
 

 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 13 juli 2017 

 Aantal 

bezoekers: 

10 

 Aantal sprekers: 2 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

5.  Voorgenomen verkoop woning Kleine Houtstraat 116 

teruggenomen door de wethouder dd 23 maart 2017 

cie Ontw. dd 13 juli 2017: door naar de raad als hamerstuk 

(2017/7134) 

6.  Vaststellen beheersverordening veegplan Haarlem 2017 

Behandeling uitgesteld naar 13 juli  

Besproken in cie Ontw. dd 13 juli 2017: 

wethouder informeert betrokken bewoners met een brief, informeert ook de bewoners 

die niet zelf om een wijziging hebben gevraagd. 

Informeert bij de VNG of dit veegplan een adequaat middel is. 

De commissie krijgt een overzicht van de door bewoners aangedragen en ambtelijk 

gewijzigde punten. 

Na het reces opnieuw ter advisering naar de commissie. 

(2016/597914) 

7.  Selectie ontwikkelaar voor kavel Slachthuisbuurt Zuidstrook, Blok II 

cie Ontw. dd 13 juli 2017: als bespreekpunt naar de raad 

(2017/75621) 

 

 Pauze 

 

 Overige punten ter bespreking 

8.  Vaststellen Beleidskader voor selectie marktpartijen 

Cie Ontwikkeling 13-9: opnieuw agenderen in commissie na reces 

(2017/24238) 

   Moties - Motie 11.9 Helderheid voor de ontwikkelaar 
Verzoekt het College: 
• Voor 1 juni 2017 met een voorstel te komen voor het vastleggen van afspraken waar 

ontwikkelaars aan zouden moeten voldoen bij realisatie van nieuwbouw- en 

transformatieplannen voor het segment sociale huur tot de aftoppingsgrens; 

(2017/138879) 

9.  Ter inzage leggen ontwerpstedenbouwkundig programma van eisen Deliterrein partiële 

herziening 

cie Ontw. dd 13 juli 2017: voldoende besproken 

(2017/66463) 

10.  Startnotitie Verspronckweg 148 - 150 "De Meester" 

Cie Ontwikkeling 31 mei: Op verzoek van de PvdA ter bespreking agenderen. 
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Cie Ontw. dd 13 juli 2017: voldoende besproken 

(2017/116623) 

10.  

11 Vaststellen ruimtelijke strategie Brinkmann 

Cie Ontw. dd 13 juli 2017: onderwerp wordt doorgeschoven naar volgende 

vergadering. 

Wethouder tekent daarbij aan dat in de tussentijd wel een omgevingsplan door de 

eigenaren kan worden ingediend, dat geaccomodeerd moet worden. 

(2017/270280) 

 

  

12 Rondvraag 

13 Agenda komende commissievergadering(en) 

14 Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1.  Actieve informatieplicht 

 

1.1 Pilot met 10 kleine, verplaatsbare woningen  

Cie Ontw. dd 13 juli 2017: ter bespreking agenderen na reces 

(2017/271114) 

1.2 Startnotitie ontwikkeling Toekomstwijk Zwemmerslaan 

cie Ontw. dd 13 juli 2017: TKN 

(2017/272014) 

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

2.1 Aziëweg voorbereiding Park 
Vaststellen voorlopig ontwerp Park 

(2015/557695) 

cie Ontw. dd 13 juli 2017: TKN 

 

(2015/557695) 

2.2 Informeren cie Ontw. na indienen plan Stadsherstel Huis ter Kleef bij 

Monumentenzorg 
Wethouder Van der Hoek zegt toe dat zodra NV Stadsherstel het plan indient bij 

Monumentenzorg, hij de commissie zal informeren over hun plannen en de wijze waarop 

zij die plannen gaan verwezenlijken.  

 

(2016/33524) 

cie Ontw. dd 13 juli 2017: TKN 

 

(2016/33524) 

2.3 Toezegging weth. Van Spijk: toesturen resultaat uitwerkingpslan Papentorenvest. 
Wethouder van Spijk zegt toe om het resultaat van het uitwerkingsplan bij het 

bestemmingsplan Papentorenvest toe te sturen aan de raad. Het maken/vaststellen van het 

uitwerkingsplan is een collegebevoegdheid. 



 

 

 

 

 

 

/  

3 

 

 

(2016/280444) 

cie Ontw. dd 13 april 2017: tkn 

cie Ontw. dd 13 juli 2017: TKN 

 

(2016/280444) 

3.  Ingekomen stukken 

3.1 Zijlstraat 70 / 74 
Vastellen Intentieovereenkomst / Anterieure overeenkomst 

(2016/545189) 

cie Ontw. dd 13 juli 2017: TKN 

 

(2016/545189) 
 

 

 

 
 
 


