status is van de Egelantier. 

 

Wethouder Van der Hoek merkt op dat er op dit moment gesprekken worden gevoerd met de A-

huurders. Er is hen een aanbieding gedaan. Er wordt gekeken naar de tijdstippen dat de huurders de 

woningen kunnen verlaten. Bij de kleinere huurders wordt gekeken naar welke plek zij kunnen 

verhuizen. Spreker zegt de commissie toe haar actief te informeren indien er ontwikkelingen gaande 

zijn.  

Het collectief ten behoeve van de muziekdocenten is 28 maart 2015 opgezet. De statuten van de 

vereniging van de muziekschool zijn vandaag bij de notaris gepasseerd. De communicatie in deze zaak 

verdient niet de schoonheidsprijs. 

 

9. Ontwerpbestemmingsplan Pijlslaan e.o. 

Dit agendapunt is komen te vervallen. 

 

10. Ontwerp-omgevingsvergunning Nieuw Heiligland 5 – op verzoek van de commissie 

Er zijn twee insprekers bij dit agendapunt. De voorzitter geeft het woord aan inspreker de heer Buijen. 

 

De heer Buijen geeft als inspreker namens 24 omwonenden aan dat het legaliseren van het pand aan het 

Nieuw Heiligland 5 leidt tot een onevenredig en extra aantasting van het woon- en leefklimaat voor de 

omwonenden. De voorwaarden in het ontwerpbesluit geven geen enkele garantie voor de omwonenden. 

Inspreker eist dat het bestemmingsplan wordt gehandhaafd, dat het pand 5a wordt teruggebracht tot een 

legale staat van een woonruimte en dat de illegale aanbouw aan het pand wordt afgebroken. Daarnaast 
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eist inspreker een inpandige rookruimte, dat de geluidsoverlast wordt tegengegaan en het terras wordt 

opgeheven. 

 

De heer Wubbe is de tweede inspreker en geeft voorbeelden van geluidsoverlast die de bezoekers van 

het pand nummer 5 veroorzaken. Inspreker concludeert dat er geen oplossingen van de eigenaar van dit 

pand kunnen worden verwacht. Het handhaven en de voorgestelde maatregelen werken niet. Het pand 

De Ark is gewoon te groot voor deze straat. Daar ligt volgens de heer Wubbe de oplossing. 

 

Mevrouw Schopman vraagt aan de insprekers wat wel de oplossing is voor dit probleem. 

 

De heer Wubbe antwoordt dat De Ark veel te groot geworden is. Bij een maximumaantal van 130 

personen zal de overlast drastisch verminderen. 

 

De heer Vrugt betreurt de conflictsituatie tussen de bewoners en De Ark. Wat is er gebeurd in de 

maanden na de bewuste brief van 2 oktober 2012 gezien de omslag in het beleid van de gemeente? 

Spreker beaamt dat een dergelijke uitbater in een klein steegje niet past.  

 

Mevrouw Schopman vraagt wat voor oplossing de heer Vrugt voor ogen heeft. 

 

De heer Vrugt zegt dat het niet aan hem is om te zorgen voor een oplossing voor deze ondernemer. Het 

afgeven van een omgevingsvergunning is in zijn ogen niets anders dan het belonen van een 22 jaar 

durende illegale situatie en het veroorzaken van bijzonder veel ellende in deze buurt. 

 

De heer Van den Raadt vindt dat het niet gaat om mediation tussen omwonenden en de eigenaar van 

het pand, maar om het naleven van de Gemeentewet. 

Spreker vraagt waarom de opgelegde dwangsommen nooit zijn uitgevoerd. 

 

De heer Vrugt merkt vervolgens op dat er mediation heeft plaatsgevonden tussen de eigenaar en de 

omwonenden, waarbij de eigenaar uiteindelijk is afgehaakt. 

 

De heer Van den Raadt vraagt aan de wethouder of hij kan toezeggen dat de vijf opgesomde eisen van 

de heer Buijen worden ingewilligd of niet. Hij zou het op prijs stellen als de gemeente uitspreekt dat ze 

haar taak hier niet goed heeft uitgevoerd. 

 

Mevrouw Van der Smagt vraagt wat er veranderd is na de brief van 2 oktober 2012. Hoe vaak is de 

eigenaar aangeschreven door de gemeente? Wie heeft in deze zaak de welstandstoets gedaan en waar is 

de tekst van deze toets te vinden? 

 

De heer Visser (CDA) stelt voor om het pand van de uitbater De Ark te legaliseren of het te sluiten. 

 

De heer Garretsen is het eens met de woorden van de heer Vrugt. 

 

Mevrouw Schopman wil graag weten hoe het zit met de juridische haalbaarheid, aangezien de situatie 

al jaren illegaal is en er niet is opgetreden. 

 

De heer Berkhout vindt het een lastig onderwerp. Bij een eventuele vergunning kunnen er in zijn ogen 

wel degelijk eisen worden gesteld. 

 

Wethouder Van Spijk is het eens met een aantal opmerkingen van de commissieleden. Vanaf februari 

2012 hebben bewoners aangegeven dat er overlast is vanuit het pand. Het handhaven hierop is vrij 

lastig. Het college stelt voor om aan de buitenkant van De Ark streng op te treden en aan de binnenkant 
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van De Ark minder streng op te treden. Als de terrasvergunning wordt ingetrokken, bestaan er hardere 

mogelijkheden om op te treden. Deze regels gelden ook voor de rechtsopvolger van dit pand. In ruil 

voor het hard aanpakken aan de buitenkant kan een deel worden gelegaliseerd. 

 

Mevrouw Van Zetten vraagt of de buizen aan de buitenkant ook worden aangepakt, zodat er een 

machtsmiddel ontstaat om invloed uit te oefenen op de binnenkant van De Ark. 

 

Wethouder Van Spijk beaamt dat een rechtsopvolger van het pand ook gehouden is aan de opgestelde 

regels. 

Er is in overleg met de ondernemer besloten dat een groot gedeelte van de buizen wordt verwijderd. Er 

wordt onderzocht of er verdere maatregelen getroffen kunnen worden om meer buizen te verwijderen. 

 

De heer Vrugt vraagt waarom dit voorstel er ligt, terwijl al in 2012 duidelijk was dat er geen zicht was 

op legalisatie. Waarom dan toch deze poging? Spreker vindt het een zinloze exercitie. 

 

Wethouder Van Spijk vermoedt dat de gemeente een andere strategie heeft gekozen nadat duidelijk 

was geworden dat handhaving erg lastig is. 

Als de vergunning niet wordt verleend, dan moet het pand op nummer 5 voor horeca stoppen en wordt 

het restaurant een stuk kleiner. Dan is het echter voor de gemeente lastiger om de buitenkant aan te 

pakken. Dat is de kern van deze zaak. 

Spreker probeert te achterhalen hoe vaak de eigenaar van het pand is aangeschreven over de illegale 

situatie van het pand. 

Er staan nog enkele dwangsommen open waarover de bezwaarcommissie nog met een advies moet 

komen. Binnenkort komt spreker met een update. 

 

De heer Vrugt overweegt een motie-vreemd in te dienen als de technische informatie van de wethouder 

niet tijdig wordt opgestuurd. 

 

Wethouder Van Spijk is van plan om een zienswijze door de betrokken bewoners en de ondernemer op 

te stellen. Dit wordt eerst in de commissie besloten en daarna wordt een definitief besluit genomen. De 

technische vragen worden beantwoord. 

 

De voorzitter concludeert dat dit punt voldoende is besproken. 

 

10a. Tempeliersstraat/Raamsingel: Vaststellingsovereenkomst n.a.v. second opinion – gewijzigde 

zienswijze n.a.v. vergadering 9 april 
De voorzitter geeft het woord aan inspreker Van Welsenes. 

 

De heer Van Welsenes merkt als inspreker namens de wijkraad Welgelegen op dat hij de commissie 

verzoekt om voor optie 3 te kiezen. Eerst het beleid neerzetten en pas daarna afspraken maken. 

 

De heer Garretsen zegt dat zijn fractie voor optie 3 is. 

 

De heer Mohr zegt tevreden te zijn met de voorliggende zienswijze. 

 

De heer Berkhout zoekt naar een aanscherping van de regels. 

 

Mevrouw Van Zetten begrijpt de zorgen van de heer Berkhout. 

 

Mevrouw Van der Smagt zegt dat er raadsbreed uitgesproken is om het HKB-gebouw te behouden. 

Haar fractie pleit voor optie 3. 



Conceptverslag van de Commissie Ontwikkeling,  
gehouden op 16 april 2015 

7 

 

De heer Visser (PvdA) probeert een modus te zoeken tussen het concreet vastleggen van de regels en 

de haalbaarheid van het plan met behoud van het HKB-gebouw. 

 

De heer Visser (CDA) neemt op dit moment nog geen standpunt in. 

 

Mevrouw Kok is voor variant 2 plus en pleit voor meer concrete regels. 

 

Wethouder Van Spijk zegt dat het college en de commissie het cultuurhistorisch onderzoek zwaar 

weegt in het vervolgtraject van het plan. Het college komt met een startnotitie dat over het 

publiekrechtelijk deel gaat. Dat zal leiden tot een bestemmingsplan. De ingang van de parkeergarage is 

onderdeel van het totale plan. Hij wil zich nog niet vastleggen in het behoud van het gebouw. 

 

De commissie dringt er bij het college op aan om in de zienswijze op te nemen dat het gebouw 

behouden blijft. 

 

De voorzitter concludeert dat dit agendapunt als hamerstuk met stemverklaring naar de raad gaat. 

 

11.  Niet tijdig beantwoorde raadsvragen 

De heer Van Haga merkt op dat het hem verbaasd heeft dat het beantwoorden van simpele vragen over 

de Stadskweektuin zo lang heeft geduurd. 

 

Wethouder Van Spijk constateert dat hij hiervoor extra aandacht zal vragen bij de ambtelijke 

organisatie. 

 

Mevrouw Van Zetten vraagt wanneer de voortgangsnotitie kan worden verwacht. 

 

Wethouder Van Spijk antwoordt dat er hard aan gewerkt wordt om de voortgangsnotitie te 

completeren. Deze notitie zal binnen de kortst mogelijke tijd (28 mei) in de commissie worden 

behandeld. Dan zal eveneens de vorige rapportage uit 2014 worden meegenomen in de discussie. 

 

12. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 23.05 uur. 

 


