
LAATSTE VERSIE 

 

Goedenavond,  dames, heren, commissieleden en vertegenwoordiger van B&W 

 

Ik ben John Warmenhoven, wonende aan de Dijkzichtlaan, lid van het actiecomité Delftplein 

Groen en het zal u niet verbazen, ook ik zie het Delftplein liever groen. 

Ik ben niet tegen, maar juist voor handhaving van de ecologische hoofdstructuur en 

verbindingszone, een groene bufferzone tussen de gemeente Haarlem en Velsen, zoals ook de 

bedoeling is en moet blijven.    

 

Als eerste wil ik opmerken dat het m.i. onbestaanbaar is om mensen op te bergen in 2
e
 hands 

en te kleine containerwoningen.  Ca 300/400 inkomenstechnisch zwakkeren geïsoleerd door 

een bomenrij aan de ene kant, en  aan de andere kant levensgevaarlijke verkeersaders.  

Als eerste opvang zijn de woningen misschien nog denkbaar , maximaal 2 jaar, maar niet als 

permanente of zelfs semi-permanente sociale woningbouw! 

 

Mijn verzoek en vragen zijn: 

 

Waarom is de business case, die aan het besluit van B&W d.d. 7 juni , ten grondslag ligt, 

geheim? 

Dit kunnen geen financiële of economische redenen zijn,  die zijn volstrekt duidelijk ;  

1 de gemeente ontvangt  2 Miljoen, en 

2 Elan betaalt 2 Miljoen én daarnaast ook alle overige kosten,inclusief het volledige 

exploitatierisico.       

 

Ik verzoek het college van B & W dan ook formeel de geheimhouding van deze bijlage, te 

weten de business case bij het besluit d.d. 7 juni, op te heffen. 

Ik ga er van uit dat de wethouder mijn verzoek aan B&W overbrengt. 

 

Vraag 1,  

Is de verkoop van de grond door de gemeente niet gebonden aan regels?  

Zo vind ik het vreemd dat dit niet openbaar gebeurd en erger nog, er is klaarblijkelijk maar 

met 1 partij is onderhandeld, en dan ook nog onder feitelijke geheimhouding.  

Mijn bedenkingen vond ik ook terug in de later bijgevoegde staatssteuntoets nota. 

Deze nota laat in de conclusie 4.2 volstrekt open, of er na 15 jaar sprake is geweest van 

ongeoorloofde staatssteun.      

 

Vraag 2 

Wordt de instroom van statushouders en de daarbij behorende geldstromen, huisvestingkosten 

opvang voor de gemeente en subsidieregelingen voor de coöperaties, niet gebruikt om op 

oneigenlijke wijze semi-permanente woningen voor Haarlemmers te bouwen? 

 

Vraag 3   

Forceren Elan en de gemeente door de gekozen constructie,te weten verkoop, aantallen en de 

langere duur dan de wettelijke termijn van 10 jaar ,  niet  een ongewenst voorschot op een 

mogelijke bestemmingswijziging. 

 

 

 

 



 

 

Vraag 4 

Contracten voor de opvang van vluchtelingen met het COA gelden een beperkt aantal jaren. 

Hoe lang is het contract met het COA en wat wordt het gebruik van de woningen na deze 

periode.  

Waarbij opgemerkt dat de geprojecteerde ontwikkeling in ieder geval de potentie heeft van 

een sociale dumpplek van probleemgevallen van de gemeente Haarlem naar Haarlem-Noord.     

 

Vraag 5 

Hoe verhouden de plannen van de gemeente zich met de Provinciale bestemming van 

Ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszone uit 2009 en vergeet niet de 

Archeologische kaart van de locatie, code 2 rood. 

 

Ik dank u voor uw aandacht 


