
 

 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 30 maart 2017 

 Aantal 

bezoekers: 

6 

 Aantal sprekers:  

 

 

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 9 maart 2017 

Ongewijzigd vastgesteld 

(2016/513092) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Actuele status geheime stukken 

Cie Samenleving 23-3-2017: de commissie gaat akkoord met het opheffen van de 

geheimhouding op de verslagen van de besloten vergaderingen van 17 en 24 maart 

2016. 

Cie Ontwikkeling 30-3-2017: de commissie gaat akkoord met het opheffen van de 

geheimhouding op de verslagen van de besloten vergaderingen van 26 mei 2011, 14 

juli 2011, 23 februari 2012, 5 april 2012, 18 april 2013, 18 september 2014 en 9 

oktober 2014. 

Cie Bestuur 30-3-2017: behandeld en akkoord. Gaat als hamerstuk naar de raad van 6 

april. 

(2017/88038) 

 

   Toezeggingen - Toezegging Verzoek openbare lijst van (nog) geheime stukken 
Diverse fracties vragen een openbare lijst waarin de geheime stukken benoemd zijn met 

daaraan gekoppeld een houdbaarheidsdatum. Wethouder Van Spijk zegt dat hij 

burgemeester Wienen zal laten nagaan of er nog een langere lijst van geheime stukken 

is. 

(2017/166691) 

 

7.  Vaststellen verordening winkeltijden Haarlem 2017 

cie Ontw. dd 30 maart 2017: door als bespreekpunt naar de raad 

(2017/30483) 

 

 Pauze 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Opinienota varianten Popcentrum Slachthuis  
De voorzitter constateert dat er verdeeldheid bestaat in de commissie over de drie 

verschillende varianten. Spreekster stelt voor dat de fracties dit onderwerp mee terugnemen in 

het fractieoverleg dat op maandag 3 april 2017 zal plaatsvinden. Op dinsdag 4 april 2017 

kunnen de fracties helderheid geven aan wethouder Botter over hun ingenomen standpunten. 
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(2017/37167) 

 

   Toezeggingen - Toezegging lijst met planontwikkelingen culturele instellingen 
De wethouder zegt de commissie toe om een lijstje samen te stellen van culturele instellingen 

die diverse planontwikkelingen hebben.  

(2017/170320) 

 

9.  Voortgang Nieuwe Energie 

afdoende besproken cie Ontw. dd 30 maart 2017 

(2017/109524) 

 

10.  Ontwikkeling van de zelfbouw-locatie Stockholmstraat (Europawijk) 

Cie Ontw. concludeert dat dit onderwerp voldoende besproken is 

(2016/506038) 

 

11.  Rondvraag 

12.  Agenda komende commissievergadering(en) 

13.  Niet beantwoorde raadsvragen 

14.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Omgevingsvergunning Koninginneweg 111 

tkn cie Ontw. dd 30 maart 2017 

(2017/99178) 

1.2 Startnotitie bestemmingsplannen Europawijk, Molenwijk en Boerhaavewijk  

tkn cie Ontw. dd 30 maart 2017 

(2017/57523) 

1.3 Stedenbouwkundig plan Nova 

tkn cie Ontw. dd 30 maart 2017 

(2017/99497) 

2 

 

2.1 

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

 

Brief wethouder van Spijk dd 17 maart over voortgang De Koepel 

Wordt op verzoek van HvH ter bespreking geagendeerd 

3 Ingekomen stukken 

   170224 Koepelgevangenis Haarlem/ verkoop aan Panopticon 

Raad 16-3-2017 

* 2017103643 170224Brief Rocade over Koepelgevangenis Haarlem/ verkoop aan 

Panopticon  agenderen in commissie Ontwikkeling op verzoek van de fractie  HvH. 

(2017/103643) 

Wordt op verzoek van HvH ter bespreking geagendeerd in samenhang met brief dd 

17 maart inzake voortgang De Koepel 
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