
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 14 september 2017 

 Aantal 

bezoekers: 

6 

 Aantal sprekers: 1 

 

 

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 6 en 13 juli 2017 

Cie Ontwikkeling dd 14 september 2017: ongewijzigd vastgesteld 

(2016/516509) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

6.  Verkoop Bakenessergracht 8-10 

cie Ontwikkeling dd 14 september 2017: 

als hamerstuk door naar de raad 

(2017/223543) 

7.  Nieuwe Energie /  Medewerking aan verkoop vastgoed Haarlem Energy aan Lingotto 

en mogelijkheid optie 2 kavels gemeente 

als bespreekpunt naar de Raad  

(2017/392616) 

 

 Pauze 

 

8.  Afsluiten grondexploitatie Waarderpolder Oudeweg (complex 094) 

Als hamerstuk naar de Raad 

(2017/162405) 

9.  Schalkstad, verkoop grond Floridaplein voor de ontwikkeling Schalkstad eerste fase 

Als bespreekpunt naar de Raad 

(2017/299688) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Pilot met 10 kleine, verplaatsbare woningen  

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

Coe Ont. dd 14 september 2017: voldoende besproken 

(2017/271114) 

 

11.  Rondvraag 

12.  Agenda komende commissievergadering(en) 

  

13.  Sluiting 
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 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

  

1.1 Ter inzage leggen Ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase Industriehaven brug 

cie Ontw. dd 14 september 2017: tkn 

(2017/337392) 

 

1.2 Instemmen met, en ter inzageleggen van, de ontwerp Ontwikkelingsvisie 

Spaarnesprong  

cie Ontw. dd 14 september 2017: tkn 

(2017/298625) 

1.3 Ontwerp-omgevingsvergunning Amerikaweg, hoek Schipholweg (Entree, blokken W3 

en W4) 

cie Ontw. dd 14 september 2017: tkn 

 

(2017/230755) 

1.4 Vaststellen Definitief Ontwerp openbare ruimte Remiseterrein 

cie Ontw. dd 14 september 2017: tkn 

(2017/228040) 

1.5 Verkenning toekomst Bibliotheek in Haarlem 

op verzoek van HvH ter bespreking agenderen 

(2017/228653) 

1.6 Ontwikkelvisie Ontwikkelzone Zuid-West  

cie Ontw. dd 14 september 2017: tkn 

(2017/334563) 

1.7 Vrijgeven voor inspraak van stedenbouwkundig - en inrichtingsplan Verspronckweg 

148 -150 

cie Ontw. dd 14 september 2017: tkn 

(2017/290896) 

1.8 Prestatie-afspraken met woningbouwcorporaties 2018: biedingen corporaties  

wordt als bespreekpunt geagendeerd in de vergadering van 21 september 2017 

(2017/307486) 

1.9 Aanwijzen Watermeterfabriek aan de Noord-Schalkwijkerweg 117 als gemeentelijk 

monument,  

cie Ontw. dd 14 september 2017: tkn 

(2017/205542) 

 

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

 

2.1   Brief van wethouder Jeroen van Spijk d.d. 20 juli over Ontwerp-

omgevingsvergunning W3 en W4 Entree West 

Ovv SP ter bespreking agenderen wanneer technische sessie daartoe aanleiding 

geeft 

2.2   brief van wethouder Jeroen van Spijk d.d. 4 juli 2017 over de Omgevingswet 

cie Ontw. dd 14 september 2017: tkn 
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2.3   Brief weth Langenacker inz Pilot uitstallingen en alternatief 

ovv D66 ter bespreking agenderen 

2.4     Brief van wethouder Jeroen van Spijk d.d. 20 juli 2017 over de stand van zaken 

Ontwikkeling Plaza West 

cie Ontw. dd 14 september 2017: tkn  

2.5 Toezegging wethouder Langenacker evaluatie winkeltijden 

Wethouder Langenacker zegt toe voor het einde van het jaar te komen met een 

evaluatie van de winkeltijden. Zij zal er ook de ervaringen in de regio in 

meenemen. Op verzoek van de fractie OPH zal de wethouder middels een brief de 

vorm van deze participatie voorleggen aan de commissie.  

(2017/177306) 

cie Ontw. dd 14 september 2017: tkn 

 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Raadsvragen ex artikel 38 fractie CDA over Haarlem Marketing (vervolg) 

(2016/540576) 

cie Ontw. dd 14 september 2017: op verzoek van CDA ter bespreking agenderen 

(2016/540576) 
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Ingekomen stukken 

4.1   170719 SPvE Fietzenfabriek van secretaris Voedselbank 

cie Ontw. dd 14 september 2017: tkn  
 

 

 
 
 


