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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 19 MAART 2015 

VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELING 

 

Aanwezig de leden: 

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

(GroenLinks), Garretsen (SP), Van Haga (VVD), Mohr (D66), Van Strien (Trots), Visser (CDA) 

en de dames Cannegieter (D66), Crul (Actiepartij), Kok (OPH), De Leeuw (OPH), Schopman 

(PvdA), Van der Smagt (VVD) en Van Zetten (HartvoorHaarlem) 

 

Afwezig: De heer Visser (PvdA) 

 

Mede aanwezig: 

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

(wethouder) en de heer Van Spijk (wethouder) 

 

Verslag: Mevrouw M. van de Belt 

 

 

1. Opening 

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

 Er is bericht van verhindering van de heer Visser van de PvdA. 

 Op woensdag 25 maart om 20.00 uur is de discussiebijeenkomst over de Detailhandelsvisie met 

Haarlemse ondernemers om met name de nieuwe ideeën rond de detailhandel in Haarlem op te 

halen. Mevrouw Cannegieter en de heer Berkhout bereiden dit voor, mevrouw Schopman is 

gespreksleider. De commissieleden kunnen hun netwerk van ondernemers attenderen op de 

bijeenkomst. 

 Op donderdag 26 maart om 20.00 uur staat een raadsmarkt over vastgoed gepland. Mevrouw Van 

Zetten, de heer Van Haga en de heer Drost bereiden dit voor. Na afloop vindt een korte 

commissievergadering plaats. 

 Op donderdag 2 april verzorgen de Haarlemse corporaties een presentatie over hun financiële 

huishouding. Afgelopen dinsdag heeft mevrouw Van der Mede via de e-mail de commissie het 

verzoek gedaan vragen over en in-/output voor dit onderwerp aan te leveren. De voorzitter verzoekt 

de commissie haar suggesties uiterlijk dinsdag 24 maart te mailen. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

De heer Kwint spreekt in. Via de griffie heeft hij de commissie stukken gestuurd inzake de 

Spaarndamseweg 74-76. Daar is een beperking opgelegd op perifere detailhandel, gemotiveerd vanuit 

de parkeerverordening en de structuurvisie. Inmiddels heeft hij het garagebedrijf naast hem opgekocht 

waardoor hij na sloop en sanering 33 parkeerplaatsen op eigen terrein kan maken. Dit kan alleen als hij 

de bestemming reguliere detailhandelsbestemming terugkrijgt. Zijn procedure is afgewezen en hij 

verzoekt de commissie de aanvraag inhoudelijk nog eens goed te bekijken. Zijn voorstel is echt een 

ruimtelijke verbetering en voldoet aan de eisen van de Detailhandelsvisie en de parkeerverordening. Hij 

heeft op de aanvraag van de gemeente een distributieplanologisch onderzoek laten uitvoeren en daaruit 

blijkt dat er geen verstoring plaatsvindt. De afwijzing is inhoudelijk niet gemotiveerd. Het zou niet 

passen in het beleid. Desgevraagd geeft hij aan dat hij het verplaatsen van de Spaarneboogactiviteit naar 

het Ikeaterrein onhaalbaar acht. 

De voorzitter bedankt de heer Kwint voor zijn bijdrage. 
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3. Revue – vaststellen agenda 

De punten 6 en 7 worden gevoegd behandeld. Dat geldt ook voor de punten 8 en 8a en 12 en 12a. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Conceptverslag van de vergadering van 5 maart 2015 

De heer Visser (ChristenUnie) staat bij de afwezigen gemeld, maar hij is geen regulier deelnemer van 

deze commissie. 

Het verslag van de commissie Ontwikkeling van 5 maart 2015 wordt vastgesteld. 

 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er is een rondvraag. 

 

6. Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen De Remise, 1e partiële herziening (ter 

advisering) 

en 

7. Ontwerpbestemmingsplan De Remise (ter bespreking) 

De heer Groenemeijer spreekt namens de werkgroep Connexxion-terrein. Onaangenaam verrast was hij 

toen het ontwerpbestemmingsplan opeens kant-en-klaar bleek te zijn, terwijl de werkgroep meende nog 

in gesprek te zijn. Hij heeft zijn inhoudelijke bezwaren op dit plan schriftelijk toegelicht. Aanvankelijk 

werd er een functioneel PvE vastgesteld met allemaal mooie ideeën voor het terrein. Connexxion 

maakte een bidbook. Het terrein is tegen een hoge prijs gekocht en met de gevolgen daarvan worstelt de 

ontwikkelaar nu. Kennelijk had niemand zich gerealiseerd dat het museumterrein niet gekocht was. De 

werkgroep heeft zich altijd constructief willen opstellen en in 2012 werd een mooi plan vastgesteld. 

Toen de woningen niet verkoopbaar leken, was herontwikkeling nodig. De werkgroep heeft 

meegedacht, maar er was weinig mogelijk. Het project heeft lang stilgelegen en nu ligt er, heel 

plotseling, een plan. De werkgroep voelt zich gepasseerd. 

De heer Van Zijll, directeur Pre Wonen, schetst hoe hij bezig is geweest met dit terrein om in de 

gegeven omstandigheden toch een goed plan te realiseren. Er zullen minder woningen gebouwd worden 

dan aanvankelijk de bedoeling was, dus minder verdichting en minder verkeersbewegingen. In nauw en 

constructief overleg tussen de drie betrokken partijen meent hij dat er nu een goed plan ligt. Gekeken is 

of het museum elders in de stad gehuisvest kan worden. Pre Wonen heeft gedaan wat ze kon. Voor 

corporaties, voor ontwikkelaars en voor de gemeente is het een moeilijke tijd en er is nu toch een grote 

mate van overeenstemming bereikt. 

 

Vragen uit de commissie: 

De heer Mohr krijgt graag nadere uitleg over de verwarring bij de werkgroep. 

De heer Groenemeijer legt uit dat de werkgroep gedurende lange tijd lid is geweest van de projectgroep. 

In de laatste fase verzandde het overleg. Van stuurgroepvergaderingen werd hij niet op de hoogte 

gesteld en de werkgroep kon geen standpunt meer aandragen. Op een gegeven moment stelde de 

ontwikkelaar zich op het standpunt dat het allemaal niet anders kon. 

Mevrouw De Leeuw hoort dat het plan is aangepast vanwege de financiële omstandigheden. Ze hoopt 

dat de 30% sociale woningbouw niet uit het plan is verdwenen. 

De heer Van Zijll benadrukt dat dat percentage gehandhaafd is. 

Mevrouw Crul informeert naar de haast die de heer Groenemeijer heeft ervaren. 

De heer Van Zijll weerlegt dit. Op een zeker moment vond er een herhaling van standpunten plaats. 

Geen van de drie partijen kan nu zeggen dat het plan voor 100% naar de zin is, maar er is wel 

voldoende inbreng geweest van alle partijen. De woningmarkt trekt aan en daarmee is het tijdstip 

aangebroken dit plan door te zetten. 

De heer Van Strien leest in de rapportage van de werkgroep dat de verkeersafwikkeling een pijnpunt 

vormt. Daarover hoort hij graag meer. 



Conceptverslag van de Commissie Ontwikkeling, 
gehouden op 19 maart 2015 

3 

De heer Groenemeijer licht toe dat de Kogelstraat, de Geweerstraat en de Boogstraat heel smalle straten 

zijn waar veel gezinnen met jonge kinderen wonen. Daar kan niet meer verkeer door. Het parkeren 

ondergronds was gepland bij de Stephensonstraat. Een oplossing is best te bedenken. 

De voorzitter bedankt de heren voor hun bijdrage. 

 

De heer Visser legt uit dat het CDA aanvankelijk meende dat het plan nu echt een keer doorgezet moest 

worden en dat de klachten van de inspraak maar apart behandeld moesten worden. Nu hoort hij dat het 

participatieproces niet afgehecht is. Het is wel goed dat iedereen iets heeft binnengehaald. Er is 

behoefte aan woningen, maar de verkeersproblematiek ligt altijd ingewikkeld. 

Mevrouw Schopman is blij dat dit project nu toch van start gaat. Die participatie vormt wel een 

aandachtspunt. Er wordt een anterieure overeenkomst gesloten – die zou ze graag willen zien. Ze ziet 

graag vastgelegd dat de 30% sociale woningbouw aan het begin van het ontwikkelingstraject 

gerealiseerd wordt. 

De heer Berkhout constateert dat er een nieuw plan ligt. Mooi dat er 30% sociale koopwoningen komt. 

Dat neemt niet weg dat het wel een ander plan is geworden: geen ondergronds parkeren, geen museum, 

meer verkeer en minder groen. GroenLinks constateert dat de gemeente haar eigen beleid niet nastreeft. 

Hij dringt erop aan bij toekomstige projecten de groene meetlat strikt te hanteren en het parkeerbeleid 

als uitgangspunt te nemen. Voor nu gaat GroenLinks hiermee akkoord vanwege die 30% sociale 

woningbouw. 

De heer Bloem is erg verbaasd over het verloop van het participatieproces. De vragen van bewoners 

over de verkeersafhandeling zijn terecht. Er is onzekerheid over het museum. De participatie is gewoon 

niet klaar. Dit plan moet terug. 

De heer Mohr is blij met het plan. In de afgelopen jaren is er volop geparticipeerd. Op het eind is het 

kennelijk niet helemaal goed verlopen. Hij is benieuwd naar de onderbouwing van de 30% bij de 

sociale woningbouw. 

De heer Van Haga is blij dat er nu wat gebeurt. Hij onderschrijft de woorden van D66 over de 

participatie, maar participatie betekent niet dat je je gelijk haalt. De VVD is blij dat de sociale 

woningbouw nu aan de norm voldoet. 

De heer Bloem vraagt of de VVD denkt dat de sociale koopwoningen de wachtlijst voor sociale 

huurwoningen verkleinen. Er is een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen, maar niet aan 

sociale koopwoningen. 

Mevrouw Schopman wijst op de woorden in het raadstuk, dat de hele raad de ambitie deelt om een 

tweedeling van de stad in oost en west tegen te gaan en daarvanuit wordt gestreefd naar behoud en 

versterking van de kwaliteit van de sociale woningvoorraad. Ze hoopt oprecht dat dat gebeurt. 

De heer Mohr benadrukt dat Haarlem al een niet-ongedeelde stad is met al die scheefwoners. 

Mevrouw Schopman is blij dat D66 als coalitiepartner het coalitieprogramma ook ondersteunt. 

De heer Van Haga werpt de term ‘ongedeelde stad’ verre van zich. Sociale koop is beter dan huur. 

De heer Van Strien is groot voorstander van participatie. Het grote pijnpunt van deze werkgroep dient 

toch opgelost te worden. Verder wil hij alle betrokkenen geruststellen: in de brief van Pre Wonen en 

Horne Vastgoed bv wordt gerefereerd aan de datum 17 maart 2016. Er is nog wel tijd. 

Mevrouw Crul is het er helemaal mee eens dat de participatie gefaald heeft in de laatste fase. Ze 

begrijpt wel dat participatie niet betekent dat je allemaal je zin krijgt. Ze mist sociale huurwoningen in 

dit project. Er zitten nog wel risico’s: de inrichting van de openbare ruimte, de verkeersafwikkeling en 

het parkeren komen pas veel later aan de orde. Van een spelregelkaart heeft ze geen grote 

verwachtingen; ze ziet liever keiharde afspraken. 

Mevrouw Schopman brengt hiertegen in dat de raad het destijds juist een goed plan vond dat er wel 

kaders kwamen maar dat er ook nog speelruimte bleef. 

Mevrouw De Leeuw is blij dat er nu wat gebeurt. Ze vindt het wel jammer dat er alleen sociale 

koopwoningen komen. 
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Wethouder Van Spijk wijst erop dat dit traject nogal wat moeilijkheden heeft ondervonden. Toen de 

markt geen interesse bleek te hebben, is het plan aangepast. Hij begrijpt van de heer Groenemeijer dat 

in de laatste fase de participatie niet goed is verlopen. Hij wil kijken hoe dat te repareren valt. 

Variant D3 is een verbetering ten opzichte van variant D2 en dat is nog maar één ontsluiting van de 

Boogstraat. Aan ontsluiting via blok 6, zoals bewoners voorstellen, kleeft een aantal nadelen. Hij zegt 

toe dat in april, als gestart wordt met het stedenbouwkundig plan, de variant van de bewoners wordt 

meegenomen. In het derde of vierde kwartaal komt hij terug naar de raad, maar dan kan het toch zijn 

dat gekozen wordt voor de Boogstraat. De anterieure overeenkomst legt hij graag bij de vaststelling van 

het definitieve bestemmingsplan voor met de elementen: 30% sociale woningbouw – in de juiste 

volgorde – planschade, eisen voor de openbare ruimte, grondoverdracht en de kosten die de gemeente 

heeft gemaakt. Ook het nieuwe plan moet voldoen aan het eerder vastgestelde SPvE. Dwars door het 

gebied loopt een Latijns kruis dat autovrij blijft. Door een aantal verbeteringen is er nu meer 

tuinoppervlak. Het verdwijnen van die parkeergarage heeft er helaas toe geleid dat er op een klein stuk 

buiten het terrein sprake van parkeercompensatie is. Het eindplan wordt gewoon getoetst aan de 

groenparagraaf. Er is wel sprake van een andere inrichting. Parkeren wordt grotendeels op eigen terrein 

opgelost. De absorptie van de parkeercapaciteit in de buurt wordt wel meegenomen. Het museum gaat 

naar een andere plek. Nu zit er 30% sociale koop in het plan. Als die woningen niet worden verkocht, 

komen ze alsnog in de verhuur. 

 

De heer Bloem is blij met de toezegging voor de participatie, maar het blijft de verkeerde volgorde. Dat 

er geen sociale huurwoningen komen, is echt een gemiste kans. Zo kan de SP niet instemmen. 

 

De voorzitter concludeert dat het SPvE als hamerstuk met stemverklaring naar de raad gaat. Het 

ontwerpbestemmingsplan De Remise gaat de inspraak in. 

 

8. Nieuwe Energie tweede hypotheek 

en 

8a. Beantwoording raadsvragen ex art 38 RvO inzake Nieuwe Energie 

De heer Van Haga memoreert dat de gemeente een last onder dwangsom had van 1 miljoen euro en 

daarmee heeft ze Fortress de stad uitgejaagd. Nu wordt die last onder dwangsom omgezet in een tweede 

hypotheek. Gesproken wordt van een zeer beperkt financieel belang, maar dat is niet correct. Allerlei 

monumenten waren aan het verkrotten en daarvoor was geld nodig. Dat was de achtergrond van het 

collegebeleid. Hij krijgt graag toegelicht waarom instandhouding de ontwikkeling zou belemmeren. Die 

tweede hypotheek zou de positie van de gemeente versterken. Onzin. Als er ooit iets gebeurt bij de 

Nieuwe Energie, dan staat de gemeente helemaal achteraan met haar vordering. Dan de brief van 

13 maart 2014. In september was al bekend dat de gemeente dit voornemen had. De VVD vindt het echt 

heel vreemd dat de gemeente al op voorhand zegt die last onder dwangsom over te zetten in een tweede 

hypotheek, mits de partij aan alle voorwaarden van de last onder dwangsom heeft voldaan. Het klopt 

niet dat de last onder dwangsom nu zo gemakkelijk wordt omgezet. Het college geeft eigenlijk zelf ook 

aan dat het allemaal niet zo zinvol is en daarmee lijkt het wel een truc om de last onder dwangsom te 

laten vervallen. De gemeente zou gaan meedelen in de winst. De VVD hoort graag hoe dat dan precies 

geregeld is. De opnamestaat maakt het helemaal bizar. Een expert heeft opgemaakt wat er direct aan de 

gemeentelijke monumenten moet gebeuren, maar nergens wordt actie ondernomen. De heer Van Haga 

hoort graag of andere last onder dwangsommen die de gemeente oplegt ook een dergelijke coulante 

behandeling krijgen. 

Mevrouw Van Zetten onderschrijft dat Fortress inderdaad de stad is uitgejaagd en daarmee is een 

enorm bedrag gemoeid, zo’n 6 miljoen euro. Ze hoort graag of er nog zicht is op teruggave daarvan. Bij 

het project op de Nieuwe Energie krijgt de heer De Vlieger het nu wel heel gemakkelijk gedaan. Het 

gaat niet alleen om behoud van de oudbouw, maar er zijn ook afspraken gemaakt over de ontwikkeling 

daar en de eigenaar van de grond maakt die niet waar. Met Fortress waren daarover afspraken gemaakt 

en ze hoort graag of dergelijke afspraken ook voor de heer De Vlieger gelden. 
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Mevrouw Cannegieter vindt het juridisch jargon in de stukken compleet onleesbaar. Kennelijk is het 

de bedoeling dat de heer De Vlieger 100% eigenaar wordt van Haarlem Energy bv, 60% daarvan is al 

gerealiseerd en de overige 40% wordt gerealiseerd als de hypotheek rond is. Ze hoort graag hoe groot 

de wethouder die kans acht en wat het betekent als Haarlem die hypotheek van 1 miljoen euro heeft 

openstaan. Als de nieuwe ontwikkelaar wel 100% eigenaar wordt, wordt hij dan ook eigenaar van de 

dwangsom? Ze hoort graag hoe groot de kans is dat de gemeente die som ontvangt. D66 is benieuwd 

wat de wethouder gaat doen als de ontwikkelaar het terrein niet voortvarend gaat ontwikkelen. Bij de 

dwangsom ging het erom dat er twee plots gekocht zouden worden en dat is niet gebeurd. Dat moet 

straks Argo Beheer gaan doen. Maar wat als de nieuwe eigenaar hiervoor toch geen financiering vindt? 

De heer Garretsen wijst erop dat de gemeente bij een hypotheekstelling wel de kans heeft de executie 

uit te voeren en bij een faillissement niet. Blijkbaar zijn er binnen twee dagen twee brieven gestuurd aan 

Argo Beheer met minieme verschillen waarbij alleen de data verschillen. Dat vergt een toelichting. 

Argo Beheer is een onbetrouwbare partner gebleken. Een aantal voorwaarden uit de brieven is niet 

nagekomen. Eerst moet de minderheidsaandeelhouder worden uitgekocht en dan pas wordt het recht op 

hypotheek gevestigd. Het raadsstuk zegt dat het andersom is. De SP begrijpt niet waarom de gemeente 

haar executierecht niet heeft doorgezet. Intrekken daarvan verzwakt haar positie. De gemeente laat de 

borgstelling van postkantoor Raaks vervallen en de heer Garretsen is benieuwd naar de consequenties. 

Mevrouw Crul heeft vijftien jaar lang gedacht dat dit een tweede Westergasfabriek zou worden. 

Ondanks alle mooie plannen staan de gebouwen er nog steeds armetierig bij. Alleen het dak is 

gerepareerd, maar dat is gebeurd met de huuropbrengst van destijds. De heer De Vlieger zou er een 

popschool huisvesten, er zou een hotel komen, een verdieping op de zuiveringshal, het zou allemaal 

prachtig worden, maar er is niets gebeurd. Begrijpelijkerwijs staat de Actiepartij heel argwanend 

tegenover al die mooie plannen. Ze dringt erop aan dat er zekerheid is, dat de vergunningen voor de 

overkappingen geregeld zijn. Publiekrechtelijk en privaatrechtelijk wordt er het een en ander geregeld. 

Het lijkt alsof de gemeente alleen de gebouwen wil zekerstellen. Ze heeft gevraagd naar de 

consequenties van de uitspraak van de Raad van State. Als de monumenten actief of passief worden 

verwaarloosd, is ingrijpen mogelijk. De tweede hypotheek is beter dan de dwangsom, maar de 

Actiepartij ziet graag harde termijnen. Mevrouw Crul ziet het allemaal nog niet gebeuren daar. 

De heer Van Haga wijst erop dat de heer De Vlieger een ondernemer is die zijn kansen pakt. De 

gemeente laat keer op keer over zich heen lopen. Zo ziet de VVD het. 

Mevrouw Crul brengt hiertegen in dat de plannen van de heer De Vlieger vaak niet doorgaan: VNU, 

HFC, Burn out-klinieken, al die projecten zijn niet doorgegaan. 

De heer Drost vindt het collegebesluit eveneens erg technisch opgesteld. GroenLinks vraagt of er nu 

wel iets gaat gebeuren en hoe zeker dat is. Het college houdt zijn publiekrechtelijke bevoegdheden. 

GroenLinks deelt het cynisme van de Actiepartij. Hij hoort graag of er naar alternatieven is gekeken en 

wat überhaupt de opties zijn. 

De heer Garretsen stelt vast dat het college geen gebruik maakt van zijn publiekrechtelijke 

bevoegdheid want het wil de bevoegdheid om een juridische procedure te beginnen intrekken. 

De heer Drost vindt dat De Nieuwe Energie ook voordeel gaat ondervinden van de nieuwe 

fietsverbinding en daarom mag er best iets tegenover staan. Hij denkt daarbij aan versnelde uitvoering 

van parkeergelegenheid op eigen terrein voor Figee. Voor wat hoort wat. 

De heer Van Haga vraagt of GroenLinks het normaal zou vinden als het lijstje van voorwaarden eerst 

wordt ingelost alvorens de last onder dwangsom wordt ingetrokken. 

De heer Drost krijgt hierover graag opheldering. 

Mevrouw Cannegieter constateert dat hier gebeurt wat de raad en in ieder geval D66 wil: dit project 

vlot trekken. De gemeente heeft daar alle belang bij en dan is die hypotheek wellicht een goede manier. 

Die dwangsom gaat de gemeente nooit krijgen. Fortress heeft daar helemaal niets gedaan. De nieuwe 

eigenaar wil wel en daarom moet de gemeente er alles aan doen om dat te faciliteren en vlot te trekken. 

De heer Van Strien heeft nagevraagd of er een eerste hypotheekakte is. Daarop blijkt de deurwaarder 

beslag te hebben gelegd. Er ligt een concept van 19 september 2014 zonder handtekeningen. De 
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definitieve versie moet nog naar de notaris. Hij hoort graag of die er nu wel door is en of de definitieve 

versie afwijkt van de conceptversie. 

 

Wethouder Van Spijk begrijpt alle emotie. Het is een mooi, historisch gebied en het is jarenlang 

verwaarloosd. De gemeente heeft de last onder dwangsom ingezet om het traject in beweging te krijgen. 

Voor de huurders is al die tijd slecht gezorgd. De gemeente heeft de optie overwogen om een 

faillissement aan te vragen. Dan zou ze echter wel haar geld kwijt zijn en dat geldt ook voor de 

hypotheekverstrekker Sintrus Achmea. Er is een enorm bedrag mee gemoeid. Het traject is vorig jaar 

april in een stroomversnelling gekomen toen de heer De Vlieger en de heer Macau zich aandienden. 

Ondertussen zijn zij wel begonnen voor de huurders te zorgen en de gebouwen dicht te krijgen. Op een 

groot aantal bouwkundig essentiële punten is wel actie ondernomen. Voor de kerst 2014 heeft het 

college het signaal gekregen dat partijen eruit zouden kunnen komen als de gemeente de last onder 

dwangsom zou omzetten in een tweede hypotheek waarbij de gemeente wel de grip op die 1 miljoen 

euro houdt. Met een dergelijke zware hypotheek op het pand kan de nieuwe eigenaar geen geld 

aantrekken voor verdere investeringen. 

 

Mevrouw Van Zetten leest in de brief van 11 maart 2014 dat de belofte van de tweede hypotheek aan 

Argo Beheer er toen al was. Er was eerder ook al wel wat gebeurd door de stichting BOEi. Er wordt 

met twee maten gemeten. Het faillissement van de heer Voerman heeft zeker 5 miljoen euro gekost. 

De heer Van Haga wijst op de hele lijst voorwaarden voor de last onder dwangsom. Hij begrijpt niet 

dat er niets wordt uitgevoerd en dat de gemeente nu afziet van de last onder dwangsom. 

 

Wethouder Van Spijk legt nogmaals uit dat de heren Macau en De Vlieger de oerkap kunnen 

financieren als ze geld kunnen aantrekken en als de gemeente die last onder dwangsom omzet in een 

hypotheek. De afgelopen maanden is er enorme progressie geweest. Het college heeft er vertrouwen in 

gekregen door wat er in de afgelopen acht maanden is gebeurd. 

 

De heer Garretsen benadrukt dat het college zijn eigen onderhandelingspositie ondermijnt als het eerst 

dingen weggeeft alvorens zaken terug te krijgen. 

Mevrouw Van Zetten memoreert dat de druk op de heer Voerman wel werd opgevoerd en nu op de 

heren Macau en De Vlieger niet – zo blijkt uit de brief van maart 2014. 

 

Wethouder Van Spijk heeft zojuist uitgelegd dat gezocht is naar verschillende oplossingen. Een 

executieveiling zou er een kunnen zijn. Een andere optie vormt die tweede hypotheek. De gemeente 

doet dat alleen als ze echt een perspectief ziet. De gemeente houdt dat recht van 1 miljoen euro. Het is 

een manier om het traject vlot te trekken. In de afgelopen acht maanden heeft het college voldoende 

vertrouwen gekregen. In het geval van deze dwangsom heeft de gemeente een groot belang om die 

monumenten wind- en waterdicht te krijgen en ze kan de grond die ze nog in eigendom heeft, verkopen. 

Dat kan alleen als ze de ondernemer een kans geeft. Een heleboel zaken zijn niet gebeurd en daar blijft 

de gemeente bovenop zitten. De ondernemer, de andere hypotheekverstrekker en de gemeente hebben 

er alle drie baat bij. Als de beide heren 100% eigenaar zijn, kan de gemeente met de verkoop van de 

grond aan de gang en dan kan ze ook een stap zetten met de winstdeling. Dan de vraag over de brieven. 

Voor de collegebehandeling heeft de wethouder een (concept)brief gestuurd met de aankondiging dat 

het college dit van plan was en in het collegeoverleg is die brief aangepast met vervroegde termijnen. 

Die aanpassing is door de ondernemer akkoord bevonden. Dan de geschiedenis met de claim op een van 

de bv’s van de heer Voerman. Een van zijn bv’s is failliet gegaan en daarop lag de gemeentelijke claim. 

De heer Voerman is op het laatste moment met geld gaan schuiven en daar kan de gemeente 

privaatrechtelijk een claim neerleggen. De gesprekken met de curator zijn nog gaande. Een 

executieveiling zou een alternatief geweest zijn. Nu ligt de hypotheekversie voor. Over de veiligheid 

van de fietsers gaat hij met de beide eigenaren in gesprek. 
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De heer Garretsen leest in de definitieve brief dat uiterlijk 31 december aan de renovatie-eisen moet 

zijn voldaan en dat is niet gebeurd. Hij vraagt waarom de gemeente daarmee nu niets doet. 

De heer Van Haga constateert dat de gemeente nu alles weggeeft en dat ze straks over de winstdeling 

gaat onderhandelen. De gemeente kan net zo goed de lijst met voorwaarden gelijk intrekken. De heer 

Voerman aansprakelijk stellen wordt niets meer, want die zit in Dubai. 

Mevrouw Cannegieter hoort nog graag hoe groot de kans is dat die 40% naar de heer De Vlieger 

overgaat en hoe het in de boeken van Haarlem staat. Ze krijgt graag uitgelegd welk voordeel die tweede 

hypotheek oplevert. 

 

Wethouder Van Spijk benadrukt nogmaals dat een hele lijst wél is uitgevoerd. De voorwaarde voor de 

heer De Vlieger om die 40% te krijgen, is de tweede hypotheek. Via de hypotheek heeft de gemeente 

het recht die miljoen euro te claimen, maar die miljoen euro staat niet in de boeken. De dwangsom 

maakt het de heer De Vlieger onmogelijk huurcontracten af te sluiten. Dit is een manier om grip te 

houden op het traject. Verder heeft de gemeente een grondpositie. Het college blijft het monitoren. 

 

Mevrouw Van Zetten spreekt haar teleurstelling uit over de beantwoording. 

 

De voorzitter stelt vast dat dit punt voldoende is besproken. 

 

9. Rondvraag 

De voorzitter stelt voor de rondvraag volgende week te behandelen. 

 

Desgevraagd legt wethouder Van Spijk uit dat inzake het HKB-gebouw (Tempeliersstraat/Raamsingel) 

een second opinion is aangevraagd in het cultuurhistorisch onderzoek. Met alle partijen is overlegd om 

de deadline van 1 april wat naar achteren te verschuiven en dat is nu geregeld. In een van de komende 

vergaderingen wil de wethouder graag stappen zetten. 

 

10. Agenda komende commissievergadering(en) 

Voorafgaand aan de vergadering volgende week vindt eerst een raadsmarkt Vastgoed plaats. 

 Kredietaanvraag vervanging brandmeldontruimingsinstallatie stadhuis Grote Markt 2 

 Vitae Vesper 

 Evaluatie uitstallingenbeleid – op verzoek van de SP (eventueel later) 

 

11. Kredietaanvraag Brug Industriehaven 

De heer Van der Spek, eigenaar van enige panden op het Figeeterrein, voelt zich de vader van de brug. 

Die zou in 2009 gebouwd worden. In 2008 is hij gaan bouwen, hij heeft 50% kunnen verkopen en 

verhuren, daarna nog wat. Nu heeft hij nog 20% te koop. Hij heeft ook nog een bakkerij en voor de 

veiligheid van het personeel, en met name de vrouwelijke medewerkers, is de brug zeer gewenst. 

Verder heeft hij nog een verzamelgebouw, een life center, en veel mensen komen daar op de fiets 

naartoe, veelal van het station. De veertig ondernemers daar gaan 250.000 euro opbrengen om de weg 

te sponsoren. Hij roept op van start te gaan. 

De heer Giebels spreekt namens de Industriekring Haarlem (IKH), en namens 14.000 medewerkers en 

1100 bedrijven roept hij de gemeente op als de wiedeweerga die fietsbrug aan te leggen. Die brug is 

belangrijk voor de bedrijven die daar zitten. Veel ondernemers komen lopend of fietsend vanaf het 

Centraal Station. Niet alleen ’s nachts, maar ook overdag komt een fietsbrug de veiligheid van de 

fietsers ten goede. IKH is groot voorstander van de brug. Het feit dat ondernemers investeren en grond 

afstaan, moet toch heel bemoedigend zijn voor de gemeente. 

 

Vragen uit de commissie: 

Mevrouw Cannegieter heeft begrepen dat SNS Properties ook gaat bijdragen en ze hoort graag voor 

hoeveel. 
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De heer Giebels beaamt dat. SNS Properties doet volledig mee. 

Mevrouw Van Zetten vraagt wat belangrijker is: de brug of de verdubbeling van de Waarderweg. 

De heer Giebels hoeft geen prioriteit aan te geven, want hij spreekt nu in over de brug. Als de 

Waarderweg aan de orde komt, komt hij weer inspreken. 

Mevrouw Kok vraagt waarom de brug in 2009 niet is gerealiseerd. 

De heer Van der Spek licht toe dat in 2009 alles in elkaar zakte. Hij is als enige overgebleven van het 

viertal dat destijds bij de plannen betrokken was. 

De voorzitter bedankt de insprekers voor hun bijdrage. 

 

Mevrouw Van der Smagt ziet nog problemen bij de financiering. De brug kost 2,5 miljoen euro 

waarvan 2,25 miljoen euro gemeenschapsgeld. Het onderhoud van de brug en de walkanten voor 

48.000 euro per jaar is niet begroot. De investering wordt gefinancierd uit de grex Waarderpolder 

Zuidwest en in die grex worden alleen maar uitgaven gedaan; er staan nog geen inkomsten tegenover. 

Geld is er dus niet. De nota herijking grondexploitaties is vorige week aangenomen. Daarin is 

afgesproken dat de kosten op de grexen worden geminimaliseerd en getemporiseerd totdat er concreet 

zicht is op inkomsten uit grondverkoop. Deze financiering gaat lijnrecht tegen dat voornemen in. 

Mevrouw Schopman vindt dit een terecht punt, maar in die nota staat ook vermeld dat voor de 

fietsbrug een apart stuk zou komen. Dit is dus zeker geen verrassing. 

Mevrouw Van der Smagt had deze nuancering graag tijdens de raadsvergadering gehoord. De 

reservering in de grex was puur boekhoudkundig, terwijl er een beleidsmatig voornemen is om te 

minimaliseren en te temporiseren. 

Mevrouw Schopman benadrukt dat deze brug de ondernemers in de Waarderpolder ondersteunt en dat 

moet de VVD toch aanspreken. De ondernemers doen veel voor de stad. 

Mevrouw Van der Smagt wil zuinig zijn met gemeenschapsgeld. 

Mevrouw Van Zetten meent dat dit een uitbreidingsinvestering is. Dit zou in de toekomst enorme 

problemen kunnen opleveren ook omdat dit 50.000 euro areaaluitbreidingskosten per jaar betekent. 

Mevrouw Schopman is enthousiast over deze verbinding. De brug ondersteunt de bereikbaarheid en de 

ondernemers in de Waarderhaven en de brug draagt bij aan duurzaamheid, aan Haarlem 

Klimaatneutraal. Ze hoort graag van de wethouder hoe het staat met de provinciale subsidie. Ze is 

benieuwd of alle ondernemers hierachter staan. 

Mevrouw Van Zetten memoreert dat de PvdA de Industriebrug wilde schrappen en het geld wilde 

inzetten voor de Rode Loperbrug. In de vorige periode was de PvdA helemaal niet zo enthousiast over 

deze brug. Het bedrag in het Investeringsfonds is gesneuveld met de compenserende maatregelen. 

Mevrouw Schopman legt uit dat de Rode Loperbrug door de meerderheid van de raad is weggestemd. 

De PvdA juicht het toe als deze brug er eindelijk komt. 

Mevrouw De Leeuw benadrukt dat de brug werkgelegenheid betekent. OPH is ervoor. 

De heer Drost kan zich aansluiten bij de woorden van OPH. Die brug past perfect in een fietsstad in 

Nederland 2016. Op de financiering krijgt hij graag een reactie van de wethouder. 

Mevrouw Crul vindt dit geen brug te ver. De Actiepartij zegt: doen. 

De heer Van Strien is enthousiast geraakt over de brug. Voor de financiering hoopt hij op een 

tegemoetkoming van de provincie. Bij die grexen is voorzichtigheid geboden. 

De heer Visser hoort graag wat de prioritering van het college is qua financiering. Er is een voorbehoud 

gemaakt in de afgelopen raadsvergadering. Het CDA wil die brug graag, maar het moet financieel wel 

passen. Het prioriteringsplafond komt er wel aan. 

Mevrouw Cannegieter informeert naar bezwaren en risico’s en ze is benieuwd naar het bedrag 

waarvoor SNS Properties erin zit. 

Mevrouw Van Zetten staat voor solide financieel beleid en ze vraagt hoe het zit met de besluitvorming 

bij de kadernota voor alle investeringen. Het onderhoud wordt lastig. De brug lijkt nu opeens 

goedkoper, want die stond aanvankelijk in het Investeringsplan voor 2,7 miljoen euro. Ze had gehoopt 

dat er kon worden afgelost op de schuld. Het investeringsvolume moet naar beneden. Ze maakt zich 

zorgen over hoe dat voor elkaar moet komen. 
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De heer Bloem vindt het allemaal mooi, maar de eerste vraag is of de gemeente dit kan betalen. Hij 

vraagt hoe concreet het plan is om deze kosten met de grondverkoop te zijner tijd te dekken. Hij hoort 

graag of het college de blanco cheque voor 50.000 euro jaarlijks onderhoud zomaar weggeeft. 

 

Wethouder Langenacker licht toe dat deze brug al heel lang onderwerp van gesprek is: de brug is goed 

voor de bedrijvigheid, de veiligheid, het milieu etc. Ze hoort vooral zorg over de financiën. In de grex 

werd al aangegeven dat deze brug er nog aan kwam. De gemeente wil zo min mogelijk uitgeven van de 

grexen, maar in dit geval vindt het college het gerechtvaardigd de grex hiervoor in te zetten. De waarde 

van het Figeeterrein en bij de Lichtfabriek neemt toe. Samen met de subsidie van de provincie en de 

bijdrage van de ondernemers zelf is er een mooie balans gevonden. Van het onderhoud en beheer is een 

inschatting gemaakt. Er ligt een schetsontwerp van de brug dat moet worden aanbesteed met de eis dat 

het zo onderhoudsvriendelijk mogelijk moet zijn. Het is inderdaad areaaluitbreiding, maar het college 

denkt dat een aantal stukken in Haarlem afgewaardeerd wordt, waardoor deze brug in het totaalpakket 

kan worden meegenomen. Het is echt een goede investering van de stad. 

 

De heer Bloem vindt het lastig in te stemmen met het jaarlijkse onderhoud van 50.000 euro, zeker 

zolang hij niet hoort dat er concreet interesse voor de grond is. 

Wethouder Langenacker heeft nu een akkoord nodig om ook de subsidie van de provincie veilig te 

stellen. Er moet inderdaad nog het nodige gebeuren, maar op dit moment liggen er voldoende 

zekerheden. Vanaf 1 januari is het college anders, veel meer in regie gaan werken. Werd in het verleden 

gewerkt met een voorbereidingskrediet en kwam het college dan terug met een ontwerp en de vraag 

voor het benodigde krediet, nu vraagt het college het volledige bedrag als maximum. Vervolgens 

probeert het college daarbinnen te blijven. Als dat niet zo is, komt de wethouder terug bij de raad. 

 

Mevrouw Van Zetten begrijpt niet waarom die 150.000 euro die hiervoor stond gereserveerd, is 

uitgegeven aan compenserende maatregelen. Ze krijgt graag de verzekering dat het geld voor de brug 

niet uit de pot voor groen gehaald wordt. 

Wethouder Langenacker verduidelijkt dat de middelen deels ten laste van het domein Kunstwerken en 

oevers komt, deels van het domein Wegen, straten, pleinen. Met de ondernemers is afgesproken dat zij 

samen een verdeelsleutel maken. Hoe ze dat doen, is aan hen. Als het gaat om te verwachten bezwaren 

is het zo dat deze brug over de Industriehaven komt, dus daar kunnen ondernemers zijn die er last van 

hebben en hiertegen bezwaar zouden kunnen maken. Die worden bij de besluitvorming betrokken. 

 

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

 

12. Brief wethouder Langenacker inzake Vitae Vesper en Remise d.d. 13 januari 2015 

en 

12a. Planontwikkeling voormalig Vitae Vesper/Westerhoutweg 

De voorzitter stelt voor de insprekers het woord te laten voeren en de bespreking tot volgende week uit 

te stellen. Aldus wordt besloten. 

 

Wethouder Van Spijk verduidelijkt dat de notitie is aangepast. Hij hoort graag de mening van de 

commissie zodat hij die kan meenemen in het bestemmingsplan. 

 

De heer Sloos kijkt sinds achttien jaar uit op Vitae Vesper, een lelijk gebouw. Het verzorgingshuis 

moest sluiten en Pre Wonen kocht het pand met de bedoeling er 35 seniorenappartementen in de vrije 

huursector te bouwen, maar de overspannen bouwmarkt maakte dit plan onmogelijk. Er kwam een 

RIBW-instelling voor vijf jaar voor aanvankelijk licht autistische oudere bejaarden, al gauw vergezeld 

door een groep ex-verslaafden en vervolgens ex-daklozen totdat de bewonersgroep uit 60 man bestond. 

Ook werd er nog eens drie jaar aan vastgeplakt. In mei 2014 bleek dat Pre Wonen het pand wilde 

afstoten. Na vertrek van het RIBW zouden er een asbestsanering en tal van andere zaken plaatsvinden. 
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De sloop werd stilgelegd omdat de sloopvergunning ontbrak. Op 3 maart werden de 

sloopwerkzaamheden hervat, maar er was nog altijd geen sloopvergunning afgegeven. De 

Koninginnebuurt kent ongeveer 4% sociale woningbouw en daarvan wordt de helft verkocht als de 

woning vrijkomt. Dan resteert er 2% daar waar het Haarlemse gemiddelde op 31% ligt. De 

sloopwerkzaamheden gaan gewoon door, terwijl de gemeente op 12 maart heeft besloten de 

omgevingsvergunning voor het project te weigeren. Kennelijk wordt het asbest verwijderd door het 

gebouw rondom het asbest af te breken. 

De heer Van Zijll benadrukt dat het begonnen is met een financiële sanering waarbij Pre Wonen op 

constructieve en coöperatieve wijze heeft meegewerkt om een probleem voor de gemeente op te lossen. 

Pre Wonen doet actief mee als er problemen zijn. Dit is zeker geen lucratief project. Het is altijd de 

bedoeling geweest daar luxueuze appartementen te bouwen. Pre Wonen is teleurgesteld dat het in het 

kader van de sloop niet op meer medewerking kon rekenen. Pre Wonen wil graag het gebouw met alle 

risico’s voor de omgeving wegnemen. De sloopwerkzaamheden zijn gericht op het weghalen van het 

asbest. 

De heer Van Zijll meent dat hier een goede invulling wordt gegeven. Hij blijft de samenwerking met de 

gemeente en omwonenden wel degelijk zoeken. 

De heer Folge memoreert dat het aanvankelijke verzorgingshuis geen enkele overlast bezorgde. De 

35 geplande appartementen zouden harmoniëren in de buurt. De buurt vreesde alleen voor 

parkeeroverlast, maar parkeren zou op eigen grond in een parkeerkelder worden gerealiseerd. Toen 

kwamen de RIBW-bewoners en die veroorzaakten echt heel veel overlast in de buurt. Onderhoud en 

schoonmaak stonden op een laag pitje. De tuin werd op aandringen van de omwonenden één keer 

aangepakt. Toen vertrok de instelling en het gebouw zou worden gesloopt. Er zou gras worden 

ingezaaid in afwachting van verdere besluitvorming. Het gebouw staat leeg en is van binnen 

grotendeels gesloopt. Zwerfafval hoopt zich op. 

Omwonenden vrezen nu dat een niet meer functioneel afbraakpand het straatbeeld nog heel lang zal 

bepalen. Omwonenden hebben positief gereageerd op het nieuwbouwplan en hij vraagt dan ook dit 

proces te faciliteren. 

 

Vragen uit de commissie: 

Mevrouw Schopman is blij met een corporatie als Pre Wonen. Samenspel is belangrijk, maar daaraan 

schort het bij dit project toch wel enigszins. De heer Van Zijll heeft toch uitspraken gedaan die nog niet 

waren geborgd door de raad: 7 dure villa’s, waarvan zij als raadslid niets weet. Het aanhouden van de 

sloopvergunning zou te maken hebben met de politieke discussie in de raad over de verdeling van 

sociale woningbouw over de stad, maar de heer Van Zijll wist toch echt wel dat er nog een 

bestemmingsplan moest worden vastgesteld. 

De heer Van Zijll heeft op een spontane manier aangegeven in welke richting Pre Wonen dacht, 

uiteraard onder het voorbehoud dat er nog de nodige procedures moesten worden doorlopen. Gevraagd 

is dit pand te mogen slopen om de dreiging voor de buurt weg te halen. Dit gebouw is geen onderdeel 

van het beschermd stadsgezicht. Er is verschil tussen doorlopen procedures en een discussie over de 

ongedeelde stad en meningsvorming over het type woningen. 

Mevrouw Schopman spreekt de hoop uit dat dat samenspel er volgende week toch komt. 

De heer Garretsen vraagt wanneer de wijkraad heeft gehoord dat het oorspronkelijke plan voor 

35 woningen niet doorging. 

De heer Sloos geeft aan dat dit acht maanden geleden was. 

De heer Garretsen is heel verbaasd over de opmerking dat de heer Van Zijll verlies maakt met dit 

project. Hij vraagt of de heer Van Zijll die financiële gegevens aan de raad wil overleggen. 

De heer Van Zijll legt uit dat er best veel tijd is gaan zitten in onderzoek. In de grond liggen veel kabels 

en leidingen en uiteindelijk maakt dat een ondergrondse garage fysiek onmogelijk. Duidelijk was dat 

het oude gebouw detoneerde in de wijk, maar het vraagt wel meer tijd om te bepalen wat er dan wel 

moet komen. Hij is niet van zins zijn financiële gegevens te overleggen, want hij moet ook nog met een 

commerciële partij aan tafel. De asbestverwijdering is veel groter dan verwacht. 
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De heer Mohr heeft begrepen dat de heer Van Zijll ten tijde van de bijeenkomst met de wijkraad in 

december ook in gesprek was met de gemeente. Hij hoort graag of zijn informatie was gebaseerd op de 

informatie met de gemeente. 

De heer Van Zijll weet wel dat hij over de aard van de plannen die nu voorliggen, met de gemeente in 

gesprek was. Of dat destijds helemaal parallel liep, kan hij niet zeggen. 

De heer Van Haga vraagt of de heer Sloos een draagvlakmeting heeft gedaan. 

De heer Sloos antwoordt hierop ontkennend. 

De heer Berkhout vraagt of de kostenposten voor de sanering en de aangetroffen kabels en leidingen 

nu bepalend zijn of dat ook andere alternatieven de revue hebben gepasseerd. 

De heer Van Zijll legt uit dat in overleg met de afdeling Stedenbouw het nodige is overlegd en 

geschetst. Daaruit is dit plan voortgekomen. Het moet goed passen in de omgeving en worden gedragen 

door de wijkraad. 

De voorzitter concludeert dat dit punt volgende week verder wordt besproken. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 23.35 uur. 

 


