
 

 

 

 

Artikel 38 RVO vragen van de VVD en Hart voor Haarlem betreffende de 
ontwikkelingen rond de Stadskweektuin. 

 

Tijdens de Commissie Ontwikkeling d.d. 19 februari 2015 heeft wethouder van 
Spijk toegezegd om op “zo kort mogelijke termijn” schriftelijk de stand van zaken te 
delen met de commissie. Nu blijkt dat er inmiddels allerlei ontwikkelingen gaande 
zijn waarvan de Commissie Ontwikkeling niet op de hoogte is. Deze ontwikkelingen 
leiden er toe dat wij de volgende vragen hebben: 

 

1. Klopt het dat het College voornemens is om de Stadskweektuin in erfpacht uit 
te geven aan de Stichting Stadskweektuin?  

2. Zo ja, wat zijn de beoogde voordelen van deze constructie? 

3. Zo ja, wat voor controle houdt de Gemeente Haarlem op het bestuur van deze 
stichting en op de invulling van de Stadskweektuinen. 

4. Zo ja, is het voor de gemeente Haarlem mogelijk om op later moment, 
bijvoorbeeld als het allemaal niet goed blijkt te werken, deze constructie weer 
terug te draaien? 

5. Zo ja, kunt u de erfpachtovereenkomst en eventuele andere overeenkomsten 
overleggen? 

6. Kunt u aangeven of er al onomkeerbare stappen in het traject zijn gezet? 

7. Met het wegvallen van de “autarkische woningen” in de stadskweektuin is de 
kostendrager voor de ontwikkelingen weggevallen. Kunt u uitleggen hoe deze 
stichting in de toekomst wordt gefinancierd? 

8. Er schijnt een “voorbereidingscommissie” te bestaan die bepaalt wie er iets 
mag doen in de Stadskweektuin. Klopt dit? 

9. Wat is de juridische status van deze voorbereidingscommissie? 

10. Wie zitten er in deze voorbereidingscommissie en waarom? 

11. Welke invloed en controle heeft de Gemeente op deze 
voorbereidingscommissie? 

12. Klopt het dat de Gemeente Haarlem al zes jaar in gesprek is met de heer 
Vooges inzake het mogelijk starten van een horeca gelegenheid in de 
stadskweektuin? 

13. Klopt het dat deze gesprekken recentelijk zijn afgebroken? 

14. Klopt het gerucht dat de voorbereidingscommissie eigenhandig heeft besloten 
om twee dames zonder horeca ervaring toestemming heeft gegeven om een 
“Kweekcafé” te beginnen op de locatie die in beeld was voor de heer Vooges? 

15. hebben de leden van de voorbereidingscommissie er persoonlijk of zakelijk 
belang bij om de horeca te huisvesten in de hoge kas en timmerwerkplaats die 
uit het zicht ligt en niet geschikt is voor horeca in plaats van het veel meer voor 
de hand liggende witte gebouw van het SRO, dat relatief veel eenvoudiger 

 

  

  



geschikt is te maken voor horeca en een ook veel logischer plek is door de 
zichtbaarheid vanaf de Kleverlaan? 

16. Kunt u aangeven hoe het selectieproces voor deze horeca heeft 
plaatsgevonden? 

17. In hoeverre doet deze selectieprocedure recht aan de uitkomsten van het 
destijds groots uitgevoerde (lees:dure) participatieproces waar Vooges van alle 
ingezonden ideeën de meeste stemmen heeft gekregen van de horeca-
initiatieven 

18. Vindt u dat dit selectieproces gekwalificeerd kan worden als transparant en 
eerlijk? 

19. Hoeveel heeft dit participatie traject gekost? 

20. U bent ook al jaren in gesprek met een groep mensen die de oudste tennisbaan 
ter wereld die in de Stadskweektuin ligt in oude luister willen herstellen. Kunt u 
aangeven wat de status van deze ontwikkeling en gesprekken is? 

21. bent u op de hoogte van de intentieverklaring die Vooges en de Real Tennis 
club al enkele jaren geleden hebben opgesteld waarin zij aangeven graag 
samen te willen werken? 

22. Kunt u aangeven of de Stichting Stadskweektuin of de 
voorbereidingscommissie iets over deze kaatsbaan te zeggen heeft of krijgt? 

23. Kunt u aangeven wat uw visie is met betrekking tot het behoud en de exploitatie 
van de Stadskweektuin voor alle Haarlemmers en niet slechts voor een 
schimmig klein groepje mensen? 

24. Bent u het met ons eens dat de Stadskweektuin van alle Haarlemmers is en 
niet een soort geitenwollen sokken bananenrepubliek moet worden? 

 

 

 

 

 

Louise van Zetten   Wybren van Haga 

Hart voor Haarlem   VVD 

 


