
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 6 juli 2017 

 Aantal 

bezoekers: 

8 

 Aantal sprekers: 3 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 31 mei (+ Raadsmarkt), 8 juni, 15 

juni openbaar en besloten en 20 juni 2017 

Verslagen ongewijzigd vastgesteld 

(2016/516466) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

6.  Ter advisering aan de raad 

7.  Verkoop kavel DSK 2 

Cie Ontwikkeling 6 juli 2017: Als hamerstuk naar Raad 20 juli 2017 

(2017/162445) 

8.  Vaststellen ontwikkelkader Schalkwijk Midden 

Cie Ontwikkeling 6 juli 2017: Naar Raad 20 juli 2017 als bespreekpunt 

(2017/238496) 

 

Toezeggingen: N.a.v. het ontwikkelkader Schalkwijk Midden heeft wethouder van 
Spijk een startnotitie toegezegd met betrekking tot de ruimtelijke aspecten 
rond en de verbinding met het Kennemer Gasthuis 

 

9.  Pauze 

 

10.  Overige punten ter bespreking 

11.  Stand van zaken De Koepel 

Voldoende besproken commissie Ontwikkeling 6 juli 2017 

(2017/272061) 

12.  Vaststellen startnotitie Stationsplein en Beresteyn 

Cie Ontw 31 mei 2017: Op verzoek van GL en CDA ter bespreking agenderen 

 

Cie Ontw 6 juli 2017: Voldoende besproken. Commissie wenst een raadsmarkt na het 

reces. Omdat een raadsmarkt hiervoor niet het geschikte instrument is, zal een 

expertmeeting georganiseerd worden. De wethouder zal ten aanzien van het 

discussiepunt stationsplein/stationsstraat de startnotitie aanpassen 

(2017/206735) 

13.  Behoud en herstel van natuursteen rijverharding Stationsplein 

Cie Beheer 8/6/2017: graag toevoegen aan te bespreken startnotitie over Beresteyn in 

de commissie Ontwikkeling op verzoek van D66 

Cie. Ontwikkeling 6 juli 2017: betrokken bij bespreking onderwerp. 

(2017/209262) 
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   Toezeggingen - Commissie informeren of de kosten voor het herstel in 2017 van het 

Stationsplein minder (kunnen) zijn dan de huidige 100.000 euro die op dit moment in 

het DDO met Spaarnelanden is gereserveerd 
Bij de behandeling van het agendapunt Verharding Stationsplein zegt wethouder 

Sikkema op verzoek van de SP toe de commissie te informeren of de kosten voor het 

herstel in 2017 van het Stationplein minder (kunnen) zijn dan de huidige 100.000 euro 

die op dit moment in het DDO met Spaarnelanden is gereserveerd 
 

(2017/34402) 

 

14.  Rondvraag 

15.  Agenda komende commissievergadering(en) 

16.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Trendstudie 2018 e.v. incl. Haarlemse analyse 2040 

Commissie Ontwikkeling 6 juli 2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/242173) 

1.2 Vaststellen uitvoeringsstrategie kantoren- en bedrijfsterreinen Haarlem 2030 

Commissie Ontwikkeling 6 juli 2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/216650) 

 

   Toezeggingen - Nota over kantoormeters i.r.t. Plabeka en MRA 
Er komt een nota over kantoormeters in Haarlem in relatie tot Plabeka en MRA. Deze 

nota agenderen o.v.v. de commissie (D66) zodra beschikbaar. 

(2014/262298) 

1.3 Vaststellen startnotitie transformatie kantoorgebouw de Blauwe Wetering naar 

woningen 

Commissie Ontwikkeling 6 juli 2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/544276) 

1.4 Vaststellen Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 

Commissie Ontwikkeling 6 juli 2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/254270) 

1.5 Vaststellen overeenkomst Ontwikkelstrategie Schalkwijk-Midden en Handboek 

inrichting "Stad tussen de bomen",  en instellen regieteam  

Commissie Ontwikkeling 6 juli 2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/274494) 

 

2 Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 

 

2.1   Brief van wethouder Jeroen van Spijk d.d. 22 juni 2017 over Programma Blok V, 

Slachthuisbuurt Zuidstrook 

2.2 Toezegging Rapportage Evaluatie Kermissen toe sturen aan Raad 
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Burgemeester Wienen zegt toe de rapportage Evaluatie kermissen toe te sturen aan de raad 

(2016/538296) 

Commissie Ontwikkeling 6 juli 2017: ter kennisgeving aangenomen. Toezegging 

hiermee afgedaan 

(2016/538296) 

2.3 Motie: 11.5 Gooi de sociale woningbouw niet op één hoop 

Verzoekt het college  in de woonvisie de percentages voor de woningaantallen tot de 

aftoppingsgrens en boven de aftoppingsgrens apart te benoemen; 

 

(2017/138849) 

Commissie Ontwikkeling 6 juli 2017: ter kennisgeving aangenomen Motie hiermee 

afgedaan 

(2017/138849) 

2.4 Toezegging permanente huisvesting statushouders 
Tijdens de bespreking van het besluit tijdelijke huisvesting statushouders in de 

Boerhaavekliniek in cie. Ontwikkeling heeft wethouder Langenacker toegezegd in het 

eerste kwartaal 2017 met voorstellen te komen voor permanente huisvesting. 

(2016/513851) 

Commissie Ontwikkeling 6 juli 2017: ter kennisgeving aangenomen. Toezegging 

hiermee afgedaan 

(2016/513851) 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Beantwoording art 38 vragen AP  Invulling boekenkelder als studieruimte Centrale 

Bibliotheek 

Commissie Ontwikkeling 6 juli 2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/255394) 
 


