
TRANSCRIPT VAN DE RAADSCOMMISSIE ONTWIKKELING VAN GEMEENTE HAARLEM  

d.d. 21 juni 2018 

 

1. 17.00 uur Opening en mededelingen door voorzitter Dilia Leitner 

De voorzitter: Goedenavond, dan heet ik jullie vijf over vijf van harte welkom bij de vergadering van de 

commissie Ontwikkeling op 21 juni 2018. Het is de laatste commissievergadering voor het zomerreces. Ik moet 

er zelf ook even aan wennen, maar we hebben een hele lange agenda, dus ik verzoek jullie ook daaraan mee 

te werken en de vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en op uw spreektijden te letten. We 

hebben een bericht van verhindering, mevrouw Schopman die wordt vervangen door mevrouw Verhoeff. Zijn 

er nog andere berichten van verhindering? Mevrouw Otten. 

Mevrouw Otten: Ik vervang de heer Blokpoel. 

De voorzitter: U vervangt de heer Blokpoel, dank u wel. En dan een mededeling dat voorafgaand aan de 

behandeling van de agendapunt 7, de jaarstukken, zal de heer De Groot namens de RKC voor een tweede maal 

een korte toelichting geven op het RKC-onderzoek naar de jaarstukken. 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: Dan gaan we over naar het vaststellen van de agenda. Kan de agenda conform worden 

vastgesteld, zijn daar nog opmerkingen over? Nee, dank u wel. Mevrouw Kok? 

Mevrouw Kok: Ik had een vraag gesteld aan de griffie over agendapunt 14, die partiële herziening voor het 

bestemmingsplan Bomenbuurt, omdat dat om een enkel pand gaat. Is het nodig dat we daar in de commissie 

over praten of kan dat door de ambtenaren worden afgedaan? 

De voorzitter: Oké, dat onderwerp komt aan de orde en dan komt uw vraag ook aan de orde. Als er niemand is 

die daar verder over spreken, dan kunnen we het heel kort houden. Ik zie hier een mededeling dat de 

informatieRapportage Woningbouw en het Dashboard Ontwikkelzones nog niet in deze vergadering staan 

geagendeerd, omdat er nog aanvullende informatie vanuit het college beschikbaar is, dus die worden dan 

geagendeerd voor na het zomerreces. Dat is de vergadering van 6 september. 

3. Inventarisatie rondvraag en mededelingen commissieleden en wethouders 

De voorzitter: Dan de inventarisatie van de rondvraag en de mededelingen van de commissieleden en 

wethouders. Er zijn 3 rondvraag een, nee, 4 zelfs, rondvragen aangekondigd door de Partij van de Arbeid, CDA, 

Actiepartij, allen voor Wethouder Meijs, dus die komt aan het eind van de vergadering ... 

De heer Garretsen: De SP heeft ook 2 vragen aangekondigd. 

De voorzitter: Sorry, u heeft 2 vragen, ja, ook voor Wethouder Meijs? 

De heer Garretsen: Die heb ik schriftelijk aangekondigd en beiden zijn al maanden geleden aangekondigd, dus. 

De voorzitter: Voor Wethouder Meijs? 



De heer Garretsen: Ja, een over de stand van zaken in de Braillebuurt waar schimmel is, Braillestraat ... 

De voorzitter: Ja, dat is geagendeerd, dat punt ... 

De heer Garretsen: Ook die heb ik rondgestuurd. 

De voorzitter: Ja, dat de Hamelink is gezien en de Braille staat geagendeerd, vandaar dat... De heer Amand. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Ik heb 2 rondvragen voor de wethouder die er zit, en ik heb 2 

rondvragen voor Wethouder Meijs. 

De voorzitter: En kunt u kort aangeven waarover? 

De heer Amand: Het enige wat ik er nu even over kwijt wil, de heer Garretsen die had het er al net over, over 

Schalkwijk, daar wil ik het over hebben en ik wil het ook nog hebben voor de wethouder die hier plaatszit, 

omtrent eventueel huren, als hij daar antwoord op wil geven, van bewoners die een dure huur betalen, die 

eventueel willen verhuizen, en die willen misschien een goedkopere huur, en daar is misschien een regeling 

voor ... 

De voorzitter: Oké, heeft u rondvraag aan Wethouder Meijs over een regeling voor mensen die naar 

goedkopere huurhuizen willen verhuizen en kunt u wat specifieker zijn over uw 2 rondvragen over Schalkwijk, 

want dat is wel heel breed.  

De heer Amand: Schalkwijk is heel erg breed. Het gaat ook omtrent de markt die verplaatst is en het gaat 

natuurlijk over de nieuwbouwplannen in het winkelcentrum zelf. 

De voorzitter: Ja, en wat is dan uw rondvraag, die gaat over de …? 

De heer Amand: Over hoe is daar gecommuniceerd en hoe gaat het nu verder met alle bedrijven. 

De voorzitter: Oké de rondvraag over de communicatie rondom de verbouwingsplannen in Schalkwijk. Helder, 

dank u wel. Help me even, sorry, mijnheer Van den Doel, excuus, aan het eind van de avond weet ik het. 

De heer Van den Doel: Dank u wel, voorzitter. We hadden nog een vraag over de verkoop van de Oerkap aan 

de wethouder Roduner. 

De voorzitter: Daar is een mededeling over, dus wellicht is uw rondvraag niet nodig. Mevrouw Verhoeff. Uw 

microfoon. 

Mevrouw Verhoeff: Excuus. Naar aanleiding van het actieprogramma heb ik een vraag. Wilt u deze bij de 

rondvraag horen? Het gaat namelijk over, ik wil graag weten van het inzicht is over de Egelantier die verkoop 

stand van zaken. 

De voorzitter: Naar aanleiding van het actieprogramma, dat is jaarplanning. 

Mevrouw Verhoeff: Het is 4.2. 



De voorzitter: Dat is bij het agendapunt. Goed, dan inventarisatie rondvraag en er was ook nog een 

mededeling vanuit het college heb ik begrepen. Zijn er nog mededelingen vanuit de commissie ook? 

Rondvraag, excuus. Voor wie? 

Mevrouw Van Zetten: Ja, volgens mij, als het om cultuur gaat is voor Meijs en anders voor wethouder 

Roduner. Het gaat over de voorgenomen afbraak, of een deel van de afbraak van een van de laatste 

stadsboerderijen aan de Zomerzorgkade. Ik heb er technische vragen over gesteld een paar dagen geleden, je 

krijgt geen antwoord, dus het is nu in rondvraag. 

De voorzitter: Oké, rondvraag voor de wethouder Cultuur. Dank u wel. Zijn dit alle rondvragen? 

Mevrouw Van Zetten: Mag ook van Roduner, hoor. Dat is het volgens mij wel, maar ik weet niet zeker, daar 

heb ik dus geen antwoord op gekregen. 

De voorzitter: Nou, probeert u het maar. 

De heer …: Voorzitter. 

De voorzitter: De heer Amand. 

De heer Amand: Voorzitter, ik had een vraag nog bij, ik weet niet bij welke wethouderonder, gaat over de BIZ. 

De voorzitter: Over de BIZ. U bent erg enthousiast met rondvragen, we gaan, het gaat de uitdaging worden, 

maar dan met de rede op tijd. Mijnheer Klaver. 

De heer Klaver: Staat het CDA op uw lijstje? Dan hebben wij ook een rondvraag en dat is naar aanleiding van 

de State of the Region van Jozias van Aartsen gisteravond. 

De voorzitter: Aan wie stelt u die? Aan wie stelt u die rondvraag? 

De heer Klaver: Aan Wethouder Roduner. 

De voorzitter: Aan Wethouder Roduner, over de State of the Region. Ja, daar weet Wethouder Roduner wel 

raad mee. Goed, Wethouder Roduner heeft een mededeling voor deze commissie. 

Wethouder Roduner: Een drietal mededelingen zelfs. Mededeling 1 gaat over de Oerkap, ook al door het 

GroenLinks aangekondigd. We zijn daarover in gesprek met exploitanten van de Oerkap voor de aankoop van 

de Drijfriemenfabriek. We hebben eerder gemeld dat we dat voor de zomer rond wilden hebben in reactie op 

vragen van de heer Amand. Op zich gaat dat goed, maar dat gaat niet zo snel als we hoopten, gehoopt hadden 

dat het zou gaan. Het is toch een complexe locatie en dat vereist toch uiteindelijk iets meer tijd voor een 

zorgvuldig proces dus in het najaar verwachten we uiteindelijk terug te komen hier richting commissie met 

een verkoopvoorstel en ik hoop dat ik daarmee uw rondvraag beantwoord heb. Een andere mededeling gaat 

over het Deliterrein en het Spaarne Gasthuis, hebben we het hier in de raad afgelopen keer ook over gehad. 

Bij het Deliterrein daar lag een hele duidelijke motie, daar zijn we nu met de ontwikkelaar in gesprek om op 

basis van het SPvE sociale huurwoningen toe te voegen. De ontwikkelaar zoekt daar ook een woningcorporatie 

voor om te kijken of die dat kan realiseren. Dat wordt allemaal uitgezocht. We hopen dat zo rond de zomer 

daar uitsluitsel over te krijgen of dat mogelijk is. Als het mogelijk is betekent dat nog wel dat er uiteindelijk ook 

gerekend moet worden en dat hele resultaat verwacht ik het eindelijk in de oktober hier terug te leggen. Het 



Spaarne Gasthuis hebben wij nu ook gesprekken. Ik heb u verteld dat we een aantal scenario’s met elkaar 

hebben besproken van, wat is er mogelijk, waar zien we nog ruimte om nader tot elkaar te komen. Daarvan 

ook de ambitie om dat voor de zomer scherper te krijgen en dat we dat in september, uiterlijk oktober, hier in 

de commissie kunnen bespreken. Tot slot, De Koepel. Dat heeft een terugkerend thema volgens mij in deze 

commissie. Ik heb in ieder geval intern de ambtenaren gevraagd om nog even weer, in ieder geval voor mij en 

voor het nieuwe college, op een rij te zetten van, waar staan we nou eigenlijk. Wat zijn nou de feiten in de 

vorm van een factsheet, even updaten. Bij deze, het aanbod dat ik die ook even naar de commissie stuur om 

even toch weer te markeren: waar staan we en wat kunnen we de komende tijd verwachten? Daarbij komt 

ook dat we de komende tijd kunnen verwachten dat er een gesprek gaat plaatsvinden over het 

terugkooprecht wat op De Koepel zit. U weet dat de stichting heeft aangegeven dat ze daar moeite mee 

hebben om dat eindelijk door te ontwikkelen. Daarvoor gaan we aan de slag met scenario’s om te kijken, wat 

zijn alternatieve zekerheden die we daarop kunnen leggen, zodat we toch dat academisch onderwijs realiseren 

en het lijkt mij goed, maar dat is een voorstel aan de commissie, dat we in september kijken of we daar nog 

een technische sessie voor kunnen beleggen met elkaar om te kijken van, wat zijn nou eventuele alternatieven 

en wat zijn de voor- en nadelen daarvan, dus dat is een voorstel aan de commissie. Dat waren mijn 

mededelingen, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Ja, ik zie 2 vragen. Mijnheer De Groot, D66. 

De heer De Groot: Ja, dank u voorzitter. Korte vraag aan de wethouder over het Spaarne Gasthuis. Ik maak mij 

enigszins zorgen over dit dossier en dan vind ik oktober te ver weg, dus ik zou graag van de wethouder 

tussentijds, wellicht in het reces, aanvullende informatie willen hebben over de stand van zaken. Kan de 

wethouder dat toezeggen? 

Wethouder Roduner: Dat lijk mij prima. 

De voorzitter: Mevrouw Kok, Ouderenpartij. 

Mevrouw Kok: Goed voorstel voor de technische sessie van De Koepel, goed idee, doen we graag aan mee. 

De voorzitter: Prima. 

4. Agenda komende vergadering(en), jaarplanning en actielijst commissie Ontwikkeling 

4.1 Jaarplanning commissie Ontwikkeling d.d. 21 juni 2018 

4.2 Actielijst commissie Ontwikkeling d.d. 21 juni 2018 

De voorzitter: Volgende agendaonderwerp: de agenda voor de komende vergaderingen, jaarplanning en de 

actielijst. Er staat hier dat er ter advisering en bespreking nog geen stukken zijn ontvangen, maar natuurlijk bij 

het begin van de commissie aangekondigd en nu voor de Rapportage woningbouw en de Dashboard 

Ontwikkelzones daarop komen te staan. Zijn er nog opmerkingen of vragen over? Mevrouw Verhoeff, Partij 

van de Arbeid. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid mist de Hoogbouwvisie. Die was voor dit 

voorjaar al toegezegd, februari/maart, en we hebben begrepen dat het later wordt ... 

De voorzitter: Welke visie? 



Mevrouw Verhoeff: Hoogbouwvisie. U en ik weten beiden dat tijdens de onderhandelingen al gezegd hebben, 

dat wordt wat later. Eigenlijk vinden wij wel dat er nu een datum aangeplakt moet worden, dus ook in de 

agenda moet staan, omdat hier vele bouwplannen voor hun procedures van afhankelijk zijn. 

De voorzitter: Volgens de commissiegriffier staat hij op 6 september in het overzicht, in de jaarplanning. 

Mijnheer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Nee, ik ben volkomen gerustgesteld als 6 september inderdaad juist is, want ik ben het 

helemaal eens met de Partij van de Arbeid. 

De voorzitter: We kijken het even na. Anders komen we er zo nog eventjes op terug. Zijn er andere nog 

stukken die geagendeerd. Mevrouw Kok, OPH. 

Mevrouw Kok: Wellicht weet de commissiegriffier ook wanneer het stuk komt over het beleid voor 

ondergronds parkeren? 

De voorzitter: Heeft u het gezien? 

Mevrouw Kok: Nee, maar wanneer we dit kunnen verwachten, net als de Hoogbouwvisie, werd ook verwacht 

en er werd ook medegedeeld dat er gewerkt werd aan het beleid ondergronds parkeren, en ik wilde ook graag 

weten wanneer we dat kunnen verwachten. 

De voorzitter: Als het niet in de jaarplanning staat dan zal de commissiegriffier het ook niet weten wanneer 

het komt, dan is het een vraag aan het college wanneer dat stuk de kant op komt, dus dan zal het een 

rondvraag worden aan, of Wethouder Roduner kan daar wel ... 

Wethouder Roduner: Dat weet ik niet uit mijn hoofd, dus ik zal dat even laten uitzoeken wat daar in de pijplijn 

zit en wanneer het uw kant op komt. Misschien toch wel goed om even de Hoogbouwvisie toch nog even te 

benoemen. 6 september lijkt mij erg enthousiast om het hier in de commissie te hebben. Ik denk dat dat later 

wordt, want ik denk dat het belangrijk is dat we dat gewoon goed doen, dat duidelijk is van, waar gaan we de 

hoogte in en waar niet en hoe beschermen we ons stadsgezicht. Dat vereist wat mij betreft echt even wat tijd 

en aandacht en dat zal niet in september hier in de commissie ter bespreking liggen. 

De voorzitter: De heer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Aynan. Voorzitter, het lijkt mij logisch en eigenlijk ook well noodzakelijk dat we, als we dus de 

Ontwikkelzones gaan behandelen, dat we tegelijkertijd ook de Hoogbouwvisie meenemen, anders zijn we hier 

hapsnap werk aan het doen. 

De voorzitter: Ik denk dat dat door, want dan wordt het echt uitstellen. Is daar steun voor in de commissie? 

De heer Aynan: Nee, dat is niet uitstel. Er moet gewoon gewerkt worden aan die Hoogbouwvisie. 

De voorzitter: Ja, en de wethouder geeft net aan dat die Hoogbouwvisie wat langer op zich laat wachten. De 

ontwikkel staan voor 6 september geagendeerd. Is er steun voor in de commissie om die uit te stellen? 

Mevrouw Van Zetten: Mag ik even, ja ... 



De voorzitter: Ik neem ... 

Mevrouw Van Zetten: Kijk, het is natuurlijk wel zo, die Hoogbouwvisie loopt al sinds vorig jaar, dat verzoek van 

deze commissie, en ik begrijp dat de wethouder tijd nodig heeft, maar wij vinden het belangrijk, en inderdaad, 

die Ontwikkelzones dat moet echt 6 september op de agenda staan, want de volgende vergadering van de 

commissie is weer een maand later. 

De voorzitter: Precies. Even via de voorzitter, graag. Mevrouw Verhoeff, PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is dan ook met name wanneer die komt en we hadden 

eigenlijk, het was februari, weet ik nog toen ik zelf in deze commissie altijd zat. Ik weet, en dat is wat ik net 

aangaf dat het mogelijk wel november zou kunnen worden, maar misschien kan de wethouder wel toezeggen 

dat hij daar in ieder geval een hele hoge prioriteit aan toekent, zodat het misschien wel mogelijk is dat het 

naar oktober of september gaat. 

De voorzitter: De heer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Dank u wel, voorzitter, voor het woord. Misschien kan de wethouder ook toelichten 

waarom die Hoogbouwvisie zoveel vertraging oploopt. 

De voorzitter: Het woord is aan wethouder Roduner. 

Wethouder Roduner: Excuus, voorzitter, dank u wel. In het coalitieakkoord is in ieder geval besproken dat, of 

beschreven dat, er voor het eind van dit jaar de Hoogbouwvisie komt, dus het heeft wel degelijk mijn prioriteit 

om daar zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. Ik realiseer me dat dat voor de Ontwikkelzones en de stap 

detailleringen die we daarin willen maken, dat het daarvoor noodzakelijk is. Ik denk dat het wel mogelijk moet 

zijn om een eerste keer over de Ontwikkelzones te praten, zonder dat we die detaillering daarin hebben, dus 

ik denk dat we dat gesprek wel al zouden kunnen voeren, maar dat is denk ik aan u. Ja, wat ik zeg, het is ook 

gewoon een complexe operatie van, hoe willen we uiteindelijk, hoe willen wij de hoogte in en wat is de 

stedenbouwkundige visie daarbij. Ik denk dat de planning oorspronkelijk gewoon te ambitieus was en dat we 

daar geconstateerd hebben dat dat toch meer tijd nodig heeft om zorgvuldig te doen. 

De voorzitter: Ik wil eigenlijk bij de commissie peilen of er steun was van het voorstel van de heer Aynan om 

de behandeling uit te stellen en ik beproef die eigenlijk niet. Wilde u nog iets toelichten? Ja, u mag hem nog 

even toelichten. 

De heer Aynan: Voorzitter, er zijn een paar dingen, naast Duurzaamheid is dit misschien wel ook een van de 

pijlers van het nieuwe coalitieakkoord. Er wordt ook gesteld dat de nieuwe coalitie van zeven en een half 

duizend naar 10.000 woningen wil. Ik denk dat het niet kan, of niet anders kan dan de hoogte in, en het heeft 

wat mij betreft echt heel weinig zin om het over de Ontwikkelzones te gaan hebben, terwijl we niet weten hoe 

hoog we de lucht in gaan, dus dat ... 

De voorzitter: Dat punt is helder. 

De heer Aynan: Nou, dat is even de toelichting, en ik hoop uiteraard dat daar steun voor is, anders heeft het 

echt geen zin om het over de Ontwikkelzones te hebben. 



De voorzitter: Oké. Ik wil het gewoon even met, de heer De Groot heeft u nog een toelichting, anders wil ik 

gewoon eventjes handen zien, of daar steun voor is. 

De heer De Groot: Nou, als ik nog een suggestie mag doen, voorzitter. We hebben een aantal onderwerpen 

die we hier heel vaak besproken hebben, ook afgelopen periode en die gaan over sociale woningbouw, die 

gaan over Ontwikkelzones, die gaan over hoogbouw, die gaan over de afspraak die nu in het coalitieakkoord 

ligt, waarbij we een andere verdeelsleutel aanhouden. Die gaat over de lijst van projecten die nog door de 

wethouder opgeleverd moet worden, over projecten die daar wel doorgevoerd gaan worden, dus ik zou willen 

suggereren om niet aan 6 september vast te houden, maar wellicht een extra ontwikkelingsagenda of 

vergadering te hebben, om deze stukken integraal met zijn allen te bespreken en daar ook de tijd voor te 

hebben, want ik ben bang dat het alles ondersneeuwt in de agenda en dat zou dan bijvoorbeeld einde 

september, begin oktober, plaats moeten vinden. 

De voorzitter: Ja, maar volgens mij, ik moet even nog een ‘...’ is, kan dat ook ter beoordeling zijn aan uw 

commissievoorzitter, hoe de agenda er dan uitziet. Ik wil gewoon even weten of er steun is voor de commissie 

voor Hoogbouwvisie en de Dashboard Ontwikkelzones en de Rapportage Woningbouw, om die dus uit te 

stellen en gezamenlijk behandelen, waar het dus waarschijnlijk ook november kan worden. Is daar steun voor? 

Ja, nee ik wil gewoon weten of daar steun voor is. Ja, is geen meerderheid volgens mij. Wilde u hier nog iets ... 

De heer Garretsen: Ja, ik ben het helemaal eens met de heer De Groot. Je moet het niet op een reguliere 

commissievergadering doen, want het heeft heel veel tijd nodig en we hebben niet voor niks een vierde vrije 

donderdag. Daar moet het een keer op worden gepland en als u zegt oktober/november, dan is het voor mij 

eerder eind september/begin oktober. 

De voorzitter: Maar dat hangt dus, dus dat zijn 2 verschillende voorstellen. Dus het voorstel van de heer De 

Groot is om een aparte vergadering hiervoor te houden, het voorstel van De heer Aynan was om het te 

combineren met de Hoogbouwvisie. Daar zie ik geen steun voor, dus ik wil dat dit onderwerp hierbij ... 

De heer Aynan: Voorzitter, even, sorry hoor, maar ik sluit me juist aan bij het voorstel van de heer De Groot. 

En een aparte datum en omdat het ook zoveel stof is, gewoon samenvoegen, anders zijn we, dat is toch ook 

wat u voorstelt, mijnheer De Groot? 

De heer De Groot: Nou zeker, en dat komt omdat ik niet verwacht dat het in de huidige vergadercyclus gaat 

passen die we nu nog hebben ... 

De voorzitter: Ja, ik vind dit, ik wil gewoon even weten eerst van de commissie of de commissie deze stukken 

integraal bij elkaar wil behandelen, omdat dat uitstel betekent. Ja, handen omhoog. Wil u het integraal 

behandelen, betekent uitstel van de behandeling van de Rapportage Woningbouw en Dashboard 

Ontwikkelvisies. Ja, er is steun. Zal uw commissievoorzitter in aller wijsheid kijken wanneer dat het beste ... 

De heer Garretsen: Ja, maar integraal behandelen betekent ... 

De voorzitter: Dat signaal is helder.  

De heer Garretsen: Sorry, voorzitter. Als we het integraal eind september/begin oktober behandelen en de 

Hoogbouwvisie is niet klaar, dan zijn er al beste ideeën over en die kunnen meegenomen worden dan, dus ik 

ben het niet met het uitstel eens. 



De voorzitter: Ja, maar daar heeft, de commissie heeft nu geko... Realiseert de commissie zich dat als we het 

integraal behandelen met de Hoogbouwvisie dat dat uitstel betekent, want dat heeft de wethouder net 

aangekondigd. 

De heer Garretsen: U telt de stemmen niet, want ik denk dat er een meerderheid is voor geen uit... 

De voorzitter: Ik doe het nog een keer, laatste keer, laatste keer. Integraal behandelen Hoogbouwvisie, 

Rapportage Woningbouw, Dashboard Ontwikkelzone, dat betekent dus zeer waarschijnlijk november, al dan 

niet apart. Is daar steun voor? Dat is één. November. Dat betekent dat we dus de Rapportage Woningbouw en 

het Dashboard niet in september behandelen.  

Wethouder Meijs: Echt heel slecht. 

De voorzitter: Ja, maar goed, ik vraag gewoon of daar steun voor is. Ik zie daar weinig steun voor nu. De 

tweede vraag was een aparte commissievergadering hiervoor in te richten. Dat is een andere vraag en daar 

lijkt steun voor te zijn. Ja, maar dat is dan zonder de Hoogbouwvisie. Ja, oké, laten we het hierbij. Gaan we nu 

toch echt over tot de behandeling van de agenda. Mevrouw Kok, OPH, laatste opmerkingen hierover. 

Mevrouw Kok: Nee, ik had een vraag gesteld over het beleid voor ondergronds parkeren. Die vraag heb ik in 

de commissievergadering van 19 april gesteld toen het Deliterrein ter sprake kwam. Daar was vervuilde grond 

... 

De voorzitter: Eventjes. Het is wat onrustig. Ik kan mevrouw Kok niet goed horen. 

Mevrouw Kok: Want er werd gesteld: ondergronds parkeren is geen gemeentelijk beleid. Toen heb ik de vraag 

gesteld aan wethouder Van Spijk, van wanneer wordt dit wel gemeentelijk beleid en wethouder Van Spijk 

informeerde de commissie dat er momenteel gewerkt werd aan een stuk over beleid voor ondergronds 

parkeren, inclusief de uitzonderingen, dus in april zei hij: er wordt gewerkt aan een stuk voor beleid voor 

ondergronds parkeren. 

De voorzitter: Ja, wat is uw vraag nu? U ziet dat stuk niet staan? 

Mevrouw Kok: Wanneer het gereed is. 

De voorzitter: Aan wie vraagt u dat? Aan de wethouder. 

 Wethouder Roduner: Sorry, ik dacht dat ik net had gezegd dat ik dat nog even zou uitzoeken en dat ik daarop 

zou terugkomen. 

Mevrouw Kok: Ja, maar ik was in verwarring omdat dit niet bekend was bij de commissiegriffier, wanneer 

wordt eraan gewerkt, dus ik heb het even nagekeken, maar ... 

De voorzitter: Dat stond niet op de planning, maar ik hoop dat u nu voldoende antwoord heeft. Goed, dan we 

nu toch echt over tot de behandeling van de agenda. 



TER ADVISERING AAN DE RAAD 

De voorzitter: Ter advisering aan de raad. U wilt dat niet tegelijk behandelen? Oké. Ik had gezegd agenda voor 

komend jaar, jaarplanning en actielijst, maar u heeft nog een opmerking daarover. Mevrouw Verhoeff, PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel. Er staat motie 4.1: De Egelantier, economisch en sociaal verantwoord 

verkocht. De weten van de vorige wethouder, de heer Van Spijk dat die verkoop niet goed is afgelopen. Nu is 

dus wel de vraag: wat is nu de stand van zaken, wanneer gaat hij weer de verkoop in en is dat dan hetzelfde 

programma of kunt u ons de daar de volgende vergadering over informeren? Wel een belangrijk punt. 

Wethouder Roduner: Ik denk dat dat Wethouder Botter is, Vastgoed, maar ik zal dat in ieder geval aan hem 

doorgeven, de vraag. 

De voorzitter: Wethouder Botter komt ook nog,  dan kunt u dan wellicht uw vraag stellen. Ja, nog andere 

opmerkingen over dat niemand schrikt dat we nu opengaan toch tot agendapunt 5. 

5. Vaststellingsovereenkomst DSK II (FR) - zware voorhangprocedure 

De voorzitter: De Vaststellingsovereenkomst DSK - zware voorhangprocedure. Het college stuurt het stuk naar 

de raad en eerst na de commissie om daar haar zienswijze over te geven over het terugkopen van de grond. 

Wie mag ik het woord geven? De heer Klaver. 

De heer Klaver: Dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording van de technische vragen en uit die 

beantwoording is mij gebleken dat er alles aan wordt gedaan om herhaling te voorkomen. Het college heeft 

twee besluiten genomen: een gaat over de Vaststellingsovereenkomst naar aanleiding van het feit dat Wibaut 

het afgesprokene niet gaat bouwen. Gemeente en Wibaut komen samen er niet uit om tot de gewenste 

ontwikkeling te komen. Daarom is er een schikking gekomen en de afspraken worden vastgelegd in de 

Vaststellingsovereenkomst en het CDA kan zich daar goed in vinden. 

De voorzitter: De heer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Dank u wel voor het woord. Waarom bent u het met het college eens dat Wibaut zijn 

afspraken niet is nagekomen? Er staat heel duidelijk geen appartementen, er staat grondgebonden woningen. 

Wibaut wou daar studentenwoningen in vestigen. U weet dat de gemeente en de raad of de heeft aan 

studentenwoningen. Ik zie geen enkel argument waarom Wibaut de afspraken niet heeft nagekomen. Het 

woord ‘huishouden’ wordt zelfs niet genoemd en studentenwoningen zijn grondgebonden. 

De voorzitter: De heer Klaver, GroenLinks.  

De heer Klaver: Ik ben het daarmee eens, maar dat leek me de meest passende uitweg om uit deze impasse te 

komen tussen beide partijen, dus ik kan me daarin vinden. Dan heeft het college een tweede besluit genomen 

en die gaat over de destijds vastgestelde ruimtelijke randvoorwaarden en het gewenste programma, om dat 

ook nu weer te hanteren, en daarover heeft het CDA twijfel, want Wibaut wilde bij nader inzien die 13, en dan 

ga ik ook in op wat u zei, Wibaut wilde bij nader inzien die 13 eengezinswoningen niet realiseren. Die 

ontwikkeling bleek voor Wibaut financieel niet haalbaar. Waar is dan de overtuiging op gebaseerd dat een 

andere ontwikkeling dat wel kunnen realiseren? Het college wil die randvoorwaarden en het gewenste 

programma, die wil daar eigenlijk niet aan tornen, omdat er ook vrees is voor claims en dat begrijpen we ook 



niet helemaal, want Wibaut daar wordt een Vaststellingsovereenkomst mee gesloten. Daar hebben we dus 

geen verplichting meer aan en de andere ontwikkelaars, die zijn op dit moment niet in beeld, dus we beginnen 

eigenlijk opnieuw, zo veel jaar later, en dat zou een moment kunnen zijn als we dat willen om opnieuw naar 

die randvoorwaarden en het gewenste programma te kijken. 

De voorzitter: Goed. De heer Drost, wel van GroenLinks. 

De heer Drost: Ja, heel goed, voorzitter. Ik snap niet, wat zegt u nou: college, ga alsnog met Wibaut om tafel 

om een ander programma te realiseren, of zegt u van: koop het terug en ga kijken naar de spelregels die we 

hebben vastgesteld voor dit gebied? 

De heer Klaver: Ik neem op ik stel vragen. Ik stel: waarom lukt het Wibaut niet om die 13 woningen te 

realiseren? Waarom zou een andere ontwikkelaar dat dan wel kunnen, en als je het idee hebt dat een andere 

ontwikkelaar dat ook niet zou kunnen, dan is dat toch misschien aanleiding om toch nog eens opnieuw naar 

die randvoorwaarden te kijken en het gewenste programma. Is dat überhaupt wel haalbaar, ook voor een 

andere ontwikkelaar? Anders zijn we straks het terug bij af. 

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven? De heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Voorzitter, het is natuurlijk al een langslepende kwestie dit. Je zou toch eigenlijk zeggen: ik 

neem het deze wethouder niet kwalijk. Je maakt afspraken en dat blijkt dus toch al jaren weer zo te gaan dat 

de afspraken, die worden gewoon niet nageleefd. Je verkoopt iets, je hebt een plan en daar ga je mee aan de 

slag, en niet op het laatste moment weer dat je dit of dat niet wil en dat is denk ik toch steeds een 

Haarlemmermisvatting, en, vinden wij zelf ook van Trots, dat er toch eens een keer spijkers met koppen 

geslagen moeten worden. Je spreekt iets af, je gaat bouwen of je bouwt het niet, en niet later: het wordt ons 

te moeilijk. Dus, ik hoop dat de wethouder daar eens een antwoord op kan geven of een van zijn assistenten. 

De voorzitter: De heer ... 

De heer ...: Dat antwoord is gegeven in antwoord op mijn technische vraag. 

De heer Amand: Mijnheer, het kan wel wezen ... 

De voorzitter: Wie hoor ik nou nu praten. Dat kan niet. U kunt niet spreken als u het woord niet heeft. Ik raak 

er helemaal van in de war. Ik had het woord gegeven aan de heer Garretsen van de SP. 

De heer Garretsen: Ja, de SP stelt zich voorlopig nog op het standpunt dat Wibaut de overeenkomst wel wil 

nakomen, want nergens in de oorspronkelijke koopovereenkomst staat dat er geen studenten in de 

grondgebonden woningen mogen komen wonen, dus mijn vraag aan het college is: waarom vindt het college 

dat Wibaut die overeenkomst niet na is gekomen? Het woord ‘huishouden’ staat nergens genoemd en 

trouwens ook studenten die in één woning wonen vormen samen een huishouden. Dat is mijn eerste vraag en 

mijn tweede vraag, het CDA heeft die ook al enigszins gesteld: waarom wil Wibaut gezinnen erin en wel 

studenten erin? Is dat misschien omdat ze denken dat studentenwoningen, dat dat meer winst oplevert met 

de exploitatie? Als dat zo is, dan verwacht ik dat daar bij het Deliterrein niet waar kan maken dat het de 

gemeente een hoop geld gaat kosten, maar goed.  

De voorzitter: De heer Wiedemeijer, PvdA. 



De heer Wiedemeijer: Ja, dank u wel, voorzitter. Veel wat het CDA heeft gezegd, sluit ik me bij aan. Ook wij 

zullen instemmen met het terugkopen van de grond. Alleen, dan is het interessant wat er daarna gebeurt. In 

wezen ligt ons alleen de vraag voor wat onze zienswijze is op de terugkoop van de grond, terwijl eigenlijk het 

relevante deel is wat er daarna gaat gebeuren. Stemmen we daarmee tegelijkertijd ook in om het op dezelfde 

manier in de markt te brengen, of wordt ons op een later moment opnieuw gevraagd op welke wijze we het in 

de markt willen brengen? Dat is mij ten eerste niet helemaal duidelijk, dus dat hoor ik graag daarna. Ten 

tweede: te bekijken waarom het nu eens misgegaan is natuurlijk relevant om te kijken hoe het proces hiervoor 

is verlopen en dan komen we eigenlijk op een brief van 24 mei 2016 van uw voorganger, de heer Jeroen Van 

Spijk, die aangeeft dat er heel bewust is gekozen om te kiezen voor de 13 grondgebonden woningen in plaats 

van de 28 appartementen. Als we dan kijken naar de argumentatie is het best wel interessant dat er eigenlijk 

in zijn brief wordt gezegd dat de 28 appartementen, leveren enerzijds een meer geld op voor de gemeente en 

anderzijds meer woningen, dus als mij dan nu wordt gevraagd, ik kan dan niet zo goed plaatsen waarom, als 

wij nu die woningen op dezelfde manier in de markt, of als we de grond opnieuw in de markt brengen, ik moet 

het goed zeggen, waarom wij dan per definitie instemmen met die oude voorwaarden, want die oude 

voorwaarden klinken mij gewoon, als ik er nu heel sec naar kijk, niet logisch. Ik bedoel, er zal, als ik het vanuit 

een liberale inkijk bekijk, dan zou ik zeggen: ik wil het verkopen op de manier die mij het meeste geld oplevert 

... 

De voorzitter: Interruptie van de heer Krouwels, D66 

De heer Wiedemeijer: Ik zal eerst even mijn zin afmaken. En als ik het bekijk vanuit de woningnood, dan zou ik 

het liefst zoveel mogelijk woningen realiseren, dus dan geef ik nu daarmee graag ... 

De voorzitter: De heer Krouwels. Oh nee, ik dacht dat het een interruptie was. Als iemand tijdens een termijn 

zijn vinger opsteekt denk ik dat dat een interruptie is, dan heeft mevrouw Van Zetten interruptie. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, want als ik uw redenatie volg, dan begrijp ik eigenlijk niet waarom u al begint te 

zeggen: wij zijn het eens dat de gemeente de grond terugkoopt. Want je kan, we constateren tegelijkertijd dat 

daar een probleem ligt. Je kunt natuurlijk ook zeggen: los het op, op de manier wat ons ook het beste uitkomt, 

namelijk meer woningen. Dan zijn ze misschien kleiner, misschien is dat een optie, maar dan hoeven we 

helemaal niet iets terug te kopen, nee, dan zeggen we: wie bouwt, ga je gang. En, als wij daardoor te weinig 

geld hebben gekregen, dan kunnen we misschien nog eens erover praten, maar dan kunnen ze gewoon 

misschien volgende maand, volgende week, starten. Met uw voorstel gaat het alleen maar vertraging oplopen. 

De heer Wiedemeijer: De vraag is helder. Nee, absoluut. Als we kijken naar snelheid dan zou ik uw optie 

gebruiken, alleen dat zou natuurlijk, dan krijgen we inderdaad een probleem. Dat is ook wel wat in die vraag is 

beantwoord. Kijk, los van of iemand het wel of niet, ik bedoel, dat werd net door de SP aangegeven, er ligt nu 

een situatie voor waarbij de gemeente zegt: wij vinden dat Wibaut niet levert wat is afgesproken, dus wij 

vragen aan u of u daarmee instemt. Het alternatief met niet instemmen, dat kennen we niet. We zouden er 

inderdaad voor kunnen kiezen om proberen met die partij nog tot een overeenkomst te komen onder andere 

voorwaarden, maar dan zeg je inderdaad, die andere partij die destijds wel wilde voldoen aan de 

voorwaarden, die steken dan hun handje op en die zeggen van, ho eens even, dit lijkt me niet helemaal eerlijk, 

en dat zou ik heel goed kunnen begrijpen, dus dat lijkt me niet verstandig. 

De voorzitter: Oké. Interruptie van de heer Garretsen, die was nog voor de heer Drost. De heer Garretsen, SP. 



De heer Garretsen: Ja, dat wat u zegt over die andere partijen, dat geldt als het appartementen worden. Er is 

in Haarlem woningnood onder studenten, zowel studenten die aan de hogeschool Inholland willen studeren 

als studenten die in Amsterdam studeren, Haarlemmers, maar daar geen woning kunnen krijgen. Wat heeft de 

Partij van de Arbeid er tegen als er studenten komen wonen? 

De heer Wiedemeijer: Volgens mij, zoals ik al net zei, moeten we eerst kiezen om nu de grond terug te nemen. 

Daar stemmen wij mee in, en daarna wacht ik vervolgens af wat de mogelijkheden zijn om de 

randvoorwaarden te wijzigen. Levert dat vertraging op, hoe ziet dat proces er uit? Pas als ik dat weet kan ik 

stelling nemen wat we daarna gaan doen. Dat weten we nu niet, dus daar kan ik ook geen zinnig antwoord op 

geven. In algemene zin suggereerde ik net ook al dat het niet heel logisch lijkt om minder woningen te 

realiseren in plaats van 28 appartementen. 

De voorzitter: Ja, helder. De heer Garretsen nog een korte vraag? 

De heer Garretsen: Ja, nog een opmerking. Als er in die grondgebonden woningen studenten komen wonen 

dan hoeven we het helemaal niet terug te kopen, want dan is het conform de koopovereenkomst. Dat heb ik 

juist in mijn eerste termijn naar voren gebracht. 

De voorzitter: Helder. De heer Drost, GroenLinks. 

De heer Drost: Ja, nog even reactie net, wat 5 minuten geleden terug werd gezegd over, want dat gaat tegen 

de Aanbestedingswet aan. Op dit moment gaan onderhandelen met Wibaut over het programma, dat kan 

niet. Dat is beetje, dat je tegen de markt zegt: we willen 13 appels, doet u een bod. De winnaar die doet het 

hoogste bod en als je dan gaat over handelen over, ja maar kunnen het niet bananen zijn, dan gaan al die 

andere 9 partijen zeggen: maar u vraagt toch appels, en dan, als u bananen had gevraagd hadden we wel 

bananen geboden. Ik snap het pragmatisme, maar dat lijkt me niet mogelijk wettelijk gezien. 

De voorzitter: De heer Wiedemeijer, was u klaar met uw betoog? 

De heer Wiedemeijer: Er was nog een vraag gesteld, dus ik zal daar even op antwoorden. Ik sluit me, in 

principe als een interruptie van GroenLinks, maar ik heb geen, ik sluit me daarbij aan, bij die analyse. Hetgeen 

wat SP vroeg, die vraag ligt niet voor, dus daar kan ik niet op antwoorden. 

De voorzitter: Goed. De heer Krouwels, D66. 

De heer Krouwels: Wat betreft D66: terugkopen ook een erg goed idee. Wat ik in deze discussie wel proef en 

wat ik wel lees, was de bedoeling 13 eengezinswoningen, en ik vind studenten- en rood/zwart-appartementen 

wel radicaal andere dingen. Wij zijn nu een discussie aan het voeren alsof er geen andere kandidaten waren 

en die waren er wel, zelfs 9, dus het snelste in het proces om gewoon de wens, de kaders die we hadden 

gesteld weer opnieuw in de Tender te kunnen doen. Nu lijkt het alsof we alle voorwaardes weer opnieuw gaan 

herzien. Het lijkt mij een ontzettend slecht idee om een streep te zetten door het collectieve geheugen, 

vertrouwen hebben in onze voorgangers dat het proces goed is verlopen en daar zijn deze kraakheldere 

kaders uitgekomen, voor DSK II en de rest ook. En ik heb begrepen dat we in deze stad een beetje tempo 

moeten maken met het bouwen, dus ik wil gewoon eigenlijk vasthouden aan het proces. 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, Actiepartij. 



De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons overigens goed aansluiten bij hetgeen er net 

aan de overkant wordt gezegd. Op het moment dat er getenderd is, dan zal je ook zeker terug moeten gaan, 

dan kun je niet inderdaad van appels naar bananen gaan, dan zul je echt dat moeten gaan ontwikkelen. 

Anders dan wordt het nog frustrerender en gaan we nog langer wachten tot er een keer een woning gebouwd 

wordt. We hebben wel een vraag. Zo direct komen we ook op het Jaarverslag te spreken. Daar hebben wij een 

verplichte winstneming van 19 miljoen gedaan. Ik ben benieuwd hoe deze terugkoop zich daartoe verhoudt, 

want ik heb sowieso moeite met het feit dat we tussentijds winst nemen uit grondexploitatie, maar op het 

moment dat dit soort terugkoopacties kennelijk nog mogelijk zijn, ben ik benieuwd hoe dat wordt 

meegenomen, en verder zou ik zeggen, zo snel mogelijk afscheid nemen. Het is een veeg teken dat een 

ontwikkelaar nu niet in deze markt kan ontwikkelen en we vertrouwen inderdaad op hetgeen er in het 

verleden is gedaan door onze voorgangers. Ik ga er vanuit dat er een goed pakket ligt van wensen en eisen en 

dat daarop ontwikkeld moet worden. 

De voorzitter: De wethouder zal wellicht iets kunnen zeggen over uw vraag met betrekking tot de 

winstneming. Het is eigenlijk een technische vraag die u van tevoren had kunnen uitvragen. Wil ik toch even 

opmerken. De heer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Ja, dank u wel, voorzitter. Het was vandaag groot in het nieuws: Nederlandse woningen zijn 

duurder dan ooit en dan is het geen goed idee om juist hier eengezinswoningen te gaan bouwen, want dat is 

gewoon het duurste segment, en Haarlem heeft juist behoefte aan kleinere, goedkopere woningen, dus dat 

Wibaut, Wibaut, dat die van plan is om studentenwoningen te gaan bouwen, het is eigenlijk alleen maar goed, 

alleen het past niet in de aanbesteding, dus dan is het wel een goed idee. Ook gezien de financiële en 

juridische consequenties om het eerst terug te nemen en vervolgens de aanbesteding te doen, en of dat dan 

Wibaut wordt of iemand anders, dat is niet zo relevant. 

De voorzitter: Een interruptie van de heer Krouwels. 

De heer Krouwels: Even voordat we weer deze hele discussie opnieuw gaan doen. Is het niet, als we een casus 

hebben liggen en we hebben kaders gesteld en er blijkt dat er een ontwikkelaar niet binnen die kaders wil 

kleuren, dat wij nu, is de timing niet ongelukkig dat wij nu op een voorstel van een ontwikkelaar die niet 

binnen die lijnen wil kleuren, ze een beetje hun zin gaan geven en dan naar de pijpen dansen van zo’n 

ontwikkelaar in plaats van vast te houden aan onze eigen visie? Is de timing niet onverstandig? 

De heer Aynan: Voorzitter, er wordt hier naar niemands pijpen gedanst. Het is nu eenmaal een voldongen feit 

dat we hier te maken hebben met deze situatie. Ik heb er niet om gevraagd, de voorganger waar u zo trots op 

bent heeft er waarschijnlijk ook niet om gevraagd, maar, feit is dat we gewoon een enorme woningnood in 

Haarlem hebben en dat de behoefte aan kleine, goedkopere woningen het grootste is. Dat is het enige wat ik 

constateer en daar moet op gebouwd worden. Dat kunnen we dus blijkbaar het best doen met het 

terugnemen van dit stukje grond en vervolgens weer inderdaad zo snel mogelijk de markt op. 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, Actiepartij. 

De heer Van Leeuwen: Ja, ik ben het doorgaans helemaal eens als het gaat over de visie op de Woningbouw. Ik 

vind alleen dat, als de overheid ergens voor staat, dan is het dat we niet gaan zwalken en opportunistisch gaan 

zijn. Dat doen de marktpartijen die ontwikkelen doorgaans wel. Daar moeten wij op toezien. Ik denk dat als wij 

terugkopen, omdat we denken dat we daar het beste afscheid mee hebben, met deze partij, moeten we niet 

aan die randvoorwaarden weer gaan morrelen. We moeten gewoon vertrouwen hebben in het feit dat dat 



programma goed is geweest. We moeten daar gewoon een rechte rug in houden en we hebben kennelijk toen 

gekozen om daar 13 eengezinswoningen te bouwen. We hadden wat mij betreft ook kunnen kiezen voor 50 

studentenwoningen, want ik zie daar ook veel meer behoefte aan in die markt, maar ik vind niet dat we dat 

opportunisme in ons handelen moeten gaan nemen. Laten wij nou duidelijk zijn. We hebben een partij die niet 

wil ontwikkelen, die niet kan ontwikkelen, terugkopen en opnieuw de markt op brengen. Dat zou ik echt 

voorstaan.  

De heer Aynan: Voorzitter, ik zie het absoluut niet als opportunisme, maar juist het oplossen van de 

woningnood. Een rug lang recht houden geeft af en toe rugklachten en soms misschien zelfs hernia, dus daar 

moet je ook over nadenken. Voorzitter, akkoord met besluitpunt 2, niet akkoord met besluitpunt, nee, 

akkoord met besluitpunt 1, dus het terugkopen, absoluut niet akkoord met besluitpunt 2. 

De voorzitter: Ja, wie mag ik het woord geven? Uw buur moet ik even spieken. De heer Slik, ChristenUnie. 

De heer Slik: Dank u, voorzitter. De ChristenUnie is het zeker eens met punt 1. Ik vind het keurig hoe er 

zorgvuldig uit elkaar gegaan kan worden. Op een moeilijke juridische procedure zitten we zeker niet te 

wachten. In principe is de ChristenUnie het eens met punt 2, dat we binnen de gestelde voorwaarden gewoon 

opnieuw verder kunnen gaan mits de wethouder ons ervan kan overtuigen dat inderdaad het voor eenieder 

helder is waarom het is misgegaan met Wibaut. Waarom krijgt Wibaut het oorspronkelijke plan niet rond? 

Wie zegt dat een andere ontwikkelaar het wel rond krijgt? En, hoe voorkomt de gemeente bij volgende 

projecten dit soort verschil in interpretatie? Als de wethouder ons daarin kan overtuigen dan gaan we zeker 

daarin mee. En dan nog een laatste aanvullende vraag: kan de wethouder iets zeggen over de planning en de 

procedure als we hiermee akkoord gaan, hoe snel kan dat dan allemaal weer verder? Moeten we dan eerst 

naar nummer 2 van de huidige procedure waar we afscheid van gaan nemen, van deze procedure, of moet er 

dan weer een hele nieuwe Tender komen? Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Bruch, VVD. 

De heer Bruch: Dank u wel, voorzitter. Het grootste probleem hier is dat het hele project vertraging oploopt en 

dan lijkt de voorgestelde oplossing verreweg de beste manier om het in ieder geval weer vlot te trekken en er 

is natuurlijk grote behoefte aan kleine woningen, maar er is ook behoefte aan eengezinswoningen, dus wat 

dat betreft zouden wij eigenlijk niet nu een besluit uit het verleden willen veranderen en aan de, ja ik wil niet 

zeggen de waan van de dag, maar aan wat wij denken dat nu goed zou zijn aanpassen, maar laten we 

doorgaan met wat in het verleden is besloten, met dat plan, want dat lijkt ons de beste manier om zo snel 

mogelijk aan de slag te gaan, want er zitten in alle categorieën mensen te wachten op huizen, dus verdere 

vertraging is jammer. Nog een ding, onder punt 3 staat ook dat de grond, voordat die weer verkocht zal 

worden, getaxeerd zal worden. Het zal u niet verbazen dat de VVD er zeer aan hecht dat daar dan zorgvuldige 

taxatie is, zodat Haarlem ook echt de prijs krijgt die de grond waard is. Dank u wel. 

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven? De heer Drost, GroenLinks. 

De heer Drost: Ja, dank voorzitter. Wat GroenLinks betreft is natuurlijk de centrale vraag: hoe kan het dat je 

volgens  mij een duidelijke vraag stelt aan de markt, om terug te komen op het voorbeeld, je vraagt een aantal 

appels uit, iemand biedt er een prijs op en die zegt, ik doe het zo duurzaam mogelijk, hoe kan het nou dat dat 

dan toch niet bij elkaar matcht? En ik denk dat de centrale vraag is, en daaruit moeten we dan eventueel 

lessen of conclusies trekken. Er ging net al rond van, kan dan een andere ontwikkelaar het wel? Ten eerste: er 

was niet een bieding, maar 10, dus dat geeft natuurlijk al wel iets aan en daarbij, ze mochten gewoon zelf een 



prijs indienen en zelf een duurzaamheidscoëfficiënt, dus je kan het zelf zo gek maken als je wil en ik zou dan 

verwachten dat bij een ontwikkelaar daar iemand goed gaat, een calculator zit die dat allemaal goed 

doorrekent. Daar is het ergens fout gegaan. Ik kan daar ook niet goed in kijken waar dat dan precies aan ligt, of 

dan nou toch de vraag niet helder was, of dat er bij een ontwikkelaar een rekenfout is gemaakt, maar dat is 

misschien goed om de wethouder nog, daar op in kan gaan. Voor de rest, ik snap wel de suggestie om het 

programma te veranderen eventueel van 13 grondgebonden naar misschien 28 appartementen of dergelijke, 

snap ik op zich wel, maar aan de andere kant denk ik ook, het is wel een beetje cru in de zin dat de partij die 

nu de grond bezit, die wil dat. Vervolgens koop je het terug, omdat dat niet veranderd kan worden en dan zeg 

je van, nou, dat is eigenlijk wel toch een goed idee, dus we gaan dit daarna veranderen. Ik snap helemaal 

waar, GroenLinks is ook voor kleinere woningen en dergelijke, maar we zitten wel een beetje met dat, precies 

wat Actiepartij zegt, betrouwbare overheid argument, dus dat is ook een belangrijke. Zo nu helemaal over en 

uit. 

De voorzitter: Ja, heel helder. U was nog niet klaar. Ik dacht dat u, het leek alsof u tot een afronding kwam. 

De heer Drost: Ik dacht gelijk een evaluatie. Ik vond het op zich ook wel een helder standpunt. 

De voorzitter: Dat u tot een afronding kwam. Interruptie van mevrouw Van Zetten. Oh, uw termijn. Ja. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, het is wel duidelijk, de gemeente wordt niet erg serieus genomen. Daar worden wij 

nu weer mee geconfronteerd. We kunnen terugkopen. Dat kost ons sowieso geld, want we gaan de 10 

procent die we konden opeisen niet in rekening brengen. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over de 

overeenkomst die is gesloten, dat wij daarvoor bang zijn in een juridische procedure terecht te komen, want 

dat is natuurlijk uiteindelijk niet de bedoeling als je als overheid een goed contract sluit. Inderdaad, 13 

woningen, je vraagt je natuurlijk af, dit gaat sowieso vertraging oplopen, gaan we ermee oplopen en dat is 

natuurlijk heel erg jammer, want zoveel wordt er niet geproduceerd voor de woningmarkt in Haarlem. Overal 

is een groot tekort aan, zeker ook aan eengezinswoningen, maar ik kan me voorstellen, precies wat 

GroenLinks zegt, het is een optie om natuurlijk te zeggen: we willen die snelheid erin houden, u wilt die 

appartementen, nou, los het op. Dat zou kunnen, maar je zit natuurlijk met je juridische kaders. Ik heb daar 

geen verstand van, ik hoop dat de wethouder daar uitkomt en dat het toch echt snel gebouwd gaat worden. 

Dat is volgens mij voor iedereen belangrijk. 

De voorzitter: Geven aan de wethouder. Wethouder Roduner. 

Wethouder Roduner: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij, het CDA heeft het al gezegd, er liggen hier inderdaad 

2 besluiten voor. Ten eerste het besluit om het terug te kopen, en ten tweede het voorstel om dat weer 

opnieuw uit te geven, opnieuw te tenderen onder voorwaarden die we eerder met elkaar hier hebben 

afgesproken, en het klopt ook, volgens mij, wat GroenLinks zegt: je kunt geen appels proberen te verkopen en 

dan uiteindelijk bananen geleverd krijgen. We hebben een tender gehad waarin we duidelijk hebben 

aangegeven dat het 13 grondgebonden woningen moesten zijn. Daar hebben 10 partijen op ingetekend, een 

voorstel op gedaan op het gebied van prijs en op het gebied van duurzaamheid. Daar is een winnaar 

uitgekomen, Wibaut, en die kant uiteindelijk heeft aangegeven bij ons dat ze dat niet kunnen nakomen. Dan 

kunnen we niet zomaar opnieuw zeggen: het mag toch anders. Daarmee duperen we de anderen 9 partijen. 

Dat doet geen recht aan de tender die wij met elkaar hebben gehad, het gelijke speelveld waar we ons ook 

aan te houden hebben, dus die route is gewoon afgesloten voor ons. We hebben nog even gekeken, is het dan 

mogelijk om het aan de tweede, de partij die als tweede uit de tender kwam, te gunnen, maar ook daar 



komen we tot dezelfde problemen eigenlijk. Je kunt het niet aan een partij gunnen en dan uiteindelijk nog 

weer aan de andere te gunnen, dus dan rest ons niks om het terug te kopen. 

De voorzitter: De heer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ja, ik grijp toch even terug op het collegestuk. Die zegt dat Wibaut de studentenwoningen 

op deze grondgebonden woningen te willen realiseren. Jurisprudentie wijst echter uit dat een 

eengezinswoning juridisch wordt gezien als een gebouw wat bestemd is voor een huishouden en nou ben ik 

het woord ‘eengezinswoning’ nergens tegengekomen en ik snap niet wat het juridisch voor een verschil maakt 

of er nou 6 studenten in een grondgebonden woning wonen of twee ouders met een baby, dat snap ik niet. 

Wethouder Roduner: Dat zit in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan hebben we dit gedefinieerd als 

eengezinswoningen, en studentenwoningen vereisen een aanpassing van het bestemmingsplan ook. Dat is 

eigenlijk waar het hier op neer komt, maar ook daar hebben we terug als we hier 28 appartementen van 

maken, dan heeft u ook in de brief kunnen lezen, dan was de opbrengst voor de gemeente ook hoger geweest, 

ja, dan hadden we dat ook moeten uitvragen en dan hadden we ook een hogere waarde uiteindelijk binnen 

weten te halen voor ons dus dat was eigenlijk de reden dat we zeiden, we kunnen het op deze manier niet 

voort gaan. Wibaut heeft aangegeven dat ze het financieel niet rond krijgen. Wij hebben natuurlijk gevraagd, 

wat zit daar nou achter?  Dat blijft toch koffiedik kijken wat daar nou precies achter zit. Ze hadden enorme 

ambities op het gebied van duurzaamheid, woningen zouden zelfs energieleverend zijn. Er zat ook een boete 

op als ze dat niet zouden realiseren. Misschien dat dat uiteindelijk heeft afgeschrikt, weet ik niet, het blijft 

echt koffiedik kijken. 

De voorzitter: Een interruptie, de heer Amand. 

De heer Amand: Ja, voorzitter, dank u wel. Trots Haarlem is hier niet zo blij mee. Het is natuurlijk dat stuk 

grond, dat weet ik uit eigen ervaring, het is m’n eigen buurt trouwens. Het ligt al jaren braak, het is een 

hondenuitlaatplaats, alles is er geweest, iedereen had altijd mooie verhalen, er komen 13-14 woningen en aan 

het eind van het liedje is de dupe de buurt. Die willen toch wel eens wat knap ze hebben daar en nou blijven 

we steeds maar hameren en dat wil Trots ook een beetje vanaf. Wij moeten gewoon zorgen dat wij hier, zoals 

we zitten, wij moeten de beslissingen nemen, niet een projectontwikkelaar en dat blijkt dus elke keer in die 

stukken, of je nou De Krim heb of wat anders, die gaan beslissen. Wij moeten met zijn allen hier beslissen en 

dit is voor de buurt juist heel erg slecht wat u nou zegt. U moet gewoon voet bij stuk houden en als Wibaut 

niet meer wil, dan geeft u ze ook maar eens een klapje op de billen, want dat hebben ze nodig. Kijk, de 

projectleider is niet de baas en daarbij hoop ik toch dat u daar eens even goed naar gaat kijken. 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, Actiepartij. 

De heer Van Leeuwen: Mijnheer Amand, ik begrijp de emotie daarover wel, alleen ik denk dat we daar als 

gemeente, als commissie, ook eens een streep moeten gaan zetten onder al die tenders. We moeten een-op-

een  een kavel uitgeven met een pakket winst en eisen. Komen we daar niet uit, zoals nu het geval is, dan kun 

je of het plan aanpassen, je kunt de prijs aanpassen, je kunt alles aanpassen, je kunt ook afscheid nemen van 

elkaar, maar omdat we ons iedere keer in het juk van een tender hangen kunnen we niet, en dat is keer op 

keer waar het op terugdraait en dan is inderdaad in uw bewoording is de buurt daar de dupe van, want dat 

duurt lang, maar daar is keer op keer de situatie naartoe gebracht en dat is iets waar wij denk ik met ze alle 

voor de toekomst naar moeten gaan kijken dat we dus niet het voorstel van het college overnemen om te 

gaan tenderen, maar gewoon een-op-een een gronduitgifte doen. 



De voorzitter: De wethouder. 

Wethouder Roduner: Dank u wel, voorzitter. Ja, hier lag natuurlijk uiteindelijk ook de keuze op tafel van, gaan 

we die juridische gevechten aan met Wibaut en gaan we voor die 10 procent boete waar mevrouw Van Zetten 

het over heeft. Daarin heeft het college toch gekozen uiteindelijk voor snelheid. We realiseren ons dat een 

juridische procedure, dat dat ook weer behoorlijk tijdverlies kan opleveren, de markt waarin we het kunnen 

uitgeven is goed, de biedingen die ook zijn neergelegd geven ons ook het vertrouwen dat we het weer tegen 

een goede prijs opnieuw in de markt kunnen zetten, dus we hebben uiteindelijk daarin gekozen toch voor 

snelheid. 

De voorzitter: Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Maar dat is misschien wel aanleiding om nog een keer naar die contracten te kijken die 

we afsluiten. Dat lijkt me toch wel verstandig. 

Wethouder Roduner: Dat is inderdaad zeker waar en volgens mij moeten we ook nadenken of we niet 

inderdaad niet een soort boetebeding willen opnemen in de contracten die we afsluiten van, als u niet bouwt 

krijgt u sowieso ... 

Mevrouw Van Zetten: Dat lijkt me nou echt een heel goed idee. 

Wethouder Roduner: Dat lijkt me, laten we dat zo oppakken. Dan de voorwaarden ... 

De voorzitter: De heer Klaver, CDA. 

De heer Klaver: Het gewenste programma dateert van 2010-2012. De inzichten van vandaag zijn denk ik 

anders als het gaat om Duurzaamheid en parkeren. Als we nou vanuit dat optiek naar dat programma, van 

eisen kijken of naar dat gewenste programma, zijn we daar dan nog steeds blij mee? 

Wethouder Roduner: Ik kwam inderdaad op het tweede punt, want het ging alleen op de terugkoop en 

uiteindelijk het gewenste programma en eisen, daar gaat u natuurlijk ook zelf ook over. Ik kan wel schetsen 

hoe we hierop zijn gekomen een aantal jaar geleden, en dat had ook te maken met name met parkeren, en de 

parkeernorm, en de wens om parkeren op eigen terrein te doen, en nou, u weet het, als we twee keer zoveel 

woningen bouwen hebben we twee keer zoveel auto’s nodig. Dat is niet te realiseren op het eigen terrein. Dat 

zou dus betekenen dat, als we zouden overgaan naar appartementen, dat we in dat gebied nog extra 

parkeerplekken moeten vinden. Dat is ingewikkeld: het is al een behoorlijke wijk met een behoorlijk hoge 

parkeerdruk, dus dat was uiteindelijk toen de reden dat niet te doen en ik zou ook adviseren om dat dus op 

deze manier nog vast te houden. Als we extra parkeerplekken moeten zoeken dan moeten we denk ik nog 

even gaan kijken binnen het terrein, of iets verderop, aan een stukje wat we nu uiteindelijk bestemd hebben 

voor Groen, of we daar parkeerplekken willen maken. Dat betekent wel dat uiteindelijk daar ook een 

herinrichting, dat daar sprake is van een herinrichting. Dat zou ook de nodige tijdsverliezen opleveren. 

Studentenwoningen kan ook, maar dat vereist dus weer een aanpassing van het bestemmingsplan en zo zijn 

we dus wel, als we andere keuzes maken, lopen we behoorlijk het risico behoorlijk uit de tijd te gaan en hier 

de snelheid te verliezen, dus ik denk dat dat uiteindelijk vanuit het college toch de overweging was om, ga 

voort met het verdere programma, dan kunnen we snel nu, als u akkoord bent, in de zomer nog die tender 

uitschrijven, hopen we niet al te lang na de zomer daar een uitslag van te hebben, dan komt de 



verkoopovereenkomst, komt natuurlijk hier weer langs, en met een beetje geluk kan dan in 2019 een bouwer 

ook echt aan de slag met bouwen. 

De voorzitter: De heer Krouwels, D66. 

De heer Krouwels: Dank u wel, voorzitter. Het staat er ook heel duidelijk, maar, in de argumentatie van het 

stuk van het college, maar meer woningen wil absoluut niet per se zeggen dat er ook meer parkeerbehoefte is. 

Ik denk dat er mogelijkheden zijn dat een paar eengezinswoningen, 4 eengezinswoningen, een hogere 

parkeerbehoefte met zich meebrengt dan 10 studentenwoningen, zeker als het gaat om het huisvesten van 

jonge Haarlemmers. 

Wethouder Roduner: We hebben natuurlijk een parkeernorm op basis van eengezinswoningen of 

grondgebonden woningen. Appartementen moeten ook gewoon aan die parkeernorm voldoen. 

Studentenhuisvesting heeft inderdaad een lagere parkeernorm, maar vereist ook weer een aanpassing in het 

bestemmingsplan, dus dat zou dan heel ander type invulling zijn van het programma. Als we dat gaan doen, 

dat kan. Dat is een overweging, maar dan zijn we zowel weer anderhalf jaar verder ben ik bang. 

De voorzitter: De heer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Ja, ik hoor D66 toch een beetje vatbaar zijn voor studentenwoningen, dus dank daarvoor. 

Voorzitter, ik hoor de wethouder zeggen over vertraging, maar hebben we het over een paar maanden of, 

want u wilt met deze zelfde voorwaardes, kunt u aanvangen 2019, maar als we nou inderdaad het plan 

aanpassen, wanneer zouden we dan kunnen beginnen? 

De voorzitter: De heer Wiedemeijer, PvdA. 

De heer Wiedemeijer: Ik heb eigenlijk een vergelijkbare vraag, omdat in 24 mei 2016 werd door de heer Van 

Spijk die optie al aan de commissie aangegeven, dus ik neem aan dat destijds die optie al was uitgewerkt, dus 

ik zou graag zien dat de commissie wordt geïnformeerd wat de vertraging daadwerkelijk, waar die uit bestaat 

en hoe die vertraging dan ontstaat, want dan kunnen we daadwerkelijk kiezen eigenlijk van, nou ja, mijn vraag 

is daar. 

De voorzitter: Helder. Het woord is aan de wethouder. 

Wethouder Roduner: Dat hangt denk ik ook heel erg om hoe de commissie omgaat met de extra benodigde 

parkeerplekken die we dan toch verwachten. In principe is het ongereguleerd gebied, dus we kunnen ook met 

zijn allen zeggen: los het maar in het gebied op. Als de commissie zegt van, nee, we willen dat toch koppelen 

aan het realiseren van extra parkeerplekken in de weg ernaast waar nog wat ruimte is, ten koste van Groen, 

dan vereist dat natuurlijk weer een herinrichting met een DOVO-inspraak, dus ik verwacht dat we dan zo, nou 

toch zo weer een jaar verder zijn. Als we gaan naar studentenhuisvesting, ja, dan vereist het een aanpassing 

van het bestemmingsplan, dan zijn we natuurlijk ook zo weer een jaar verder, dus ik wil de termijnen nog 

graag voor u precies uitzoeken, want dat is volgens mij ook een verzoek van de Partij van de Arbeid, zal ik 

technisch op terugkomen, maar ik denk dat ik toch rekening moet houden met een toch aanzienlijke 

vertraging. 

De voorzitter: De heer Garretsen, SP. 



De heer Garretsen: Ja, ik doe dit ook maar in de plaats van mijn tweede termijn. Ik ben verbaasd wat de 

wethouder zegt over het bestemmingsplan. Ik heb die hele koopovereenkomst gelezen. Daar wordt alleen 

gesproken over grondgebonden woningen, daar is geen enkele verwijzing naar het bestemmingsplan. Het was 

misschien beter geweest om dat wel te doen, want ook Wibaut is blijkbaar niet dat het in strijd was met het 

bestemmingsplan, omdat daar niet sprake is van grondgebonden woningen, maar van eengezinswoning. Dat is 

dus mijn eerste punt. Mijn tweede punt: een bestemmingsplanwijziging die heeft helemaal niet zo lang te 

duren als we kiezen voor studentenhuisvesting. Met een meewerkende raad is dat zo gepiept. 

Wethouder Roduner: Ja, in dat koopovereenkomst is in ieder geval een verwijzing naar het fungerend 

bestemmingsplan opgenomen, dus op die manier heeft dat wel een plek gekregen in de 

verkoopovereenkomst, maar inderdaad u heeft gelijk als we de raad het besluit, bestemmingsplan, snel te 

willen aanpassen, dan kan het misschien ook wel sneller. 

De heer Garretsen: Dan blijft nog een punt dat in de koopovereenkomst, wordt dan de term grondgebonden 

woningen gekozen en verwezen naar een bestemmingsplan waar gesproken wordt over eengezinswoningen 

en dat is dan niet al te accuraat. 

De voorzitter: Gaat u verder. 

Wethouder Roduner: Volgens mij klopt dat wel, maar, nou dat was het eigenlijk, dus volgens mij die twee 

punten liggen voor: de terugkoop en het tweede proces waarom we kiezen voor het bestaande programma 

van eisen, heeft echt voornamelijk te maken met snelheid. Er hebben 9 partijen meegedaan, dus hebben 9 

partijen al hun tekeningen gemaakt, hun berekeningen gemaakt. Die zullen we ook weer benaderen als we 

hiermee aan de slag gaan. We komen met een nieuwe taxatie, wat waarschijnlijk zal leiden tot een iets hogere 

bodemprijs, dus op die manier denken we echt voort te kunnen maken met dit programma. 

De voorzitter: Is er behoefte aan een tweede termijn? Want dit is voor mij ook een nieuwe. Het is een nieuwe 

categorie voor de raadsvergadering. Dat betekent dat de commissie haar zienswijze zal geven aan de raad, dus 

ik wil graag even een rondje maken met of u kort uw zienswijze voor de raad mee wil geven. Dat is toch de 

manier waarop het gaat? U geeft advies aan de raad over de zienswijze. Ja, het is voor mij ook even een 

nieuwe. 

De heer Wiedemeijer: Ik geef het toch pas in de raad, want dan hebben we ook de volledige informatie, toch? 

De voorzitter: Wat zegt u? 

De heer Wiedemeijer: Die zienswijze geven we toch pas in de raad, want dan hebben we ook antwoord op de 

vragen die er zijn. 

De voorzitter: Ja, maar u geeft nu advies aan de raad. De heer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Ja, voorzitter, even kort. Ik ondersteun het verzoek van de PvdA, dus graag een nota met alle 

opties op een rijtje, want die studenten- of laten we het op jongerenwoningen houden, dat is echt wel nodig 

en het is ook hartstikke welkom in die wijk, hoor, de verjonging. Het is ook goed voor de wijkeconomie, dus 

graag alles op een rijtje, dan kunnen we zelf bepalen of we die vertraging van een jaar voor onze conto willen 

nemen of niet, en als bespreekpunt. 



De voorzitter: Ja, de heer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: SP kan zijn standpunt pas bepalen als er zo gauw mogelijk een ambtelijke notitie komt over 

dat in het bestemmingsplan ‘eengezinswoningen’ staat, en de relatie met de koopovereenkomst, want dat is 

mij niet helemaal duidelijk. Ik wil daar niet te veel tijd aan verspillen, maar ik wil daar toch graag een 

verduidelijking op. 

De voorzitter: Ja, De heer Wiedemeijer, PvdA. 

De heer Wiedemeijer: Wij stemmen in met de terugkoop en zullen nog op een later moment bepalen of we 

akkoord gaan met het op dezelfde manier inbrengen in de marktconsultatie. 

De voorzitter: Ja, dan moet u uw hand opsteken en dan krijgt u het woord. De heer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Ja, voorzitter, maar misschien moet de Partij van de Arbeid even wat duidelijker zijn, dus 

iedereen is hier het eens met besluitpunt 1, maar wat doet u nou met besluitpunt 2, want dan kunnen we ook 

misschien wel zaken doen over een amendement of wat dan ook. 

De heer Wiedemeijer: Ja, dat kan ik pas bepalen op het moment dat ik daar volledige informatie over heb. 

De heer Aynan: Die informatie heeft u. 

De voorzitter: Dit is een keuze van de Partij van de Arbeid. Ik denk dat ik even het rijtje afmaak zo. De heer Van 

Leeuwen, Actiepartij. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter. Wij stellen gewoon voor om het volledig over te nemen zoals het college 

neerlegt. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer slik, ChristenUnie. 

De heer Slik: Dank u, voorzitter. Wij zullen akkoord gaan in de goede hoop dat inderdaad alle vragen bevredigd 

met een antwoord zullen worden. 

De voorzitter: De heer Aynan was al aan het woord geweest. Mevrouw Kok, OPH. 

Mevrouw Kok: Akkoord met besluitpunt 1 en we sluiten ons aan bij de Partij van de Arbeid hoe we het 

opnieuw op de markt zullen brengen. Ga ik even overleggen met mijn fractie. 

De voorzitter: De heer Krouwels, D66. 

De heer Krouwels: Wij volgen het college graag in hun besluit. Het zou ons staan als we ons neerzetten als 

betrouwbare overheid en doorgaan in dit gekozen proces. 

De voorzitter: De heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Ja, dank u wel, voorzitter. Trots kan zich er wel in vinden, maar wij hebben liever dat de 

wethouder een toezegging zou doen dat het weer geen jaren duurt en dat wil Trots Haarlem toch eens even 

horen van de wethouder. 



De voorzitter: Goed. U bent inhoudelijk akkoord, begrijp ik. De heer Klaver, CDA. 

De heer Klaver: Bedankt voor de beantwoording. Ik ben geneigd mee te gaan met die beantwoording, want wij 

willen natuurlijk ook geen onnodige vertraging als dat niet nodig is. Voor wat betreft het parkeren is wat mij 

betreft dat beantwoording voldoende. Ik zit nog met het paragraaf Duurzaamheid. Het kan toch niet zo zijn 

dat wij op grond van het programma van 2010-2012, dat we bij wijze van spreken niet gasloos zouden gaan 

bouwen. Is dat voorstelbaar dat dat gaat gebeuren? 

De voorzitter: Wethouder antwoord? 

Wethouder Roduner: Nee, dat is niet voorstelbaar. Dit was een van de meest duurzame woningen, 

energieleverend, ze worden aangesloten op de warmte- koudeopslag van de Martin Luther Kingschool, dus 

het is volgens mij per definitie een gasloos project. 

De heer Klaver: Dan gaan wij ook mee met besluit 2. 

De voorzitter: De heer Bruch, VVD. Is het Bruuch of Brug? Broech, ja. 

De heer Bruch: Hals- und beinbruch, alleen het laatste stukje. Nou, dank voor de toezegging van de 

wethouder, ook over de taxatie en wat ons betreft heeft het lang genoeg geduurd, en ook aan 

eengezinswoningen is een grote behoefte, dus wat ons betreft gewoon het voorstel van het college 

overnemen. 

De voorzitter: Mevrouw Van Zetten. HvH. 

Mevrouw Van Zetten: Hart voor Haarlem staat ook achter het voorstel van het college, dus gaat u in godsnaam 

snel aan de gang. 

De voorzitter: De heer Drost, GroenLinks. 

De heer Drost: Wij geven een positieve zienswijze op het voorgenomen besluit van het college. 

De voorzitter: Ik wordt ingefluisterd de meerderheid een positieve zienswijze ... De heer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Sorry, voorzitter. De wethouder heeft nog niet gereageerd op mijn verzoek om een korte 

notitie van een half A4’tje, waarin wordt toegelicht dat in het bestemmingsplan eengezinswoningen staan. Dat 

is voor mij heel vreemd. 

De voorzitter: Dus ik wilde even afronden dat er een meerderheid is met een positieve zienswijze en de 

wethouder kan nog even kort reageren op de opmerkingen. 

Wethouder Roduner: Ja, volgens mij krijgt u nog van mij een technische toelichting op de verschillende opties 

die er liggen, dus de optie, volgens mij de basisoptie die voorligt versus de optie er 28 appartementen van 

maken, versus de optie daar dan uiteindelijk iets te doen met studentenhuisvesting. Wat dat betekent voor 

parkeren en ook wat dat betekent voor eventuele wijziging in het bestemmingsplan en de termijnen die we 

daar allemaal bij verwachten. Is dat uw verzoek? 



De heer Garretsen: Ja, maar die eengezinswoningen in het bestemmingsplan, dat daar bestemd is als 

eengezinswoning, dat dat wordt toegelicht en ik zou graag dat deel van het bestemmingsplan ook krijgen met 

een korte toelichting daarop, want voor mij is dat een merkwaardig fenomeen. 

Wethouder Roduner: Ja, ik zit even te denken, ik kom daarop terug in ieder geval. Het zou kunnen dat het in 

de aanbesteding zat maar ik zal in ieder geval even goed laten uitzoeken wat er precies in het 

bestemmingsplan staat, of dat over studentenhuisvesting gaat, of dat een wijziging vereist, et cetera. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kok nog afsluitende opmerking, een vraag? 

Mevrouw Kok: Is het nog nodig dat de wethouder al die opties gaat uitwerken als de commissie een positieve 

zienswijze heeft gegeven? 

De voorzitter: De wethouder heeft het toegezegd. 

Wethouder Roduner: Wat mij betreft prima omdat gewoon te doen. 

De voorzitter: Akkoord. Kunnen we hiermee de behandeling van dit agendapunt afsluiten. Gaan we over naar 

het voorbereidingsbesluit Frans Halsbuurt. 

De heer Garretsen: Maar, voorzitter. Het wordt dus wel een bespreekpunt toch. 

De voorzitter: Dat is een goede vraag, maar omdat dit een aparte categorie is, is het dan, ja  er wordt gewoon 

een zienswijze gegeven. Het komt goed. 

Mevrouw Van Zetten: Kom gewoon een stemverklaring doen, dan zijn we ermee af. 

De heer Garretsen: Het kan heel goed zijn dat, we willen er echt een bespreekpunt maken. Ik vind het heel 

belangrijk. 

De voorzitter: De griffier kijkt het even na, maar het is een aparte categorie, dus u kunt daar gewoon het 

woord over voeren. 

6. Voorbereidingsbesluit Frans Halsbuurt (FR) 

De voorzitter: Goed, dan agendapunt 6: Voorbereidingsbesluit Frans Halsbuurt. De commissie Ontwikkeling 

wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering 

van het stuk in de raadsvergadering. Wie mag ik het woord geven, en ik wil ervoor, u hoeft niet allemaal over 

dit agendapunt te spreken. Mevrouw Otten, VVD. 

Mevrouw Otten: De VVD vindt het jammer dat de inwoners van dit gebied niet kunnen vertrouwen op het 

bestemmingsplan dat geldt. Het beschermd stadsgezicht is van belang om de aantrekkelijkheid van de stad te 

behouden. Tegelijkertijd biedt een dergelijke uitbreiding de bewoners wel de mogelijkheid om te blijven in 

hun geliefde woning. Het roept bij ons al ook vragen op voor de wethouder. Wethouder, voor welke 

bestemmingsplannen geldt deze kwestie nog meer? Moeten meer mensen in Haarlem zich zorgen maken over 

uitbreidingen op het dak, en hoe kijkt de ARK aan tegen deze uitbreidingen? Geldt hier per definitie: het is 

beschermd stadsgezicht, dus het mag niet, of is er nog ruimte om met elkaar tot een middenweg te komen? 

Dank u. 



De voorzitter: De heer Slik, ChristenUnie. 

De heer Slik: Dank u, voorzitter. In principe gaan wij ermee akkoord een passende plaats te maken om even 

goed te kijken of je inderdaad alles gelijk gaat trekken in deze. Wij hebben 2 vragen daarbij. Er wordt 

gesproken over dat het voorbereidingsbesluit na een jaar vervalt. Wordt u dan ook door dit 

voorbereidingsbesluit gedwongen om bestemmingsplannen zien door te voeren en wel binnen die termijn, en 

verwacht u hierdoor problemen, inhoudelijk of procedureel? De 2
e
 vraag is: speelt het ook bij andere 

bestemmingsplannen, want dan haalt u best wat overhoop, maar in principe zien wij het zitten. Dank u. 

De voorzitter: De heer Slik, dat zijn ook alle twee vrij technische vragen die u vooraf had kunnen uitvragen. 

Wie mag ik nog meer het woord geven? De heer Drost, GroenLinks. 

De heer Drost: Dank, voorzitter. GroenLinks leek het verstandig dat we dit voorbereidingsbesluit gaan nemen 

om uiteindelijk de grote nokhoogte ter plekke van de percelen aan te passen. Zeker, je wilt ten eerste het 

aangezicht van de straat behouden. Het is een mooie, typische, kenmerkende Haarlemse straat met allemaal 

een beetje dezelfde nokken en goothoogtes, de meesten volgens mij rond de 7-8 meter. De percelen waar het 

over gaat is allemaal 10-12. Het zou zonde zijn, zo gek, dat je andere rechten aan verschillende mensen geeft, 

dus daar zijn we positief over. We hadden inderdaad nog even naar gevraagd technisch: biedt het beschermd 

stadsgezicht nou niet voldoende bescherming? Blijkt niet zo te zijn, want je hebt nou eenmaal ook die rechten 

in het bestemmingsplan, dus zeker aanpassen vanuit dat oogpunt. Wat ons enigszins verbaasd, in eerste 

instantie was dat er stond dat alle bouwaanvragen worden aangehouden. Dat leek ons wat overdreven, want 

al die mensen willen natuurlijk ook hun huis gaan verduurzamen en een beetje verbouwen, noem maar op, en 

voordat alles klaar is, dat hele proces, de bestemmingsplannen en dergelijke, ben je zo tweede kwartaal, 

derde kwartaal 2019 verder, dus dan zou het gek zijn dat je alle bouwaanvragen tegenhoudt, omdat het alleen 

natuurlijk om die nok- en goothoogtes gaat. Dat hebben we nog even nagevraagd, dat blijkt ook niet zo te zijn, 

alleen de bouwaanvragen worden tegengehouden die ingaan tegen het verhogen van de nok- en goothoogtes, 

dus daarom zijn we positief en kunnen we hiermee instemmen. 

De voorzitter: Kan ik u, de heer Visser, CDA.  

De heer Visser: Ja, dank voorzitter. Het CDA sluit zich volledig aan bij de GroenLinks en ook bij de ChristenUnie. 

Het is een prachtig wijkje en dat moet beschermd worden, dus we staan daar helemaal achter. 

De voorzitter: Prima. Kan ik het woord geven aan de wethouder? Wethouder Roduner. 

Wethouder Roduner: Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij, het meeste is al wel gezegd. We hebben een 

aantal wijken aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dat moet zich uiteindelijk vertalen in 

bestemmingsplan, waarin we dat ook goed borgen. Het is duidelijk dat dat hier niet goed is gegaan. We 

hebben geconstateerd: snel hierop geacteerd. Dat heeft geleid tot het voorbereidingsbesluit en dat zal 

uiteindelijk ook moeten leiden tot een aangepast bestemmingsplan, dat ter inzage moet worden gelegd 

binnen een jaar en waar dan we uiteindelijk een nieuwe besluit kunnen nemen. Daarin zullen we ook een 

aantal andere kijken of toch, we hebben in ieder geval voor een Frans Hals al de check gedaan van, speelt dit 

nou nog meer in de Frans Halsbuurt. We gaan ook kijken naar andere buurten, en dat blijkt niet het geval te 

zijn overigens. We kijken ook naar andere buurten van, kan in andere beschermde stadsgezichten, is daar nou 

nog meer aan de hand, zien we dat nog meer ontstaan? Daar zijn geen signalen van, maar dat zullen we 

meenemen. Als dat inderdaad zo zou zijn, ik natuurlijk hier terug, ook met een nieuw voorbereidingsbesluit 

dat zeker te stellen, om te zorgen dat dat niet gebeurt, en al die dingen die kunnen dan uiteindelijk worden 



meegenomen in dat paraplubestemmingsplan wat we volgend jaar ter inzage zullen leggen, en al die kleine 

dingen kunnen we daarin dan repareren. 

De voorzitter: Ja, zijn er nog vragen vanuit de commissie? Hoe kan dit stuk naar de raad, als hamerstuk? 

Mevrouw Otten, VVD. 

Mevrouw Otten: Hamerstuk met stemverklaring. Akkoord? Ja. U wil nog graag een stemverklaring afleggen, 

dat mag. 

7.1 18.00 uur Vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening 2017 (College) 

7.2 Vaststelling reactie college op accountantsverslag 

7.3 RKC onderzoek jaarstukken 2017 – Stokje overnemen 

De voorzitter: Dan gaan we over naar de behandeling van de raadsstukken: 7.1, 7.2 en 7.3: het Jaarverslag en 

de Jaarrekening van 2017, de vaststelling van de reactie van het college op het accountantsverslag en het 

verzoek daarbij betrekken het RKC onderzoek, de rekenkamercommissie, naar de jaarstukken. Dan wil ik eerst 

de heer De Groot, ik moet even inhouden om niet de voornaam te zeggen, de heer De Groot het woord geven 

namens de RKC. 

De heer De Groot (rekenkamercommissie): Ja, dank u, voorzitter. Geachte commissie, het is goed gebruik dat 

de rekenkamercommissie het verslag wat bij het Jaarverslag wordt toelicht in deze commissie en u had 

eigenlijk hier mevrouw Sacha Schneiders moeten hebben, maar die doet de andere 3 commissies, dus u zult 

het vanavond met mijn toelichting moeten doen. Er ligt voor u een rapport wat ‘Stokje overdragen’ heet en 

dat zit uiteraard vast aan de stukken die u in de fractiekamer allemaal gevonden heeft, hoop ik, het Jaarverslag 

en ook de Jaarrekening, en de rekenkamercommissie kijkt met name naar de Jaarrekening probeert de 

commissies en de raad te helpen in de duiding daarvan. Daar komen wij met een aantal aanbevelingen die ik 

kort aan u toe zal lichten en ik heb van de voorzitter welgeteld 3 minuten spreektijd gekregen, waarvan er nu 

al ongeveer een verstreken is, dus ik zal het kort en bondig houden. Wat ik hier nog aan wil geven is dat de 

RKC dit onderzoek voor de laatste maal heeft gedaan, dit hebben we ook gedaan en daarom ook de titel 

‘Stokje overdragen’, want het is niet langer onderdeel van het takenpakket van de RKC, dus er zal voor volgend 

jaar naar een andere oplossing gekeken moeten worden om te zien hoe we een rekeningencommissie wellicht 

deze taak meegeven en dit verslag hiertoe doen komen. Er zijn 3 aanbevelingen, die vindt u uiteraard ook 

terug en die wil ik heel even kort toelichten. Er is een financiële aanbeveling die wij meegeven, en een 

financiële aanbeveling gaat met name over de flexibiliteit die er in de reserves zit, is in hoeverre heeft Haarlem 

de flexibiliteit om bijvoorbeeld de risico’s die er liggen af te dekken met, in dit geval, de algemene reserve, 

want dat is de werkwijze die de gemeente Haarlem daarvoor gebruikt. Het is absoluut zo dat de algemene 

reserve ruim voldoende betiteld is om de genoemde risico’s af te dekken, alleen we merken wel dat er, of 

constateren, dat er weinig rek zit om die algemene reserve te beïnvloeden. Een van de oorzaken daarvoor is 

bijvoorbeeld dat, qua belastingcapaciteit die je in Haarlem hebt, de gemeentelijke heffingen die je kunt doen, 

die zijn relatief hoog in Haarlem en dat betekent dat er daar weinig rek in zit en dat dat een van de oorzaken is 

dat daar weinig flexibiliteit terug te vinden is. Wij vragen het college niet anders dan onderzoek te doen om 

die flexibiliteit te vergroten en dat is dus niet een oproep om de belastingen te verhogen, maar het is wel een 

oproep om te kijken: hoe kunnen we dat nou op een handige manier inrichten en hoe kunnen we zorgen dat 

we iets meer manoeuvreerruimte creëren? Tweede aanbeveling gaat over de indicatoren. U heeft allen de 

smileys gezien die in het Jaarverslag terugkomen. Complimenten aan het college dat het gelukt is om het 



grootste deel van deze smileys groen te krijgen, en er zitten er wel een paar tussen. Ik ze de heer Garretsen 

lachen en het is goede gewoonte van de SP om tijdens de Kadernota en de begroting moties in te dienen om 

bepaalde smileys van groen naar rood te krijgen, dus we gaan kijken of dat ook deze keer het geval zal zijn. 

Qua rekenkamercommissie willen wij graag meegeven dat wij bepaalde indicatoren wellicht niet de meest 

ideaal vormgegeven vinden, omdat het niet altijd lukt om al een streefgetal of een realisatie mee te geven in 

de indicatoren in dit Jaarverslag. Dat is natuurlijk jammer, want hoe effectief is een indicator die vervolgens 

niet gemeten wordt, dus wij vragen het college om goed te kijken naar de indicatoren die hier toegepast 

worden en de vragen ook om de verplichte indicatoren duidelijker zichtbaar te maken in het Jaarverslag. Om 

dat heel kort toe te lichten: er zijn een aantal verplichte indicatoren die in alle gemeentes meegenomen 

worden en die zijn natuurlijk bij uitstek geschikt om een vergelijking te maken en wij zouden die graag wat 

duidelijker terug willen zien. Laatste aanbeveling gaat eigenlijk over aanbevelingen. Er liggen er namelijk nog 

een aantal, en de oproep aan het college is om de oude aanbevelingen van de rekenkamercommissie hogelijk 

af te handelen in het komende jaar. Ik had nog even de vorige keer nog wat toelichting nodig, maar het zijn er 

8 die er nog openstaan. Dat zijn 3 nieuwe, dus wij komen op 11 en ik zou het college graag mee willen geven 

om dat weer ver onder de 10 te brengen bij de volgende keer dat dit bespreken. Tot zover de toelichting en 

wij hopen uiteraard dat de raad bereid is om de aanbevelingen te steunen richting het college tijdens de 

Kadernota, of de Jaarverslagbehandeling. 

De voorzitter: Dank u wel. Uw spreektijd wordt zo gecorrigeerd, want die ging van uw eigen spreektijd af en 

dat is niet correct. Ik wil de commissie nog even aangeven dat de behandeling in deze commissie uitsluitend 

plaatsvindt over programma 4, dat is pagina 124 tot 145 in de Jaarrekening, en Wethouder Meijs is in een 

andere commissie aanwezig, dus Wethouder Roduner zal het onderwerp Cultuur voor zijn rekening nemen, en 

Wonen. Wethouder Botter doet Cultuur, Wethouder Roduner doet Wonen. Mevrouw Van Zetten, mag ik u het 

woord geven voor uw termijn? 

Mevrouw Van Zetten: Nee, ik wil een vraag stellen of de rekenkamercommissie ook een speciale aanbeveling 

heeft die onze commissie hier raakt, want in het algemeen dat geloof ik wel, maar we zitten hier met 

commissie Ontwikkeling, en heeft u ook iets geconstateerd waar wij nog eens extra op moeten letten wat 

deze commissie betreft? 

De heer De Groot (rekenkamercommissie): Ik heb alle drie de aanbevelingen over het RKC hier genoemd en 

die zijn niet direct alleen van toepassing op de commissie Ontwikkeling, en de aanbevelingen die ik noem die 

opgevolgd moeten worden zijn bijna alleen maar van financiële aard, omdat ze gaan over de Jaarrekening en 

niet zozeer over het Jaarverslag. 

De voorzitter: U verstond mij wel, geloof ik. Wie mag ik het woord geven, eerste termijn? De heer De Groot, 

D66. 

De heer de Groot: Nu mag ik het politieke sausje eroverheen doen, dus dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk, 

want nu mogen we echt zeggen wat we denken. Wat een prettig, leesbaar Jaarverslag is ons toe aangereikt. 

Het leest prettig, groot voorstander van die smileys, want dat maakt het snel inzichtelijk, en ook een conclusie 

die de accountant trok en ook prettig is, is dat de gemeente Haarlem nu de gewoonte heeft om ook aan te 

geven wat zij niet bereikt heeft, en dat werkt heel verhelderend, want daardoor is het veel gemakkelijker om 

aan te geven hoe wij in beleidsterreinen presteren. Ik wil niet chargeren, en we hebben het alleen maar over 

het beleidsterrein 4, maar over het algemeen gaat het erg goed met Haarlem. De economie draait goed, 

cultuur gaat het goed mee. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten. Toerisme gaat het goed mee, 

meeuwenoverlast schijnt ook best redelijk onder controle te zijn, en ook financieel zien we dat het vrij goed 



gaat. En dan kijk ik toch met name naar een kerngetal, en daar hebben wij een nieuwe wethouder voor en dat 

is puur het aantal toegevoegde woningen wat wij hier in de afgelopen jaren bij gekregen hebben, want daar 

hebben we natuurlijk met zijn allen, zeker in deze commissie, wel heel veel bij stilgestaan. Laat ik dan met het 

goede nieuws beginnen: het waren er bijna 1200 in 2017, maar dat getal moet wel zelf even opgeteld worden, 

want helaas van die 1200, die staan er wel, maar er zijn ook een heel aantal verdwenen. Dus, de netto 

toevoeging waar we dan allemaal naar kijken zijn 759 woningen die daar bijgekomen zijn en dat is een heel 

mooi resultaat in die zin dat het er twee keer meer zijn dan een jaar eerder, dus wat dat betreft zien we echter 

dat daar groei in zit, maar het komt nog niet in de buurt van de ambitie die we met zijn allen afgesproken 

hebben, en wat ik graag van het college wil weten, is dat wij extra middelen beschikbaar hebben gesteld om 

juist die woningbouw te ondersteunen. We hebben, even uit mijn hoofd, een keer een half miljoen en een 

keer 6 ton toegezegd om juist ambtelijke capaciteit in te huren, om te zorgen dat we die woningbouw konden 

versnellen, en ik zou eigenlijk toch wel de vruchten daarvan terug willen zien, en dan vind ik die 759 woningen 

eigenlijk nog niet aan de verwachtingen voldoen, dus ik zou daar graag een reactie van het college op willen 

geven, in hoeverre die gelden besteed zijn en of dat efficiënt gedaan is, en misschien is er wel meer nodig om 

onze ambitie te creëren. Ik zou graag willen weten hoe dat zit. Tot zover, voorzitter, dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? De heer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ja, een algemene opmerking: ik ben toch wel een beetje geschrokken, want ik dacht ook 

dat Haarlem er redelijk goed voorstond, maar voor wat betreft schuldquotum en solvabiliteit staan we er veel 

slechter voor dan vergelijkbare gemeenten en verder wou ik me beperken tot het accountantsverslag. Het 

accountantsverslag constateert dat er, ik dacht, ruim 7 miljoen te veel in de grondreserve zit om risico’s af te 

dekken en het college reageert dan in zijn antwoord van, dat ligt aan de raad, want de raad heeft nu eenmaal 

bepaald dat winst die we maken op het grondbeleid, dat die in die reserve moet worden gestort. Dat hoeft, 

van de SP kan dat beleid veranderen, en wat de SP betreft, wordt die 7 miljoen, gaat die terug naar de 

algemene reserve, omdat wij verwachten dat er tekorten komen op het sociaal domein. Dat is mijn eerste 

opmerking. Tweede opmerking: constateert de accountant terecht dat Haarlem kiest voor faciliterend 

grondbeleid, niet voor actief grondbeleid, en ik wil aan de wethouder vragen waarom dat eigenlijk zo is. De SP 

heeft ook al eerder gepleit om het grondbedrijf in Haarlem weer her op te richten, omdat er nauwelijks 

gemeenten in Nederland zijn die geen grondbedrijf hebben. Tenslotte wil ik toch ook even reageren op de 

opmerkingen die de accountant heeft gezegd op Flexwerk, en ik denk dat heel veel van het Flexwerk, dat dat 

op het terrein van de commissie Ontwikkeling is, en er staat, sorry, op terrein van de commissie Ontwikkeling, 

daar staat dat dat steeds te voorzichtig wordt ingeschat, dat we dus, personeel dat we inhuren, dat we dat 

feitelijk altijd veel langer nodig hebben dan dat in de praktijk, dan dat dat vooraf werd gedacht. De Koepel is 

daar natuurlijk een heel sprekend voorbeeld van. We zijn er ook in een nieuwe kracht overspannen van 

geworden, enzovoort enzovoort, en ik vraag de wethouder Bedrijfsvoering: wordt het niet eens tijd om een 

kosten-batenanalyse te maken meer mensen in vaste dienst te nemen en minder mensen tijdelijk aan te 

trekken? 

De voorzitter: Ja, wie mag ik het woord, mevrouw Van Zetten, HvH. 

Mevrouw Van Zetten: Over de vraag, u pleit, de SP pleit voor actief grondbeleid bij de gemeente Haarlem. 

Welke grond zou u willen aankopen, want het verleden heeft nog niet echt een garantie gegeven dat dat nou 

aan Haarlem toe te vertrouwen is dat we dat doen. 

De heer Garretsen: Ben ik helemaal met u eens, maar wat dat betreft ben ik een keer in dezelfde 

gemoedstoestand als onze vorige wethouder, de heer Van Spijk, die altijd ontzettend optimistisch was. Als hij 



zei, het stuk komt volgende week, dan kwam het 6 maanden later en ik denk dat, gezien de nieuwe 

samenstelling van het college, dat we op dit terreinverbetering kunnen verwachten en nu kijk ik naar beide 

wethouders die hier nu zitten ... 

De voorzitter: Het zijn geen pessimisten, dat zijn ook opt... 

Mevrouw Van Zetten: Mijn vraag is: wat wilt u dan laten aankopen door deze twee wethouders? 

De heer Garretsen: We krijgen in november of in oktober die ontwikkelzones en ik denk dat daar ook wel wat 

actief grondbeleid  te voeren valt, maar als de wethouders zeggen dat dat niet zo is, dan hoor ik dat. 

De voorzitter: Goed. Die mag het woord geven voor zijn termijn? De heer Klaver, CDA. 

De heer Klaver: Ja, ik kan mij aansluiten bij het positieve betoog van D66: de Jaarrekening en het Jaarverslag 

laten een positief beeld zien en daar kunnen we verheugd over zijn, dus complimenten, denk ik, voor het 

vorige college. Als ik kijk naar het programma 4, dan een paar kanttekeningen zeg maar naar programma 4, 

dan zitten daar een paar aandachtspunten in. Het punt van de woningbouw, het punt van de CO2-uitstoot en 

de baan een ontwikkeling. De woningen en de CO2-uitstoot, daar vinden we natuurlijk het nodige van terug in 

het nieuwe coalitieprogramma. Als het gaat om het derde punt: de verhouding in aantal banen, aantal 

woningen, die is verslechterd en de groei van het aantal banen blijft achter. De groei is het laagste ten 

opzichte van vergelijkbare steden. Daarbij vraag ik me wel af: wat gaan we daaraan doen? Dan hebben we bij 

de stukken ook een totaaloverzicht gekregen van de financiële risico’s van de gemeente, en ik heb een 

technische vraag gesteld over de ICT-systemen, een kans van 40 procent dat we down gaan en een mogelijke 

schade van 10 miljoen. Moeten we ons zorgen maken? Er is gezegd in de beantwoording, nee, we hoeven ons 

geen zorgen te maken, want er is een extra voorziening. Dan denk ik dat die 40 procent en die 10 miljoen dat, 

als dat zo is, lijkt me dat geflatteerd. Dan het punt van de Interne Beheersing. De Interne Beheersing is niet op 

orde. Een groot aantal beheersmaatregelen in de eerste en tweede lijn ... 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Drost, GroenLinks. 

De heer Drost: Ja, een beetje van de orde. Ik meen me te herinneren dat het onderwerp altijd besproken 

wordt, alleen de onderwerpen die voor Ontwikkeling van toepassing zijn, dus ik zou mijn mede-

commissiegenoten willen oproepen het vooral bij Ontwikkeling te houden. 

De voorzitter: Dank voor uw oproep, bij deze. 

De heer Klaver: Dat realiseer ik me, heb ik me ook afgevraagd, maar ik denk dat er toch wel een raakvlak is, 

dus ik gebruik dit moment toch. Interne Beheersing, ook dat gevang kan je zeggen, is dat programma 4, maar 

dat raakt programma 4. 

De voorzitter: Ja, maar dan echt Interne Beheersing, dat is echt een andere commissie. We hebben hier 

programma 4. 

De heer Klaver: Ja, dat weet ik. Ik maak mijn punt en dan moet u maar kijken of  er daar, is dat goed voorzitter, 

dat ik mijn punt op dit ... 

De voorzitter: Als u het heel kort even kunt doen. 



De heer Klaver: Dus het gaat over die Interne Beheersing, dat de beheersmaatregelen in eerste en tweede lijn 

niet toereikend zijn en die gecompenseerd worden door de derde lijn: de interne orde. Dus, we mogen blij zijn 

die interne oorden, dat dat heel goed werkt, en dat daar dus het herstel plaatsvindt, maar daar kunnen wel 

financiële risico’s van uitgaan, en zou dat ook niet onderdeel moeten zijn van het totale overzicht? 

De voorzitter: U heeft dit ook in uw fractie afgestemd, dus wil ik ook voorkomen dat dezelfde vragen dan weer 

in een andere commissie ook weer worden gesteld. Bent u klaar met uw betoog? Ja, dank u wel. Mevrouw 

Otten, VVD. 

Mevrouw Otten: De VVD kan heel kort zijn. We hebben de stukken gister, eergister, pas ontvangen, ruim 300 

pagina’s. Zo snel lezen wij niet, en de bespreking vindt plaats tijdens de Kadernota, en wij zullen dan ook met 

een inhoudelijke reactie komen. 

De voorzitter: Goed. De heer Van den Doel, GroenLinks. 

De heer Van den Doel: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn in ieder geval blij met de jaarcijfers. De Jaarrekening is 

goed, een groot, goed nieuwsverhaal, de schuld daalt en er wordt veel gebouwd, meer dan in voorgaande 

jaren. We zullen ons hier beperken tot voor de commissie relevante onderwerpen en dat zijn dat er in 2017 

wel aanzienlijk meer nieuwe woningen in Haarlem opgeleverd zijn dan in de afgelopen jaren, namelijk 679 

woningen. Daarnaast zijn er 513 woningen toegevoegd via transformatie van een ander vastgoed en door het 

opdelen van bestaande woningen. Er zijn echter ook woningen gesloopt of een functie veranderd waardoor de 

netto toevoeging uitkomt op 795 woningen, het is al gezegd. Binnen de nieuwbouw zijn 227 woningen 

toegevoegd aan de sociale huursector. We maken ons wel zorgen over de oplopende wachtlijst sociale 

huurwoningen, inmiddels al zeven en een half jaar. Het aanbod van met name sociale woningen willen we 

vergroten. Helaas is het aanvullend woning... willen vergroten en dat staat ook in het coalitieprogramma, dus 

we gaan ervan uit dat het goed komt. Helaas is het aanvullend woningaanbod voor bijzondere doelgroepen 

vanuit maatschappelijke opvang en beschermd wonen niet gerealiseerd. Dat vinden we erg jammer, hadden 

we graag gezien, maar daar zullen wij ons voor de komende periode inspannen. De CO2-waarde is al gezegd 

en die is niet gedaald conform de ambitie, dus we moeten in de nieuwe periode nog scherper daarmee zijn, 

zodat de vermindering conform de gestelde norm wordt. Het nieuwe klimaatakkoord dat beschikbaar wordt 

gesteld, nee, dat zeg ik fout, gebruik makend van onder andere de financiële mogelijkheden die in het nieuwe 

klimaatakkoord beschikbaar worden gesteld, en ook hier willen en kunnen we echt stappen gaan zetten we 

komende jaren, maar dat is misschien meer Beheer. De ratio woningen en banen, ja ik zeg het zelf al 

inderdaad, de ratio woningen en banen is verslechterd. Dat komt natuurlijk omdat we veel woningen bouwen 

en we zijn niet echt de grote banenmotor die we willen zijn, maar we hopen wel dat het lukt, dat we daar veel 

aandacht aan besteden, is stimuleringsbeleid, maar gezien de groei van de bevolking van Haarlem zal die ratio 

de komende jaren nog wel iets naar beneden gaan. We hopen het niet, maar we denken het wel. 

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Van Zetten, uw termijn? 

De heer Van den Doel: Ja, ik wou het nog even afsluiten, maar goed. Ik kan het wel heel kort doen, die 2 

pagina’s die ik nog heb. Dat we gewoon blij zijn hoe het gaat en dat er aandachtspunten zijn, de vragen zijn 

door D66 gesteld, waar we graag antwoord op willen horen en ik laat het hierbij. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. 



Mevrouw Van Zetten: Wat Hart voor Haarlem betreft hebben we niet heel veel op te merken over deze 

Jaarrekening, ook omdat we hem zo laat hebben gekregen, wethouders, maar ... 

De voorzitter: Hij was vorige week digitaal beschikbaar. 

Mevrouw Van Zetten: Digitaal, daar werk ik niet mee, want ik wil een streepje zetten. We zien natuurlijk 

overal dat er gebouwd wordt. Ik maak me wel heel erg zorgen over de voortgang van verschillende projecten, 

bijvoorbeeld het Deliterrein. Sommige projecten die lopen al echt heel erg lang en telkens weer met de 

aanvullende eisen verzoeken uit de gemeenteraad. Ja, dat is gewoon zand in de machine van de woningbouw 

en ik merk nu in mijn omgeving dat het gewoon echt wel heel erg moeilijk is om goeie werklieden te krijgen, 

apparaten maar zelfs de wc’tjes voor de werklieden zijn al niet meer te krijgen, ik maak me ernstig zorgen over 

de voortgang van die projecten. Ja, mijnheer Garretsen, u bent zelf een grote vertrager met al uw eisen die u 

stelt, is u lacht wel vriendelijk maar u bent er zelf debet aan. Ik hoop wel dat het echt een beetje vaart gaat 

maken, te beginnen met een DSK, wat we nu al zien is echt toch weer een teleurstelling gewoon zo weer een 

jaar gaat duren. 

De voorzitter: De heer Garretsen, SP. Is dit uw termijn of is het een interruptie? 

De heer Garretsen: Nee, ik wil even reageren. Je wilt de SP toch niet de schuld geven van het feit dat er 

tegenwoordig weinig arbeidskrachten in de bouw zijn? 

Mevrouw Van Zetten: Uiteraard niet. 

De voorzitter: Nou, dat is dan weer fijn. De heer Slik, ChristenUnie. 

De heer Slik: Dank u, voorzitter. De ChristenUnie is op programma 43 over de grondexploitaties positief, dus 

dat zal ik zeker aan mijn fractielid doorgeven. Vooral is het goed om te zien dat er minder lasten en meer 

baten te zien zijn en ik hoop dat de wethouder onze hoop deelt, dat dat ook gaat doorzetten en niet dat het 

incidenteel is, maar daarbij kunnen we inderdaad aantekenen dat bijvoorbeeld het Deliterrein hopelijk wel 

resultaat gaat opleveren, maar wat later, en als het DSK is verwerkt in deze nota, dan zullen we dat haast ook 

deels moeten doorschuiven aan de hand van de discussie van daarnet, maar verder zijn wij positief. Dank u 

wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Leeuwen, Actiepartij. 

De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Aantal zaken die ons opvallen in dat programma 4, of eigenlijk 

een bevestiging geven van wat we hier dondersgoed weten, sociale woningbouw blijft achter. Er zijn 

inderdaad 759 woningen gebouwd, waarvan nog geen 30 procent sociaal. Daarbij teken ik aan dat ik denk dat 

die sociale woningen die zijn gebouwd, deels ook vervangende nieuwbouw zullen zijn geweest, dus dat 

percentage kan nog wel eens flink naar beneden bijvallen. De gemiddelde wachttijd voor de sociale 

huurwoning is opgelopen tot 7,2 jaar in 2016, dat loopt dus op. Dat weten we allemaal wel, maar als je het 

allemaal bij elkaar ziet in dit verslag, dan schrikken wij daar toch van. En dan iets waar we toch niet, corrigeer 

me als dat hier niet op zijn plek is, omdat u zegt het is programma 4, maar ik pak natuurlijk wel de 

Jaarrekeningen erbij en dan kom ik bij dat grondbeleid, en dan wordt daar, ik gaf het net aan bij punt 5 op de 

agenda, gesproken over die winstneming van 19 miljoen euro. Ik kan eigenlijk niet anders dan dat er een 

grondbedrijf zou bestaan, en als we daar winsten in halen, dat we die winsten kunnen reserveren en dat we ze 

oormerken, bijvoorbeeld voor infrastructuur. Het werkt hier wat anders. Er zijn dus kennelijk, is er 20 miljoen 



winst, of 19 miljoen winst geweest. Dan concludeert het college dat er een substantiële verbetering van de 

reserve is, maar dat komt ook door het uitstellen van uitgaven. Er wordt Schalkstad bedoeld, 7 miljoen. Dan 

denk ik van, een substantiële verbetering van die reserve, dat is dus een fotomoment, daar zou dan toch wel 

iets meer duiding in willen zien, van wat betekent dat dan voor de volgende jaren, want het is voor mij, het 

gevoel van windowdressing bekruipt me een beetje bij deze cijfers, maar misschien heb ik het mis en dan hoor 

ik dat ook graag, en verder helder. 

De voorzitter: Goed. Wie mag ik nog meer het woord geven? De heer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Inderdaad een sip kijk in het gezichtje bij woningbouw en dan 

voornamelijk sociale woningbouw, want het is inderdaad, het is nog erger dan er hierin staat, want de netto 

aantal sociale woningen is gewoon afgenomen, omdat er geliberaliseerd is, gesloopt en verkocht, dus het is 

nog veel erger dan hier staat. Maar goed, we krijgen de discussie over de ontwikkelzones en misschien wel 

later over of we de lucht ingaan. Die wachten we dan eventjes af, maar het zal echt, het zal heel moeilijk 

worden, want u wilt 10.000 woningen bij gaan bouwen door verdichten, en we weten hoe moeilijk dat is en 

dat we bij ieder project weer naar de Raad van State kunnen gaan. Voorzitter, daar hou ik het even bij. 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff, PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel, voorzitter. Op zich is het een mooi groen gekleurd verhaal, dus wij zijn ook 

best wel blij, maar hebben nog wel een paar vragen en opmerkingen. Ik ben echt verbaasd dat zoveel 

raadsleden hier snappen welke woningbouwresultaten er gehaald zijn, want als ik de bladzijden naast mekaar 

leg, op bladzijde 125 bijvoorbeeld, hebben we het over 600 woningen en het getal van 600 woningen is met 

plussen en minnen niet te bereiken als  je 2 bladzijden verder kijkt op 127, dus het lijkt me erg verstandig nog 

voordat we iets vaststellen dat dat nog even nagekeken wordt. Wat ons wel zorgen baart is die 227, want als 

je de getallen die elders ook staan tot op een 1000 woningen totaal, hoe ze ook zijn gekomen, voor of na 

sloop, dan is het toch maar een mager percentage wat we met zijn allen hadden willen bereiken. Prima dat de 

resultaten op groen staan, alleen vind ik een big smile soms wel heel erg als je kijkt naar bijvoorbeeld het 

Deliterrein, wat hebben we ervoor gedaan hè, en dat Deliterrein is nu nog steeds niet af. We moeten wel 

zorgen dat het de volgende keren, ik maak even mijn zin af, beter in beeld komt, want je gaat mij gewoon de 

schuld geven, maar het gaat er met name om dat je helder aangeeft van, wat is nou echt resultaatgericht, wat 

heb je gehaald en wat zit er aan te komen, dus dat wil niet zeggen dat ik nu vind dat het geschrapt moet 

worden, maar ik zou het wel prettig vinden als dat beter en helder en duidelijk was. 

De voorzitter: Is er eerst nog een interruptie van de heer Aynan. 

De heer Aynan: Ja, voorzitter. Ik heb daar 18 mei technische vragen over gesteld, precies van wat is er nou 

echt gebeurd in de sociale woningbouw en dat is echt helder. Er zijn iets van 100 totaal eraf gegaan, dus de 

totale voorraad is kleiner. Technische vragen 18 mei heeft u uw antwoord. 

De voorzitter: Oké. De heer De Groot, D66. 

De heer De Groot: Ja, dank u, voorzitter. Ik dacht, ik krijg een voorkeursbehandeling, maar daarvan is in ieder 

geval geen sprake, dat begrijp ik. 

De voorzitter: Maar dat is net als wanneer je vader of moeder je leider is van het elftal. Dat is meestal. 



De heer De Groot: Ik wil graag de PvdA hier even de schuld geven over het Deliterrein. Kijk, het is natuurlijk, ik 

begrijp de PvdA wel en ik denk dat we hier ook voor een heel groot deel hetzelfde tegenaan kijken. Ik heb 

namelijk ongeveer het zelfde betoog gehouden en ik ben ook benieuwd naar de reactie van het college, maar 

het gaat mij wel een stap te ver dat u nou dit voorbeeld noemt als een project dat niet gerealiseerd is, terwijl u 

nota bene zelf een motie steunt die dit project een half jaar vertraagt. Kunt u mij toelichten waarom u nou 

juist dit project koos? 

Mevrouw Verhoeff: Kijk, daarom heb ik niet dit project gekozen, maar wat ik wel weet en wat ik u graag uitleg 

is: er is een reden waarom het terug genomen moest worden. Er moest daar gewoon sociale woningbouw in 

en dat was bijna niks, maar dat weet u heel goed en ik snap ook uw verhaal, maar waarom ik hier, dat is het 

duidelijkste voorbeeld, we zijn er nog mee bezig, en dan hoort hij niet al in een soort lijstje te staan waar ook 

gerealiseerde projecten staan. En ja, mijnheer Aynan, het sommetje van sociale woningbouw is wel te maken, 

maar dat neemt niet weg dat de totaalplaatjes en de weergave in deze notitie niet echt duidelijk zijn. Verder is 

denk ik de inhoud en de resultaten, dat die geboekt gaan worden, nog veel belangrijker, en dat we veel meer 

woningen moeten gaan bouwen en dat we dat graag willen, dan zijn we het volgens mij met zijn allen wel over 

eens. Daar stond ook niet onterecht dat het aantal, dat eigenlijk een geel smileytje staat bij het aantal 

gerealiseerde woningen. Het hadden er gewoon wat meer moeten zijn. We zijn het ook met GroenLinks eens 

en we wachten dan ook met spanning af hoe het college in de volgende periode gaat zorgen dat er niet alleen 

meer woningen komen, maar ook het aantal banen toeneemt, en we zien dat dat vooral in de zakelijke 

dienstverlening zit, maar dat zou ook nog wel in wat andere aspecten ook mogen komen. 

De voorzitter: De heer De Groot, D66. 

De heer De Groot: Ja, nu in een iets algemenere zin, ik begrijp dit antwoord heel goed, maar wat ik niet 

genoemd heb in mijn betoog en wel belangrijk vind om toe te voegen is dat ik het college vraag: college, u 

moet leveren. Ik hoor dat een aantal andere partijen hier ook zeggen, maar ik vind het wel heel belangrijk dat 

we onszelf hier ook de spiegel voorhouden, want als iemand voor vertraging gezorgd heeft en er voor gezorgd 

heeft dat een groot aantal woningen niet gerealiseerd is maar dan is het deze commissie zelf, en daarom vind 

ik het enigszins naïef dat wij hier allemaal roepen: jongens, het college heeft niet gepresteerd, terwijl we hier 

in heel veel gevallen zelf debet aan geweest zijn. 

Mevrouw Verhoeff: Mijnheer De Groot, mag ik daarop antwoorden dat juist de wethouder die startnotities 

had, waarin hij 30 procent sociale woningbouw moest realiseren, dat die wethouder van uw huize, D66, 

gewoon dat weigerde en gewoon kwam met plannen waar 15 of 0 in zat, en het lijkt me dat we de discussie 

verder maar niet meer doen, ik vind het verder even zonde van de tijd. 

De voorzitter: Toch even de heer Te Groot nog. 

De heer De Groot: ik heb die tijd gewoon, want ik wordt nog opgeplust, of is dat dus al gebeurd. Ik begrijp dat 

we deze discussie niet helemaal opnieuw gaan voeren, maar ik vind uw bijdrage waar u nu zegt: ik schuif dat in 

de schoenen van een wethouder die dan toevallig van mijn huize is, vind ik echt een eenzijdig beeld van 

hetgeen wat hier de afgelopen jaren gebeurd is. 

De voorzitter: De heer Aynan. 

Mevrouw Van Zetten: Mag ik even een punt van de orde maken, voorzitter. Wanneer gaan we eten, want we 

lopen al een beetje uit. Ik heb honger. 



De voorzitter: Ik heb ook honger, maar we maken dit agendapunt even af. 

Mevrouw Van Zetten: Ik kan zeggen, even de bijdrage en dan het college na de eetpauze, anders ga ik nu eten 

namelijk. 

De voorzitter: Volgens mij valt het wel mee hoor, hoeft dat niet heel erg lang te duren meer. De heer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter, ik hoor de discussie tussen D66 en de Partij van de Arbeid en ik hoop niet dat dat 

tekenend wordt voor de komende periode, dus ... 

De voorzitter: Wat is uw vraag? Bij een interruptie hoort een vraag. 

De heer Aynan: Eigenlijk was het een interruptie op de heer De Groot, want ik ben juist heel erg blij dat deze 

commissie een beetje oplet, want u ziet ook dat wij de afgelopen jaar 301 sociale woningen, dat die er af zijn 

gegaan, dus ik ben heel blij dat er af en toe op de rem wordt getrapt en zeggen: wethouder, sociale woningen 

moeten ook gerealiseerd worden. 

De voorzitter: Een interruptie, ik heb gister training gehad, een interruptie is een vraag. Wat is uw vraag? 

De heer Aynan: Ben u het met me eens dat. 

De voorzitter: De heer De Groot. 

De heer De Groot: Nou uiteraard ben ik het met de heer Aynan eens dat het goed is dat we discussies hier 

voeren, want het blijkt maar heel vaak dat we het er niet over eens zijn, alleen dat heeft een vertragend 

effect, dat bent u ook met mij eens. Is dat altijd erg? Nee, dat is lang niet altijd erg, en nog even om u gerust te 

stellen, ik heb er alle vertrouwen in dat de PvdA en ik hierover in discussie zullen blijven, maar daar ook altijd 

wel weer een compromis in weten te vinden. 

De voorzitter: Goed, laatste afronding, de heer Aynan, en dan sluiten we deze discussie. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Ik heb liever dat we iets vertragen en meer sociale woningen 

realiseren, dan dat we doordenderen en niks realiseren. 

De voorzitter: Prima. Dat is uw statement. De heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Nou, voorzitter, en ik doe het netjes via de voorzitter, ik zal geen et cetera et cetera gaan 

vertellen. 

De voorzitter: Wacht even. Had u een interruptie? Maar mevrouw Verhoeff is nog in die termijn. Ik snap de 

verwarring, dat duurde lang deze interruptie, maar mevrouw Verhoeff, rondt u uw termijn af alstublieft. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u, voorzitter. Ik ga het inderdaad niet overdoen. Bij de Kadernota kunnen we leuke 

dingen over sociale woningbouw zeggen. De grondexploitaties, het werd net al gezegd, fijn dat die positief 

zijn. Ik denk dat dat nog anders is, ik denk dat wij goed moeten nadenken over, wat doen wij met die positieve 

resultaten om te zorgen dat die zaken die wij in de stad willen ook direct worden ontwikkeld, want we lezen 

ook in de stukken, of we nu ingezet worden bij de ontwikkeling ‘...’ ook lezen dat wij eigenlijk best wel binnen 

de grondexploitatie nog veel weerstandvermogen hebben zitten door risico-inschattingen, en we zijn hier wel 



om met zijn allen te bouwen en mooie dingen te realiseren. Wij zijn wel heel erg tevreden over wat er bij 

Economie en Toerisme staat, dat met name de bedrijvigheid in de Waarderpolder en omgeving groeit door 

innovatieve bedrijven en daarmee ook circulaire bedrijven, en focus op innovatie. We vinden het wel jammer 

dat wij weinig doelstellingen, en dat hebben we zelf gedaan, of de vorige raad, dat we weinig doelstellingen en 

eisen hebben gesteld aan Cultuur. Daar kunnen we nog wel een schepje bovenop en gelukkig zijn nu ook de 

middelen wat meer beschikbaar om dat te doen, dus vandaar in de toekomst extra aandacht. 

De voorzitter: De heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Ik heb toch wel een paar opmerkingen. Wij zijn ook druk aan het 

lezen, dan zijn we trots, dat bent u wel van ons gewend. Wij hebben toch wel een beetje de rare verhalen die 

we nou horen over woningbouw, ik hoorde het college partners allemaal zeggen: Carpetright, daar komt niks 

van de grond, ik noem maar even een paar, en dat is toch wel heel erg jammer. Kijk, iedereen heeft nou zijn 

mond vol, we gaan het allemaal even doen, dat zitten we al jaren, die mensen in die buurten ook. Alles willen 

ze, maar er gebeurt gewoon niks, dus er moet toch eens een keer een goed besluit genomen worden. En 

waarom gebeurt het niet? Dat is mij toch af en toe wel eens een beetje heel erg duister. Iedereen, een 

projectontwikkelaar die koopt een pand aan, die verkoopt het door, maar wij horen dat niet van u, wij moeten 

zelf op onderzoek uit, en of je nou in de Waarderpolder gaat kijken, iedereen die wil wat doen. De voorganger 

van de wethouder die wilde ook de hele boel verplaatsen naar Ikea. Prachtig allemaal, maar maakt daar ook 

woningen bij en toe eens wat, en niet 4 jaar lang zitten kletsen van, wij gaan dit doen en wij gaan dat doen. De 

Egelantier is ook zo’n voorbeeld. Waarom heb je dat niet opengegooid voor de jeugd? Waarom kan de jeugd 

daar niet in? Er wordt gewoon niks gedaan, nee daar gaat zo meteen iemand bouwen waar wij helemaal niks 

meer over te zeggen hebben en dat kan niet gebeuren, dus wij willen toch wel eens een keertje met de 

wethouders in een goede discussie over hoe gaan we met die projectontwikkelaars om, en dat schort hier. 

De voorzitter: Prima. Kan ik het woord geven aan Wethouder Roduner. 

Wethouder Roduner: Ja, als een keer met projectontwikkelaars gesprek moeten, is dat misschien niet bij het 

Jaarverslag, maar we dan een ander moment verzoeken. Ik denk, een aantal commissieleden hebben het al 

aangegeven, volgens mij, een Jaarverslag dat goed is, waar wij als college ook trots op zijn voor wat het 

afgelopen jaar is bereikt: woningen erbij, banen erbij, de financiën steeds beter op orde en ook inderdaad een 

positief resultaat bij het grondbeleid bij de GEX. Een resultaat dat wat overshooting is in de zin van, door de 

gewijzigde regelgeving moeten we daar een tussentijdse winstneming doen. Die is wel degelijk gestaafd door 

inderdaad een aantal projecten die verbeterd zijn, De Entree is versneld verkocht, en een aantal andere 

voorzieningen hebben we niet hoeven te nemen, dus dat ik denk dat dat op zich het onderliggende verhaal 

goed is, alleen in dit geval komt dat wat extra scherp naar voren vanwege de gewijzigde regelgeving. Er is zelfs 

nu een surplus in de reserve GEX. Het college heeft bij de Kadernota een voorstel gedaan hoe daarmee om te 

gaan. Daarbij aansluitend kijk ik nog even naar de heer Garretsen. Ik ben van plan om eind dit jaar richting de 

raad te komen met een nota over het grondbeleid. Daar kunnen we dan ook discussie voeren op welke wijze 

wij als gemeente dat willen vormgeven. Het oude grondbeleid is geloof ik 5 jaar oud, dus het werd ook wel tijd 

voor herziening. Op het gebied van woningbouw, Partij van de Arbeid heeft gezegd: er staat ergens 600 

woningen op pagina 125. Dat is incorrect, dat klopt gewoon niet. Excuus daarvoor, moet ik dan ook zeggen. 

Wat er staat op pagina 127, dat klopt, er zijn inderdaad bij elkaar 659 woningen gerealiseerd netto. U heeft 

kunnen zien inderdaad hoe die tot stand zijn gekomen. In de sociale huursector is daar inderdaad, zoals de 

heer Aynan zegt, sprake van een afname. Die is kleiner dan we hadden, in de begroting hadden voorspeld, dus 

dat is denk ik het goede nieuws, maar ik denk wel dat daar een langjarige uitdaging zit om te kijken hoe we dat 



omhoog krijgen en het nieuwe college heeft daar natuurlijk ook in het coalitieakkoord ook plannen voor, hoe 

ze dat willen doen. Deze afname was verwacht, denk ik, ook. We zitten nu in de fase met de 

woningcorporaties van veel sloop nieuwbouw, dus verwachten een dip om daar uiteindelijk weer door te 

stijgen en die stijging willen we dus nog extra benadrukken. Woningbouw, D66, we hebben in 2017 en 2018 

extra middelen vrijgemaakt voor versnelling van de woningbouwopgave. Dat ziet u inderdaad niet terug in 

2017. Die middelen zijn vooral gaan zitten in het aanstellen van zonematches voor de ontwikkelzones. Dat is 

niet iets wat onmiddellijk allemaal in een jaar leidt tot echte fysieke woningen, dat is iets van de lange termijn, 

maar waar wij uiteindelijk wel de vruchten van verwachten te plukken. Dan het punt verhouding 

woningen/banen, die is in Haarlem al jaren lager. Er zijn op zich in Haarlem wel veel banen, op zich bijna 

genoeg om denk ik alle Haarlemmers aan het werk te houden. Arbeidsparticipatie in Haarlem is ook heel hoog, 

alleen in andere regio’s zien we dat er gewoon meer banen zijn nog dan mensen die in die stad zelf werken. 

Dat is denk ik ook een kenmerk van deze stad. We proberen wel op het gebied van bedrijven hier in proberen 

te halen, vanavond spreken we ook nog twee grondverkopen, over de Waarderpolder, proberen we toch ook 

daar hier extra banen te creëren, extra bedrijven hierheen te halen en op die manier te werken aan de 

werkgelegenheid. 

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: Een van de betere plannen, staat ook in het coalitieakkoord, is aansluiting bij Amsterdam 

inbusiness. Heeft u enig idee wanneer de handtekening gezet kan worden? 

Wethouder Roduner: Nee, dat heb ik niet. Ik zal dat mijn collega wethouder Sikkema ook vragen, staat in het 

coalitieakkoord. Er is geld vrijgemaakt voor een aantal plannen. Ik neem aan dat dat op een gegeven moment, 

hoe dat geld wordt besteed, eerst moet u nog akkoord zijn volgens mij met de besteding van dat geld bij de 

Kadernota, maar uiteindelijk, hoe dat dan vormgeving zal krijgen, dat zal dan terugkomen naar de raad, maar 

ik weet niet precies wanneer dat is. ChristenUnie, DSK staat, inderdaad dat is natuurlijk iets gewijzigd, dus dat 

zal dan weer een aanpassing hebben ten opzichte van de grondexploitaties, maar, zoals hier besproken, 

misschien levert de nieuwe verkoop wel meer op en dan is dat uiteindelijk weer een positief effect. 

De voorzitter: Het woord is aan wethouder Botter. De heer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ik ben blij met de toezegging van de wethouder, nota grondbeleid, want een van de 

redenen, zoals mevrouw Van Zetten, Hart voor Haarlem al zei, in het verleden vaak mis is gegaan is, is dat de 

gemeente zelf te weinig regie had. 

Wethouder Botter: Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wat betreft de inzet van de flexibele krachten, wat 

dus eigenlijk over de commissie Bestuur verder aan de orde zal komen, is dat er op dit moment dan een 

inventarisatie plaatsvindt van, waar zitten de flexibele krachten? In hoeverre is het wenselijk om die flexibele 

contracten ook om te zetten in een structurele baan? Er is ook iets wat in het coalitieakkoord staat en waar we 

ook werk van aan het maken zijn. Het sluit overigens niet uit dat we soms in sommige gevallen ook flexibele 

krachten zullen houden, omdat we ook te maken hebben, bijvoorbeeld bij het kcc, met, het klantcontact 

centrum, met pieken en dalen van wanneer er extra mensen zullen komen, dus daar zullen we ook wel 

zorgvuldig mee omgaan. Als het gaat over de discussie van De Egelantier wil ik die met alle plezier weer 

openen. Er is onlangs een brief gestuurd, volgens mij, met daar ook in aangegeven hoe de stand van zaken is, 

waar we staan wie er hebben meegedongen naar de koop van het pand. Ik ben er nog steeds, en ik blijf daar 

ook van overtuigd, want daar sta ik ook echt voor, dat de partners die in De Egelantier hebben gezeten 

misschien niet allemaal stonden te springen om te vertrekken, maar in toch het Klein HeiligPand een heel goed 



onderkomen hebben gehad en het nu beschikbaar stellen van de Egelantier voor jeugd- en jongerenwerk, zou 

denk ik een hele verkeerde zet en ook signaal zijn, omdat er ook een rekenkamerrapport ligt waaruit blijkt dat 

de jeugd vooral op straat bediend wil worden en veel minder meer in vaste panden. Dus nogmaals, ik wilde 

met alle plezier wanneer het moment zich aandient daar met u over spreken, maar kijk ook eens een keer 

naar de andere kant zou ik zeggen. 

De voorzitter: De heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb wel een beetje een vraag aan de wethouder. Kijk, het staat 

al jaren leeg en het had natuurlijk ook jaren, hadden de mensen erin kunnen blijven. We hebben dat in 

Schalkwijk gezien bij het Da Vinciplein, daar zat eerst die wijkraad in. Die zat erin, die moesten er uit, staat 

twee jaar leeg, en nu wordt dat ineen allemaal opgeknapt, dus u moet natuurlijk ook even af en toe in de 

spiegel kijken van, ik zat ook wel eens ergens naast. Dank u. 

De voorzitter: Zijn er nog andere vragen vanuit de commissie? Is er nog behoefte aan een tweede termijn? 

Nee? Kunnen we hier bij de behandeling van dit agendapunt afsluiten? Daar gaan we eten, een half uur tot 5 

voor half 8. Beste commissieleden, de wethouder wordt even gehaald, dus daar wachten we even op. 

Wethouder Sikkema. 

9.1 Recreatieschap Spaarnwoude: begrotingswijzigingen 2018 en programmabegrotingen 2019 (CYS) 

9.2 Jaarrekening 2017 van het recreatieschap Spaarnwoude 

De voorzitter: Beste commissieleden, ik heropen de vergadering van de commissie Ontwikkeling. Wethouder 

Roduner moet naar de commissie Samenleving, dus wij beginnen met agendapunt 9.1 en 9.2: Recreatieschap 

Spaarnwoude. Het gaat om de begrotingswijzigingen voor 2018. Er vindt een wisselplaats bij GroenLinks, dat 

tot enige hilariteit leidt. De programmabegroting voor 2019 en u kunt daarbij betrekken de Jaarrekening van 

2017. Het is een bevoegdheid van de raad om daar een zienswijze voor in te dienen en de commissie 

Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over de wijze van agenderen van het raadsstuk in de 

Jaarvergadering. Wie mag ik het woord geven? De heer Visser, CDA. 

De heer Visser: Dank, voorzitter. Het CDA vindt het Recreatieschap Spaarnwoude natuurlijk erg belangrijk en ik 

denk dat iedereen dat hier wel vindt. Het is een waardevol groengebied tussen twee grote steden ingeklemd 

en ik denk dat er veel Haarlemmers dankbaar gebruik van maken. Het afgelopen jaar is er financieel wel 

positief afgesloten, maar dit was slechts incidenteel. Er wordt gewoon eigenlijk al jarenlang meer geld 

uitgegeven dan dat er binnenkomt, en bovenop zit er ook nog een achterstallig onderhoud ter waarde van 

ruim 10 miljoen, en onderhoud is schuld. Ik denk dat je hier kan spreken dat het in ieder geval een precaire 

situatie is, financieel gezien, en dat daar wat aan moet gebeuren. Het raadsstuk spreekt over meerdere 

scenario’s en het CDA gaat mee om hiervoor staan wij ook 3 te kiezen, en dat betekent dus het evenwicht 

brengen in de exploitatiebegroting en betekent ook het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Dat gaat 

om veel geld de komende jaren. Het CDA is bereid ook dat te betalen. Er is namelijk 1 ding erger dan het meer 

betalen van de kosten, dat is nog meer achterstallig onderhoud. De heer Hulster vorig jaar had het over de 

bruggetjes die bijna instorten, de waterkwaliteit wat ondermaats is. Dat moet voorkomen worden en dat 

moeten we aanpakken. Het is niet anders. Maar, voorzitter, misschien moet er wel meer een vinger aan de 

pols gehouden worden hoe dat geld wordt uitgegeven, want nogmaals, het gaat om veel geld, het is nodig, 

maar elk jaar de Jaarrekening krijgen en vooruitkijken is voor mij in ieder geval niet overzichtelijk en ik wil wel 

zeker weten dat wij het geld goed besteden. Wellicht kunnen er in de samenwerking met meerdere 



gemeentes afgesproken dat er kwartaallijks of halfjaarlijks op bepaalde onderwerpen meer de vinger aan de 

pols wordt gehouden, zodat we zeker weten dat er voortgang komt in bijvoorbeeld onderhoud, in de 

investeringen waterkwaliteit en dergelijke. Dat was het. 

De voorzitter: Ja. Mevrouw Kok, OPH. 

Mevrouw Kok: Dank u wel, voorzitter. In de rapportage van de gezamenlijke rekenkamers van september 2017 

kwam naar voren dat de rol van de gemeentebesturen niet echt sturend was, en dat de financiële en 

organisatorische structuur van het Recreatieschap onduidelijk en slecht inzichtelijk is. De financiële toekomst 

was risicovol en de weg naar een verbeterde exploitatie was niet duidelijk. Op 6 december heeft de afdeling 

Financiële Regelgeving en toezicht van BiZa aangegeven dat dit beeld herkend wordt en ook dat er 

verbeterslagen toegezegd zijn voor de programmabegroting 2019. Uit het raadsstuk maken wij op dat er een 

leesbare vertaling is gegeven van de deeldocumenten waaruit de programmabegroting bestaat, maar wij 

missen een directe betrokkenheid gemeente, onze wethouder en onze financiële ambtenaren. Gegeven het 

feit dat dit college een actieve inzet vanuit de Haarlemse verantwoordelijkheid heeft toegezegd heeft OP 

Haarlem de volgende 2 vragen: wethouder, hoe intensief heeft u met de financiële deskundige aan onze 

gemeente na de stukken voor 2019 en de volgende jaren gekeken? En vraag 2: in hoeverre bent u in staat om 

nu al, voor de jaren na 2018, meer geld vrij te geven voor dit Recreatieschap nu de toegezegde integrale visie 

pas in 2019 in concept gereed kan zijn? Dus, wij gaan vooralsnog alleen mee in de begroting voor 2018 en we 

zullen ons standpunt met betrekking tot de programmabegroting 2019 bepalen aan de hand van de toelichting 

van het college, en actieve inzet bij de opmaak van de programmabegroting 2019 en op de wijze waarop de 

programmabegroting is doorgerekend. Wij vernemen ook graag uw standpunt op het thans nog ontbreken 

van een nieuwe integrale visie voor het Recreatieschap. Immers, het voor meerdere jaren toezeggen van heel 

veel extra gemeentelijke middelen geeft een drijfzandachtig gevoel als de integrale visie, wat toch de basis is 

van de meerjarenbegroting, pas in 2019 wordt vormgegeven. Tot zover. 

De voorzitter: De heer Slik, ChristenUnie. 

De heer Slik: Dank u, voorzitter. Wat de ChristenUnie betreft is de grens bereikt en daarmee steunen wij het 

voorstel van het college voor scenario 3. Het is nu wel spijtig dat er niet nu ingeteerd kan worden en dat het 

niet lukt om meer inkomsten te genereren dan door de eigen bijdrage te verhogen, omdat de visie 

Ontwikkeling ontbreekt. De rekenkamer die adviseert dat, om in 2018 voor mekaar te krijgen, dat blijkt ergens 

in een bijzinnetje pas 2019 te worden en daar zijn we zeer verbaasd over. Het programma Duurzaam 

Spaarnwoude heeft dus te weinig opgeleverd, omdat elke gemeente afzonderlijk wel ergens tegen was en zijn 

veto daarover kon uitspreken, dus wij raden het college aan om meer daadkracht te tonen om die visie nog dit 

jaar tot stand te brengen met de deelnemende gemeentes, aangezien er voor het grootste deel nieuwe 

colleges zijn gevormd, behalve Haarlemmermeer, lijkt ons dat een leuke uitdaging om kennis te maken en een 

dagje op de hei te gaan zitten, spreekwoordelijk, zodat er hopelijk snel een nieuwe visie komt en op een 

gezonde normale manier de inkomsten verhoogd kunnen worden. Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ja, de eerste Commissie heeft vergadering 2014, hebben we al over Spaarnwoude 

gesproken. En hebben we al geconstateerd dat de bruidsschat, die mee werd gegeven, dat hij dreigde op te 

raken. En dat er structurele aanpak moest komen. En nu zijn we vier jaar verder en er is nog niks gebeurd. En 

de SP vindt, dat degene die zich brandt, op de blaren moet zitten. En wij kiezen dus voor scenario 1: geen cent 

erbij voor Recreatieschap Spaarnwoude. Er is vier jaar lang wanbeleid geweest. 



 De voorzitter: Interruptie. Mijnheer Slik, ChristenUnie.  

De heer Slik: Dank u wel, voorzitter. Ik wilde graag van de SP weten, of dat dan inderdaad zo’n scenario komt 

als voorheen al geschetst werd. Dat er bruggen dicht moeten, omdat het onderhoud niet goed is. Of dat dat 

een beetje - tactisch is een hoop - dat er dan wel iets tot stand gebracht wordt. 

De voorzitter: Ik zag een … Ik zag nog een paar andere interrupties, maar antwoordt u eerst maar. 

De heer Garretsen: Ja, ik moet mijzelf herhalen. In 2014 hebben we al voor een aanpak gepleit, als hele Raad, 

om te zorgen dat er structureel de begroting in orde zou komen. Omdat we gezien hadden, als Raad, dat de 

bruidsschat dreigde op te raken. Nu is dat zover, en dan moet dat maar gebeuren. Jammer, maar helaas. En de 

wethouder heeft in het verleden wel eens gewezen met de vinger naar Amsterdam, maar goed, dan hadden 

we op andere manieren voeten in het zand moeten zetten. Maar, wat de SP betreft, nogmaals, geen cent 

meer naar het Recreatieschap. 

De voorzitter: Ja, interruptie, ja, u staat niet op mijn lijstje. Ik ben helemaal van slag. Mijnheer Berkhout, 

GroenLinks. 

De heer Berkhout: Ja, we hebben elkaar ook nog niet eerder gezien, ook. Dit is… Nee, mijnheer Garretsen, 

helder statement. Lekker des SP. Geen cent meer naar het Recreatieschap. Maar wat betekent dat dan voor 

de fietsroutes daar? Wat betekent het dan voor het onderhoud, achterstallig onderhoud? Dat is niet opeens 

weg als u zo’n krachtig statement afgeeft. Ik heb even geen idee hoe u dat dan verder voor zich ziet. Als er 

geen geld meer naartoe gaat. 

De heer Garretsen: Ik heb gezegd, dat wij voor scenario 1 zijn. Dus wel voor indexeren. En er moet maar 

gesneden worden in de kosten. Om noodzakelijke dingen te kunnen doen. 

De voorzitter: Ik zag een hand van mevrouw Verhoeff, voor de termijn? Nee. Oké, u uw termijn. 

Mevrouw Verhoeff: Om maar eens een mooie, melodramatische kreet: met pijn in het hart, vinden wij dat hier 

toch geld naar het Recreatieschap moet. Het is nog steeds heel treurig gesteld, na alle vragen die hier geweest 

zijn. Dat willen we niet de wethouder aanwrijven, maar er is nog wel het een en ander te doen in het 

Recreatieschap. Nu hebben we dan 2019 voorliggen. En een wijziging voor 2018. Als je al ziet dat het 

weerstandsvermogen nul wordt en er dus verliezen geleden gaan worden als we niet instemmen met extra 

middelen, dan vrees ik dat in 2019 wel een aantal zaken gedaan worden. Maar dat in deze tussenliggende 

periode wel hard gewerkt zal moeten worden om op een betere manier met het Recreatieschap om te gaan. 

Misschien heeft u er al ideeën over, maar wij vinden dit heel vervelend. Maar moeten dan toch maar 

instemmen. Want we vinden het wel een heel belangrijk gebied. En ja, het onderhoud, het achterstallig 

onderhoud, het valt heel erg op. Rij eens over die brug over de Liede. Je ziet daar plankjes opgeschroefd 

zitten, af en toe wel een net plankje weer. Maar, ik heb een fiets met vering, maar je weet nog niet hoe je aan 

de andere kant heel overkomt. Ik heb gelukkig geen kunstgebit. 

De voorzitter: U heeft wel een interruptie van meneer Garretsen. Mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja, u zegt, we willen het de wethouder niet aanwrijven. Maar nogmaals, 2014 de 

boodschap structurele aanpak, zodat de begroting in evenwicht kwam. Het is nu vier jaar later, er is helemaal 

niks gebeurd. En daar is de wethouder mede verantwoordelijk voor. 



Mevrouw Verhoeff: Nou, ik denk dat zij haar best gedaan heeft. En u denkt er anders over. Maar dan nog denk 

ik, dat we komende periode met extra kracht en inzet, ook door de andere gemeenten, we zitten nu wel in 

een andere periode, waar niet meer geld, maar toch ook bij de andere gemeenten iets meer te halen moet 

zijn. En ja, desnoods moeten dan maar weer eens een keer een extern advies overheen. Maar er moet daar 

wel zaken gedaan worden. En eigenlijk wilde ik het daar maar bij laten. 

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven? Mijnheer De Groot, D66.  

De heer De Groot: Ja, dank u, voorzitter. Ongeveer tweeënhalve week geleden, twee weken geleden, was er 

een werkbezoek richting dit Recreatieschap. En dan praten we hier inderdaad al vier weken over, of, we 

praten hier al vier jaar over, vier weken, vier jaar. En hoor ik allerlei partijen die hier hun mening over hebben. 

En dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar van de 300 genodigden voor dit werkbezoek, waren er drie. Dat was 

hartstikke leuk. Mevrouw Otten was er namelijk. Mijnheer Van Leeuwen was er, en een afvaardiging van Jouw 

Haarlem was aanwezig. En dat is wel heel erg jammer voor zo’n belangrijk gebied wat naast onze stadgrenzen 

ligt. Is dat dan gebrek aan interesse? Of zijn we dan allemaal goed genoeg geïnformeerd door alle stukken die 

we van het College hebben gekregen? Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel heel jammer dat dat zo weinig 

interesse met zich meebrengt. Ook wij delen, en ik vond het een uitstekend betoog van het CDA, het belang 

van dit gebied. En wat ons betreft, is dit een recreatiegebied. En dat betekent dat er grenzen zijn aan wat je 

binnen de exploitatie kan regelen. Wij willen geen vakantieparken in Spaarnwoude. Wij willen geen festivals 

elke week. En dus zijn er op een gegeven moment grenzen aan wat je aan exploitatie binnen kan halen. En dat 

betekent dat de portemonnee door de omliggende gemeenten moet worden getrokken. Het voorstel wat er 

nu van het College ligt, is stevig. Erg stevig. Aan de andere kant hebben wij de afgelopen jaren voor een 

dubbeltje op de eerste rang gezeten. De gemeentelijke bijdrage was ongeveer even groot als € 1 per inwoner 

van Haarlem per jaar. En we gaan nu voorstellen, omdat naar € 3,50 per inwoner per jaar te halen. Voor een 

gebied waarvan ik overtuigd ben, dat het grootste deel van Haarlem daar veelvuldig gebruik van maakt. En 

wat mij betreft, is dat dan ook elke cent waard. Dat ontslaat ons niet.. 

De voorzitter: Interruptie van mijnheer Van Leeuwen, Actiepartij. 

De heer Van Leeuwen: Ja, ik snap dat u het omslaat naar de inwoners. Maar, het is 300% verhoging, 

structureel. Oplopend een aantal jaren. En volgens mij zit daar net het probleem in. Kijk, als we hier een visie 

moeten afwachten, die er nog niet is, maar wel vanaf de Rekenkamercommissie vorig jaar is voorgesteld, 

september, dan moeten we nu over de portemonnee gaan beslissen. Voor jaren. Of ik heb het niet goed 

begrepen, dat stel ik er ook maar bij, maar ik snap dat we voor nu, 2018, wat moeten doen. Dat we in 2019 

wat moeten doen. Maar om structureel te zeggen: we gaan 300% verhogen en we gaan het afdoen met: ach, 

dat is € 3 per inwoner, dat vind ik te makkelijk. Want er ligt wel onder, dat alle toezeggingen die er waren 

gedaan in 2014-2018, snijden in de kosten en opbrengsten verhogen, dat daar niets maar dan ook niets van 

terecht is gekomen. Vorig jaar € 124.000 omzet, opbrengst. Dit jaar € 8000. Het is totaal onwerkelijk. En daar 

moeten we dan nu voor jaren voor tekenen? En dan vind ik dat argument iets te voor de bühne, snap je? Dat is 

mijn interruptie, sorry, ja. 

De heer De Groot: Ik begrijp uw interruptie. De vraag mis ik even. Maar, laat ik dan het samenvatten als: ik ben 

met u eens dat er ook in de exploitatie belangrijk is om toezicht te houden. Dat daar uitgehaald wordt wat 

eruit gehaald moet worden. En ik ben ook met u eens, dat we nog niet klaar zijn. Dus die visie, in zijn 

compleetheid, ligt er nog niet. Ik ben met de heer Garretsen eens, dat we het hier ondertussen de afgelopen 

vier jaar minste elk jaar een keer over hebben gehad. En consequent tot dezelfde conclusie komen. En nu ligt 

er eindelijk een stap in de richting om de problemen die er liggen op te lossen. Is dat ideaal? Nee. Chargeer ik 



het enigszins door die bijdrage op deze manier te verwoorden? Ja. Tegelijkertijd ben ik echt van mening, dat 

wij een prachtig gebied naast de deur hebben liggen waar we de afgelopen jaren structureel te weinig aan 

bijgedragen hebben. Wat wij mee willen geven aan het College, is dat wij ons kunnen vinden in scenario 3. 

Alleen willen wij van het College dan wel, en dat staat ook in de stukken, de toezegging dat alle deelnemers 

dan ook deze stap gaan zetten. Dus dat dat naar rato gebeurt. En ik zou graag van het College willen weten 

hoe je die garantie vorm gaat geven. En een tweede, en daar snap ik voor heel goed ook de interruptie uit, hoe 

gaat u nou de komende tijd vinger aan de pols houden? Om te zorgen dat dit ook bij ons bekend wordt en ook 

duidelijk gemaakt wordt welke resultaten daarin geboekt worden. Bijvoorbeeld alleen al om inzicht te houden 

in hoeveelheid achterstallig onderhoud die er is. Dus daar.. 

De voorzitter: Interruptie van mevrouw Kok. 

Mevrouw Kok: Dank u wel. Zou u daar niet beter eerst de integrale versie afwachten, voordat u uw steun 

toezegt voor een zo lange termijn, aan financiële middelen? 

De heer De Groot: Nou, ik merk dat er al veel meer duidelijkheid is over welke kant we op willen. Ook tijdens 

het werkbezoek is er uitgebreid toegelicht welke stappen er gezet moeten worden. Dus dat er geen visie is, 

daar is geen sprake van. Er zijn wel degelijk al stappen klaargezet, welke kant we daar met z’n allen op willen. 

Dus ik heb er voldoende vertrouwen in, dat het bestuur hiermee verder kan. 

De voorzitter: Geef ik het woord aan mijnheer Bruch, VVD. 

De heer Bruch: Dank u wel, voorzitter. Als nieuweling heb ik geprobeerd een beetje in de geschiedenis van het 

onderwerp te duiken. En ik werd er eerlijk gezegd niet vreselijk vrolijk van. Maar goed, dat hoor ik van 

meerdere commissieleden dat dat de ervaring van de afgelopen jaren is. Ik ben het ook met een aantal 

sprekers eens, dat het een heel belangrijk gebied is van Haarlem. Dus dat het zeker moeite waard is voor de 

inwoners, om dat in stand te houden. Maar, het lijkt ook wel heel makkelijk om daar maar een zak geld 

naartoe te brengen. En de vraag die gesteld werd door D66 ook, hoe zijn de andere participanten daarin? Zijn 

die ook bereid om een bijdrage te leveren? Want dat is wel heel belangrijk, want het lijkt me niet handig als 

Haarlem in zijn eentje met een zak geld komt, en de andere zeggen: goh, wat hebben we een fijn 

recreatiegebied. Dus dat is wel heel belangrijk. 

De voorzitter: Ja, wie mag ik het woord geven? Mijnheer Berkhout, GroenLinks. 

De heer Berkhout: Ja, dank u wel, voorzitter. Het klopt dat wij al jaren, hier in de Commissie, een keer per jaar 

onze verontwaardiging uitspreken over de begroting van het Recreatieschap. En hoe kan dat dan toch? En 

vaak was dat de afgelopen periode een herhaling van zetten. Maar, tegelijkertijd, en dat geven wij als 

GroenLinks ook al jaren aan, zien we de waarde van dit Recreatieschap. We zien die groene buffer tussen 

Haarlem en Amsterdam. We zien wat het recreatieschap doet voor alle Haarlemmers, in ieder geval aan de 

oostkant van de stad. En hoe belangrijk dat is, in zo’n versteende stad als Haarlem. En we weten ook, dat 

inderdaad, dat achterstallig onderzoek, er is dat onderzoek, het adviesbureau heeft nu in kaart gebracht hoe 

groot het is, dat is echt fors. En daar moet iets gebeuren. En we weten ook, dat de afgelopen jaren we onze 

bijdrage niet hebben verhoogd. Het was inderdaad een dubbeltje op de eerste rang. Dus als GroenLinks 

hebben wij ook al eerder aangegeven, dat wat ons betreft, die participantenbijdrage best omhoog kan. Het 

staat ook in het Coalitieakkoord. Echter, ook wij schrokken wel eventjes van de forse verhoging die hier wordt 

neergezet. Want dan voelt het inderdaad wel alsof eventjes wij dan de zak geld op tafel leggen en daarmee 

zijn alle problemen opgelost. En dat voelde natuurlijk ook nog niet goed, als wij juist als gemeente zeggen: hé, 



Recreatieschap kijk even wat jezelf kan doen. Hoe krijg je nog grip op die uitgaven? Tegelijkertijd is het ook 

enigszins hypocriet van ons als gemeente om dat te zeggen. Omdat wij alle pogingen van het Recreatieschap 

om extra inkomsten al jaren lang vetoën. We willen inderdaad, zoals D66 ook al zei, we willen geen, of 

Amsterdam wil geen natuurbegraafplaats. Wij willen eigenlijk geen Landal Greenpark-huisjes. En we willen al 

helemaal niet elke week een festival. Dus dat maakt de opties ook, wat dat betreft, ook weer beperkt. 

Desalniettemin ben ik het niet eens met de SP om te zeggen dat de afgelopen jaren vier jaar er niks is gebeurd. 

Je ziet wel, dat er slagen zijn gemaakt. Of het genoeg is, weet ik niet. En nu het in kaart is gebracht, dat het 

achterstallig onderhoud dusdanig is, moeten we iets. Want ook de PvdA gaf al aan: zo’n fietsbrug met losse 

plankjes waar je kunstgebit uit klappert, dat kan niet. Dus: eens dat er iets moet gebeuren. Echter, wat wij wel 

willen, is een stok achter de deur. Wij willen wel, dat het Recreatieschap nu niet achterover gaat leunen en 

denkt: mooi, opgelost. Dus dan hoor ik een suggestie van CDA, die zegt: kunnen we niet regelmatiger inzage 

krijgen op die cijfers? Hoe wordt er nou grip gehouden? Ik zou ook eigenlijk wel, als GroenLinks, zouden we 

eigenlijk willen zeggen: is er niet een soort tussenweg mogelijk om toch nog extra, ergens, kosten te 

besparen? Er worden ook in de tekst een aantal opties genoemd. Het is kennelijk goede band opgebouwd met 

de ondernemers in het gebied. Hoe gaat zich dat uitbetalen? Er is Natuurnetwerk Nederland, daar kan iets 

gebeuren waardoor ook kosten kunnen worden bespaard. Ik zag een paar haakjes. En ik hoorde ook het 

betoog van de Actiepartij, of eigenlijk de interruptie van deze partij op D66. Die aangaf van: waar ligt hier nog 

de incentive om zelf iets te doen? Dus, voortbordurend op dat idee, zou ik de wethouder willen vragen hoe zij 

reageert, om nou eens te kijken naar 2019, om daar scenario 2 te hanteren. Even een lager bedrag dan dat 

eindbedrag.. En dan te kijken wat het Recreatieschap daar tegenover zet. Om dan te zeggen: dan kunnen wij 

over de brug om uiteindelijk het op te gaan hogen. Maar je moet ergens ook iets terug kunnen vragen. Want 

anders komt het over als een zak geld en daarmee zijn de problemen opgelost. Al met al, zou ik wel willen 

zeggen: wij zien de noodzaak om de participantenbijdrage te verhogen. Wij zien de waarde van het schap. 

Maar we willen daar ook wat voor terug zien. Graag een reactie van de wethouder. 

De voorzitter: Interruptie mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, ik wil even weten hoeveel heeft de coalitie in de besprekingen vrij gespeeld voor het 

Recreatieschap is dat bekend, een bedrag? Wat wilt u uitgeven? 

De heer Berkhout: Heeft u het stuk gelezen? 

Mevrouw Van Zetten: Nee, maar ik vraag het even. 

De heer Berkhout: Nou, wat ik hier kan zeggen. Ik gaf u aan, dat ik verbaasd was, hè, over de bedragen. De 

precieze bedragen staan in de Kadernota. Staan ook in dit stuk. € 647.000 per jaar. 

Mevrouw Van Zetten: Maar ja, jullie hebben coalitie-onderhandelingen. Ik had het idee van dan is er, in de 

onderhandelingen is dit aan de orde geweest. Dat zeg je zelf toch eigenlijk min of meer? En wat voor bedrag 

wordt er dan gedacht? 

De heer Berkhout: Nee, de specifieke bedragen zijn niet over tafel ‘…’  

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven? De heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Voorzitter, dank u wel. Zoals de voorgangers al zeiden: we zitten er al jaren mee te hannesen. 

Maar ja, je hebt natuurlijk een keus. Je maakt het commercieel, of je probeert de natuur -mag het even 



wethouder?- je probeert natuurlijk wel de natuur te behouden. Kijk, commercieel, dat is natuurlijk helemaal 

geen probleem. Maar willen we dat? We willen dat helemaal niet. Dus wij kiezen denk ik toch wel voor 

scenario 2. Omdat wij vinden: het hoort bij Haarlem. Maar we moeten wel evenredig meebetalen. En wat ik 

hoor over de bruggen, er zijn nog wel meer dingen die aan vernieuwing toe zijn. Of verbetering. Dus wij willen 

toch wel van Trots Haarlem dat de wethouder toch vinger aan de pols houdt. Ik vind, dat ze nu al heel erg 

aardig en goed gaat doen. Maar we willen toch de zekerheid hebben van, of een toezegging, dat ze daar dus 

goed mee doorgaat. Dus scenario 2 kunnen wij ons in vinden. En natuurlijk proberen, kijk de keuze die er altijd 

is, is heel makkelijk. Je gaat zeg maar commercieel, of je houdt het zoals het is. Wij vinden: houden zoals het 

is. Dank u. 

De voorzitter: m. Van Leeuwen, Actiepartij. 

De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Vooropgesteld dat ook de Actiepartij best meer geld wil betalen 

voor de participatie in dat gebied. Het is het vertrouwen wat weg is. Op basis van de stukken, niet op basis van 

het bezoek. Want daar ben ik inderdaad ook niet bij geweest. Ik hoor aan de overkant wel een aantal goede 

dingen. Want wij zoeken met name ook naar een knip voor dit jaar, volgend jaar en de toezeggingen die uit de 

stukken blijken. Om de jaren erna structureel te gaan doen. Daar hebben we moeite mee, zolang er geen visie 

is. Dat horen we daar ook zeggen: er moet een visie zijn. Dan kunnen we de bijdrage ook vaststellen op basis 

van het gewenste onderhoud wat we willen plegen. Wat het CDA zegt over een jaarlijks vaker vinger aan de 

pols terugkrijgen hier, dat lijkt me op basis van wat er afgelopen jaren is gebeurd echt een must. We moeten 

dat echt voor elkaar zien te boksen. Maar als het inderdaad op te lossen is, door te stellen: voor nu scenario 2, 

met een doorkijk voor scenario 3 op het moment dat er een visie ligt, dan zijn wij daar zeker toe bereid om 

daarin mee te gaan. 

De voorzitter: Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, het Recreatieschap daar praten we al jaren over. Het is een belangrijke groene buffer 

tussen Haarlem en Amsterdam. Jaren geleden hebben ze een bruidsschat meegekregen. Ja, die is toch wel 

redelijk verjubeld door het bouwen van een nieuw kantoor, overhead, nou, noem het maar op. Daar lag 

natuurlijk ook voor een groot gedeelte de irritatie in de Commissie. Omdat we dachten dat: het geld wordt 

gewoon niet goed besteed. En het moet, groen staat van ons allemaal voorop. En we wilden natuurlijk niet al 

die verstening, met al die vakantieparken, Fort Benoorden, nou wat hebben we al niet voorbij zien komen. Dat 

daar gerecreëerd kan worden, prima. Maar het moet niet te gek worden, laat ik het zo zeggen. Dat 

vertrouwen is eigenlijk nooit helemaal hersteld. Nou, de wethouder zit zelf in het bestuur. Er blijkt natuurlijk 

veel te weinig grip te zijn van de onderliggende gemeenten op wat daar gebeurt, lijkt mij. Tenminste dat dat 

mijn inschatting is. Het punt is, we kunnen wel heel veel geld uit gaan geven, maar dan moet Haarlem daar 

ook niet alleen in staan. Want anderen hebben daar natuurlijk ook een bijdrage aan te leveren. Dat er iets 

moet gebeuren, dat snap ik ook wel. En inderdaad, scenario 3 gaat natuurlijk veel te ver. Ja, ik heb verder, 

denk ik, ik heb het niet zo heel erg oordeel over, maar ik begrijp dat je met het minimale ook niet veel verder 

komt. Maar, als wij de garantie krijgen dat het gebied niet helemaal overstroomd wordt door huisjes en 

festivalgangers en lawaai en geschreeuw, en verstening, dan moet je als Haarlem ook wat extra geld 

uittrekken. Maar dan hoor ik dan wel hoeveel dat moet zijn. Dus daar moet dan ook wel een idee achter 

zitten. En niet zo bloot in het scenario. 

De voorzitter: Anderen nog het woord? Anders geef ik het woord aan de wethouder, Wethouder Sikkema. 



Wethouder Sikkema: Ja. Nou, dank u wel voor uw reflectie op de stukken. Ik ben blij om te horen dat iedereen 

het belang van het Recreatieschap inziet. Dat wordt heel breed gedragen en ook dat dat niet vol gepland moet 

worden met huisjes en iedere dag een festival. Dus daar zijn de meningen volgens mij helemaal over eens. Het 

klopt ook, mijnheer Garretsen, dat vier jaar geleden, ik was volgens mij drie dagen wethouder, dat ik hier in de 

Commissie Ontwikkeling kwam, en een soort waterval aan kritiek over me heen kreeg. Waar ik de drie jaren 

daarna veel beter mee om wist te gaan. Want u geeft wel terecht aan: wij hebben het hier nu vier jaar over. En 

daar ben ik het met u eens. Maar ik ben het niet met u eens, dat u zegt: er is niks gebeurd, dus geen geld meer 

naar het schap. Ik vind het ook een gekke redenering. Er is namelijk wel wat gebeurd. Wij hebben.. 

De heer Garretsen: Sorry, ik zeg: geen éxtra geld naar het schap. Ik ben voor scenario 1. 

Wethouder Sikkema: Nee, u heeft helemaal gelijk: geen extra geld naar het schap. Want met uw redenering 

lossen we het probleem ook niet op. Wij hebben vier jaar geleden een strategie Spaarnwoude, Duurzaam 

Spaarnwoude, opgesteld. Juist om te kijken met elkaar: hoe kunnen we nou de kosten omlaag brengen en hoe 

kunnen we de opbrengsten omhoog brengen? En daar hebben wij op verschillende manieren naar gekeken. 

Met verschillende ideeën zijn we naar voren gekomen. En andere partijen, volgens mij D66 en GroenLinks, 

gaven ook al aan: die stranden bij de individuele gemeenten. Wat op zich ook wel weer te begrijpen was. En 

dan als bestuur heb je, wij als algemeen bestuur heb je dan: jeetje, we willen dit schap echt behouden. We 

willen de kwaliteit behouden. Maar ja, we zijn eigenlijk wel, we hebben geen andere mogelijkheden meer om 

óf de inkomsten te verhogen, óf de lasten omlaag te brengen. Sterker nog: de kosten omlaag heeft er toe 

geleid dat er een achterstallig onderhoud is ontstaan in het gebied. Dat € 10.000.000 bedraagt. En ik ben 

persoonlijk heel blij, daar heb ik als bestuurder ook telkens naar gevraagd, ook toen ik hier Beheer en 

onderhoud had dus daar enigszins van wist, van: maar wat voor onderhoudsniveau willen we hier in het 

Recreatieschap? Wat zijn de kosten nou om dat niveau te behouden en tot dat niveau te komen? Ik ben heel 

erg blij, dat wij nu eindelijk dat rapport hebben, van CIBER, anderen zeggen weer [CAIBER], maar van dat 

bureau, CIBER is het volgens mij in dit geval. Dat wij in nu eindelijk inzichtelijk hebben gemaakt het 

achterstallig onderhoud, dames en heren, bedraagt € 10.000.000. Als je die weg wilt werken, gaan we dat in 

de komende jaren ook daar geld voor inzetten. En daarnaast hebben we extra geld nodig om het beheer- en 

onderhoudsniveau op B-niveau te krijgen. En dat is het niveau dat we wel met elkaar willen. Omdat het dan én 

voor ondernemers prettig is om te ondernemen, want die investeren nu ook helemaal niet meer omdat het 

niveau zo laag is, dus dat trekt ook geen ondernemers aan, én om de Haarlemmers, maar ook de andere 

mensen, maar wij zitten hier even voor Haarlem, met veel plezier naar het schap te laten gaan. Om te gaan 

kanoën, want de Actiepartij zegt het nu wel, maar die hebben ook gezegd: bagger daar alstublieft eens een 

keer. Want er kan geen kano meer doorheen. Dat is nu eindelijk een beetje gebeurd, om die achterstand weg 

te werken. En we hebben echt, structureel, dit geld nodig om met elkaar hier, dat mooie schap te maken wat 

we met elkaar willen. En dan kom je toch uit op scenario 3. Daarom hebben wij ook vanuit het College, het is 

fors, ik begrijp echt de schok, want 300% stijging ís ontzettend veel. Maar het geeft ook aan, dat wij tot nu toe 

veel te weinig geld hebben over gehad voor dit mooie, belangrijke gebied. En persoonlijk denk ik ook, dat het 

belang alleen maar toeneemt omdat er steeds meer Haarlemmers komen. En dus ook steeds meer 

Haarlemmers naar de mooie, groene zone moeten gaan om daar te kunnen recreëren. Nou hebben een paar 

mensen ook terecht aangegeven: maar ja, we gaan niet zomaar allemaal geld uitgeven. Want daar moeten we 

wel grip op hebben. En dat vind ik ook volkomen terecht. Dus ik zal ook zeker ervoor pleiten in het bestuur, 

dat we met tussenrapportages komen. Van: hoe wordt het uitgegeven? En waar zijn we nu, wat is de stand 

van het achterstallig onderhoud? Ik weet nog even niet, dat wil ik nog even navragen, of dat twee keer per 

jaar voldoende kan. Want dat kost ook weer allemaal capaciteit om dat te doen, hè? Mijn voorstel: doe dat 

dan twee keer per jaar. En dat we u daar ook bij betrekken. En als we u dan uitnodigen, om dan ook vooral te 



komen, maar dat zeg ik ook al 4 jaar lang. Die visie, die is nog niet gereed. En het Rekenkamerrapport heeft 

inderdaad gezegd: kom daar in 2018 mee. Maar er is een andere belangrijke ontwikkeling. Dat is dat de 

provincie bezig is met het NNN-gebied, wat vroeger dan Ecologische Hoofdstructuur heette. In het 

recreatiegebied zijn ook ecologische delen. Die zijn ze in kaart aan het brengen. En die hebben ze gewoon eind 

dit jaar pas klaar. En op basis daarvan kunnen we onze visie vervolmaken. Nu kunnen we zeggen, dat heb ik 

ook in het bestuur gezegd, die gebieden die ecologisch zijn, kun je ook zeggen: dat kan op niveau C. Want dat 

mag best wel wat wilderig en wildgroei, et cetera, want dat is mooi. Dat is ecologisch verantwoord. Dat zal niet 

heel veel geld opleveren. Een ander aspect is, dat we kijken: waar kunt u, ondernemers, rondom uw 

onderneming, kunt u zelf in onderhoud nemen? Dat kan, maar dat zal niet de kosten enorm drukken. Dus het 

scenario 3, wat hier nu voorligt, zie ik als een soort van maximum, willen wij voldoen aan de eisen die wij met 

elkaar willen, aan dit schap. Maar uiteraard gaan we ook ondertussen nog steeds kijken: wat kunnen we nog 

doen om die kosten toch nog laag te brengen? En wat vloeit nog voort uit dat scenario? Het is aan u, of u dan 

zegt: nou, dan willen we alleen voor volgend jaar scenario 2 kiezen. En er zijn nog een beetje, er is nog een 

beetje reserve, dat kunt u nog wel opvangen, om dan wel én achterstallig onderhoud in te halen en het 

dagelijks beheer en onderhoud te doen. En dat we dan, want volgend jaar hebben we gewoon meer inzicht in 

die Visie en wat dat betekent. Maar ik zou in de Kadernota wel die scenario 3 nu opnemen. Dan kan dat op 

termijn misschien nog een meevaller opleveren. Maar ik zou toch willen pleiten om scenario 3 wel in te zetten. 

Aan u of u dat trapsgewijs wilt doen, of niet. Ik hoor volgens mij meerderheid voor scenario 3, maar er zijn een 

paar partijen die dat andere aangaven. 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff, een aanvullende vraag? 

Mevrouw Verhoeff: Ja, aan de wethouder. Mevrouw de wethouder, ik neem aan, dat als we nu kiezen voor 

optie 3, scenario 3, waarbij wij ook zorgen dat het achterstallig onderhoud in zijn algeheel binnen een aantal 

jaren is opgelost, dat -mocht blijken uit die visie dat dat dat niet nodig is, ik kan me moeilijk voorstellen, maar 

stél dat dat zo is- dat we het altijd kunnen bijstellen, dus dat we nooit geld weggooien. Zeker niet als het ook 

goed gemonitord wordt. 

Wethouder Sikkema: Ben ik het helemaal met u eens. En ik besef nu, dat ik een ander punt nog niet heb 

genoemd. Wat een paar partijen ook zeiden: wat als de andere gemeenten niet mee gaan? Een 

Gemeenschappelijke Regeling werkt zo: ik kom terug in het Algemeen Bestuur. Onze Raad is bereid om extra 

te betalen. Als wij daar een minderheid in zijn, en de rest zegt: dat zijn we niet van plan, dan gaat het niet 

door. En dus ook onze bijdrage niet. Ik wil er alleen, juist, voor pleiten -want dat is de andersom redenering- 

wij moeten dit Recreatieschap nou écht mooi en goed maken. Dus ik ga ervan uit, dat u als andere gemeenten, 

daar ook in meegaat. En ik weet dat bijna alle gemeenten daar zo over denken. 

De voorzitter: Mevrouw Van Zetten.  

Mevrouw Van Zetten: Ja, nou word ik toch, kijk het is opgenomen, scenario 3, in de Kadernota. Terwijl het niet 

duidelijk is uit het Coalitieakkoord, dat dit er uit voort zou vloeien. Behalve het bedrag dan. En u geeft aan, dat 

in het Recreatieschap ook nog helemaal niets duidelijk is hoe andere gemeentes erover denken. Maar u denkt: 

als ik met lekker veel geld kom, dan komen zij misschien ook. Maar je kan natuurlijk ook andersom, je kan ook 

iets voorzichtiger beginnen. Want waarom moeten we gelijk met het hoogste bod op tafel leggen? Ik zou 

eerder zeggen: nou, als er iemand geld heeft, is het de Provincie wel. Laten zij maar wat meer dokken, dan. 

Dus ik denk van: waarom niet iets voorzichtiger geopereerd? Want je kan altijd zeggen: nou, scenario 2 is een 

prima uitgangspunt. We kunnen altijd opschalen naar numero 3, als dat echt de argumenten heel duidelijk 



daarvoor pleiten. Dus ik zou zeggen: u neemt wel als wethouder daar toch wel redelijk, of als College, daar een 

vrij, ik vind het toch een risico. 

De voorzitter: Uw punt is helder. Mijnheer Van der Slik. 

De heer Van der Slik: Dank u, voorzitter. Ik zou graag van de wethouder willen weten of zij een inschatting kan 

maken over hoe de kaarten liggen bij de andere deelnemers. Of het gaat lukken om de impasse te 

doorbreken. En zoveel mogelijk zieltjes voor uw scenario te winnen. Dank u. 

De voorzitter: Ja? De heer Berkhout, GroenLinks. 

De heer Berkhout: Ja, zoals gezegd, zien wij veel in zo’n fasering. Als het in ieder geval gaat om 2019. Scenario 

2 in 2019. En dan, en dat zou ik ook nog even van de wethouder willen horen, dan op basis van die Visie, dan 

zet je ook druk om die Visie naar voren te halen. Want anders dan wordt het ook een beetje een lange termijn 

gedachte. Dat is het ook, maar dan de totstandkoming van die Visie. Ik hoop, dat die dan over, volgend jaar 

rond deze tijd, er is. En dan kan je kijken, of we naar scenario 3 moeten opschalen. Of dat Natuur Netwerk 

Nederland met iets komt, of dat ondernemers met iets komen. Of dat er een fasering is, waardoor alleen de 

fietspaden echt op onderhoudsniveau, acceptabel onderhoudsniveau, komen. En de andere wat lager. Maar 

eventjes wel die fasering inbrengen. En ik zou graag van de wethouder willen weten, of het mogelijk is, en ik 

hoop het, om die dus Visie naar medio 2019 te halen. 

De voorzitter: Zijn er nog andere vragen vanuit de Commissie? Nee, dan geef ik het woord aan Wethouder 

Sikkema. 

Wethouder Sikkema: Alles kan. Maar het College heeft er wel voor gekozen om nu in te zetten op een 

structurele oplossing voor het gat. Dus vandaar dat wij meteen voor scenario 3 zijn gegaan. Hadden we 

voorzichtiger moeten zijn? Kijk, nogmaals, het College heeft in die zin heel inhoudelijk bekeken: wat heeft dit 

schap nodig? En de Provincie gaat hier niet aan mee betalen. Omdat dat via de Regeling echt anders is 

geregeld. Dat dat bij de gemeenten ligt. Wat wel meespeelt, en dan kom ik even bij Ouderenpartij, de huidige 

uitvoerder van het beheer en onderhoud, degene die de exploitatie doet, dat is Recreatieschap Noord-

Holland. Of, Recreatie Noord-Holland, nu zeg ik het zelf fout. Want ik merk, dat Recreatieschap en RNH nogal 

door elkaar worden gehaald. Daar is ook zeker naar te kijken, hoe zij een en ander kunnen verbeteren. Daar 

werken we ook met elkaar aan. De insteek van het College is: laten we het goed inzetten. Ik heb net al gezegd, 

dat mijn indruk is, dat de meeste andere gemeenten hier ook voor zijn. Dus daar heb ik op zich goede hoop 

op. Als u zegt: ga ervoor. Dan ga ik ervoor. En dan koppelen we terug wat in het Algemeen Bestuur verder naar 

voren komt. 

De voorzitter: De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja, ik ben het toch eens met de heer Berkhout. U zegt: het College kiest voor een 

structurele oplossing. Maar die structurele oplossing kan er pas komen, als er een gedragen visie is. Dus ik ben 

eens met de heer Berkhout: stok achter de deur. 

Wethouder Sikkema: Ik snap uw punt. Maar ik denk dat die Visie weinig invloed zal hebben op de kosten voor 

dagelijks beheer en onderhoud in het schap. En het achterstallig onderhoudsniveau van het schap. Want het 

enige, want die NNN, nogmaals, het kan zijn dat, dat heb ik net ook gezegd, bepaalde delen van het schap, dat 

we zeggen: daar kan het beheer- en onderhoudsniveau iets lager. Kun je zeggen: dat houden we op C-niveau. 



Dat mag… Dat zal niet enorm drukken op de kosten. En dan ben ik het met de PvdA eens, ik weet opeens uw 

voornaam niet uit m’n hoofd, ben ik het met PvdA eens: natuurlijk gaan we daarnaar kijken. En als uit de visie 

blijkt, en die wordt ook met u gedeeld, dat het voor minder kan, doen we het minder. Want we gaan niet 

uitgeven om het uitgeven, wij denken nu dit geld nodig te hebben om op het kwaliteitsniveau te komen die wij 

hier ook met z’n allen willen. 

De voorzitter: Volgens mij heeft de wethouder het voldoende duidelijk gemaakt. Ik wil graag even een rondje 

maken langs de fracties. En van u weten, of u kunt instemmen met het voorstel van het College aan de Raad, 

dat zijn drie punten, Verklaring van geen bezwaar, Verklaring van geen bezwaar voor de begrotingswijziging 

voor de programmabegroting, en of u in kunt stemmen met scenario 3. Of een ander scenario. Mijnheer 

Berkhout, GroenLinks. 

De heer Berkhout: Nou, zoals gezegd bij de derde besluitpunt zouden wij dan een aanpassing willen 

voorstellen. Door in 2019, het wordt getrapt, dan is 2019 scenario 2 en dan, onder voorbehoud van die Visie 

waarbij ik nu toch enigszins teleurgesteld ben in de reactie van de wethouder dat die visie kennelijk iets heel 

beperkts is, maar ik had daar echt gehoopt op een lange termijn plan van het Recreatieschap te horen. Maar 

dat moet dan je voorwaarde zijn om de portemonnee te trekken voor scenario 3. 

De voorzitter: Dus u zegt: aanpassen, scenario 2, en vanaf 2019 scenario 3. 

De heer Berkhout: Onder voorbehoud. 

De voorzitter: Onder voorbehoud, ja. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Nou, ik ben het hartgrondig met GroenLinks eens. Want juist vanwege het vertrouwen 

in het Recreatieschap, in het verleden, denk ik: dit moet je gewoon achter de hand hebben. 

De voorzitter: Ja. VVD, mijnheer Bruch. 

De heer Bruch: Ja, ook de VVD is het hier eigenlijk met GroenLinks eens. Onder voorbehoud, dat we dit nog 

wel in de fractie willen bespreken. Maar scenario 3 vinden we erg ver gaan, meteen. Dus wij sluiten ons 

eigenlijk aan bij wat de heer Berkhout gezegd heeft. 

De voorzitter: Prima. Mijnheer Visser, CDA. 

De heer Visser: Het CDA is van mening dat het achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt. Daar moet 

zo snel mogelijk mee begonnen worden. En op het moment dat we niet tevreden zijn met die visie, of 

tevreden met hoe het gaat, dan ziet u ons volgend jaar weer en dan stoppen we met scenario 3. 

De voorzitter: Ja, dus u stemt in met scenario 3? 

De heer Visser: Inderdaad. 

De voorzitter: Met alles, met alle besluitpunten. Prima. Mijnheer Amand, Trots. 

De heer Amand: Ja, Trots Haarlem die stemt in en komt met scenario 2. Met de mededeling dat het eerste 

vereiste wat er nog gebeuren moet, dat dat inderdaad ook gebeuren gaat. En de rest dat wachten we even af. 



De voorzitter: Mijnheer De Groot, D66. 

De heer De Groot: Wij kunnen ons vinden in de lijn CDA. Het lijkt ons verstandig om met die boodschap aan 

tafel te gaan zitten in de Gemeenschappelijke Regeling. 

De voorzitter: Ja. U stemt ook in met de andere twee besluitpunten? 

De heer De Groot: Ja, voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Kok, OPH. 

Mevrouw Kok: Wij zijn in met het voorstel gedaan door de heer Berkhout: scenario 2 en pas als de visie er is, 

dan verder besluiten en eventueel scenario 3. 

De voorzitter: Mijnheer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Ja, dank u wel, voorzitter. In Spaarnwoude zijn genoeg stokken te vinden voor achter de deur. 

Dus ook echt verstandig om het getrapt te doen. We kunnen ons helemaal vinden in het voorstel van 

GroenLinks. 

De voorzitter: Mijnheer Slik, ChristenUnie. 

De heer Slik: Wij sluiten ons aan bij de drie punten zoals genoemd. En de toevoeging van het CDA om vooral 

veel wijze woorden toe te voegen. 

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, Actiepartij. 

De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste twee punten, prima. En de toevoeging zoals 

GroenLinks doet, past geheel in ons idee. 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff, PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel. Nee, wij kiezen niet voor variant 2, maar voor 3. Met simpele reden: begroten 

doe je met een bril op voor meerdere jaren. En als dan blijkt, dat je de verkeerde bril op had, dan stel je hem 

bij. Maar je moet wel zorgen, dat je zelf in ieder geval het idee hebt dat je weet waar je mee bezig bent. Wij 

denken dat dit bestuur, waar we zelf inzitten, weet waar ze mee bezig is. Ja, er moet veel worden 

gerepareerd. Maar je kunt niet begroten met een getrapt iets. Je moet gewoon, want het beeld is gewoon 

verdeeld over de jaren, tot het juiste B-niveau te gaan komen. Dus wij zijn echt positief voor C. Ook al gaat het 

met.. 

De voorzitter: Mijnheer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ja, u kent ons standpunt. Maar de heer Berkhout, we zijn ook pragmatisch, de heer 

Berkhout sprak zeer verstandige woorden. Als hij met een voorstel komt, zullen wij dat van harte steunen. 

De voorzitter: Goed, dan concludeer ik dat de meerderheid van de Commissie instemt met de eerste twee 

besluitpunten. En bij het derde besluitpunt instemt met, is er een meerderheid voor het voorstel van 



GroenLinks. Om er een fasering aan te brengen: eerst een visie, daarna de bijdrage omhoog. Dus scenario 2 

voor 2019. Dan kunnen we de behandeling van dit agendapunt daarmee afsluiten.  

De voorzitter: Wilde ik de agenda vervolgen met twee andere agendapunten voor.. 

De griffie: ‘…’ 

De voorzitter: Oh, excuus. 

De griffie: ‘…’ allebei. Moeten ook de.. 

De voorzitter: Ja, ik moet even checken. Dit geldt.. 

De griffie: ‘…’ begroting en daarna natuurlijk de jaarrekening. 

De voorzitter: Ik ging er even van uit, dat de Commissie instemt, ook met die jaarrekening. Maar ik wil toch 

even checken dat u dat ook, ja, hè?! Ja, Commissie stemt ook in met de jaarrekening. Helemaal goed.  

 

11. Convenant Binnenstad 2018-2022 (CYS) 

De voorzitter: Gaan we naar Convenant Binnenstad. Er is, even kijken hoor, Convenant Binnenstad. Oh, wat 

leuk, GroenLinks wisselt weer. Voor de mensen die mochten meeluisteren en denken: wat gebeurt daar? 

Convenant Binnenstad is geagendeerd door de ChristenUnie. Met een vraag over de toegankelijkheid van de 

binnenstad. Kunt u … ja, maar dan wil ik het woord geven aan meneer Slik van de ChristenUnie. 

De heer Slik: Dank u, voorzitter. Ja, de fractie heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het mooie 

formulier in te vullen. Wij hopen, dat dat al enige toelichting heeft geboden. Wij zien te weinig SMART-

meetbare actiepunten. We zouden graag zien welke punten er in 2018 al bereikt kunnen worden en welke in 

2019 zeker kunnen gaan doen. Wij zien het nog als een concept-convenant. Zeker omdat de toegankelijkheid 

nog ontbreekt. De ChristenUnie vraagt het College om om tafel te gaan met ondernemers, om te komen tot 

een Actieplan Toegankelijkheid. Het is mooi dat we nu het Jaar van Toegankelijkheid hebben. En dat 

VNO/NCW Haarlem als pilot-gemeente heeft gekozen. En daarom hadden we daar meer ambitie voor 

verwacht. Vragen voor het College: hoe kijkt het College aan tegen de uitdagingen die er zijn, qua 

toegankelijkheid van de binnenstad? En hoe denkt de wethouder deze uitdagingen te lijf te gaan? Hoe kijkt 

het College aan tegen het feit dat er een convenant is gesloten, waar de Raad nu achteraf op kan reageren. 

Terwijl de Raad wellicht ook gedachten had mee kunnen geven, in dit convenant. We willen graag 

vervolgafspraken over de concretisering en ook meer aandacht voor het energie besparen en het 

verduurzamen. Dank u zeer. 

De voorzitter: Zijn er andere commissieleden die hierover vragen hebben? Nee, dan geef ik het woord weer 

aan wethouder Sikkema. 

Wethouder Sikkema: Ja, dank u wel. Dank u ook voor uw reactie. Kijk, dit is een samenwerking van zeven 

verschillende partijen, in de binnenstad. En het is ook een richting die we met elkaar willen opgaan. En ik ben 

erg tevreden waar dat toe heeft geleid. Zeker omdat op sommige punten best wel verschillende belangen zijn. 

We hebben met de onderhandelingen met vier partijen om één tafel gezeten. En dan merk je, dat het best wel 

spannende momenten heeft om tot één mooi document te komen. Hier zijn we met zeven partijen. En ik vind, 



dat dat heel mooi tot stand is gekomen. U zegt dan: de Raad mag áchteraf reageren. Dit is een College-

bevoegdheid. Dus vandaar dat we dit in het College hebben besproken en het u ter informatie doorsturen. 

Dus zo hebben wij gewoon het een en ander geregeld, met elkaar. Dus ik zie het in die zin niet iets als u 

achteraf, waar u op kunt reageren. Daarnaast is dit Convenant, wat ik zei richting, wat we op willen gaan met 

elkaar. En er is in opgenomen, dat we ook ieder jaar met een actieprogramma komen. Die we ook gezamenlijk 

tot stand brengen. En in die actieprogramma wordt natuurlijk concreter uitgewerkt van: wie gaat wat, het 

komende jaar doen? Om tot die richting te komen. Zo hebben we vier jaar geleden gewerkt en zo werken we 

nu ook weer. Dan, concreter met betrekking tot toegankelijkheid. Want dat is een, wat we ook in het College 

aan de orde is geweest. Maar er staat ook in de Convenant een duidelijke uitspraak over, waarbij 

toegankelijkheid zelfs wordt gegarandeerd. Vind ik een redelijke pittige uitspraak. Want dat is best lastig in 

een historische stad als Haarlem. Dat wij toegankelijkheid heel belangrijk vinden als College, dat blijkt ook uit 

het feit dat we het Jaar van Toegankelijkheid hebben omarmd. En op dit moment in de Commissie 

Samenleving ook Plan van aanpak wordt besproken. Hoe we daar vorm aan willen geven, ook in 

samenwerking met al onze partners in de stad. Dus in die zin ben ik blij met uw betrokkenheid. En ik denk dat 

we bij het Plan van aanpak, Toegankelijkheid, wordt ook de binnenstad expliciet genoemd. Ook juist omdat wij 

in het Convenant daar expliciet over zeggen: én omdat we het Jaar van Toegankelijkheid hebben gekozen met 

elkaar, heeft VNO/NCW gezegd: nee, dan nemen we Haarlem als pilot. Om daar gelijk wat mee te doen. Dus ik 

zou eerder andersom willen redeneren. Op twee plekken hebben we het belang benoemd. En dat leidt ertoe, 

dat VNO/NCW daar de handen met ons ineens slaat, om daar samen aan te werken. Dus ik zou zeggen: dat is 

mede uw verdienste, omdat u ook het belang van het Jaar van Toegankelijkheid heeft bepleit hier in de Raad. 

College vindt het een mooi stuk, waar we nu met z’n allen concreet mee aan het werk gaan. En daar zie ik naar 

uit. 

De voorzitter: Mijnheer Amand, Trots. Aanvullende vraag? 

De heer Amand: Ja, voorzitter, ik heb nog even een vraag. Wij van Trots concluderen, dat we toch te weinig 

invalideplekken hebben in deze buurt. En dat het toch beperkt is. We hebben er een hier op de Gedempte 

Oude Gracht. Daar kunnen normale mensen misschien parkeren, maar er zit een rand en een vuilcontainer. 

Dus dat is dan heel slecht beleid. U praat over toegankelijkheid: die mensen horen er ook bij. Dus wij willen, 

van Trots Haarlem, toch dat u meer invalideplekken voor de mensen hebt, die de stad willen bezoeken. Ik 

hoop dat u positief reageert. 

Wethouder Sikkema: Zoals ik net zei, dat wij het belangrijk vinden, dat blijkt uit dat wij het Plan van aanpak 

hebben. En ik ben niet van plan om hier dat plan te gaan bespreken. Want dat wordt vandaag in de Commissie 

Samenleving gedaan. En ik ga ervan uit dat Trots deze wijze woorden daar ook naar voren brengt. 

De voorzitter: Terecht.  

12. Brief wethouder Roduner over evaluatie winkeltijden (CYS)  

Brief wethouder Floor Roduner van 8 februari 2018 over Evaluatie winkeltijden op zon- en feestdagen 

De voorzitter: Als dit punt afdoende is behandeld, dan kunnen we over naar het volgende agendapunt: een 

brief van wethouder Roduner nog, nu Wethouder Sikkema, over evaluatie van de winkeltijden. Is geagendeerd 

op verzoek van D66. En een hele mooie motivatie toegevoegd: D66 is benieuwd naar hoe partijen tegen een 

mogelijke verruiming of beperking van de zondagopeningstijden aankijken. Ik geef het woord aan mijnheer De 

Groot. 



De heer De Groot: Ja, dank u, voorzitter. En dat is een uitstekende samenvatting. En dan dient dat formulier 

toch nog zijn doel. Dus ik hoop dat jullie dat allemaal van tevoren gelezen hebben. Een ruim jaar geleden 

hebben wij in deze Commissie gesproken over een kleine aanpassing van de winkeltijdenverordening. En toen 

heeft, destijds, wethouder Langenacker mij toegezegd om een evaluatie te doen naar hoe de huidige 

zondagopeningstijden ervaren werden. Door zowel bewoners als door ondernemers zelf. En die evaluatie zat 

toegevoegd aan de brief die wij allen gekregen hebben. En die evaluatie is wat mij betreft uitstekend. En heeft 

ook alle vragen beantwoord die er destijds in de behandeling gesteld zijn. Dat D66 voorstander is van een 

verruiming op zondag, mag geen verrassing heten. En eigenlijk merken wij, dat zeker de stad Haarlem, 

vergeleken met de omliggende gemeenten, wel heel erg stil gebleven is op dit vlak. We zien eigenlijk bij alle 

gemeentes om ons heen, dat de mogelijkheden op zondag veel ruimer zijn dan bij ons. En even voor de 

duidelijkheid: wij werken in Haarlem nog steeds met een venster van 12:00 uur ‘s middags tot 6:00 uur ‘s 

avonds. Wat ons betreft, is het wel eens tijd dat we een steen in die stilstaande vijver gooien. Dus dat is vooral 

de doel van deze Commissie-bespreking. En laat ik die steen dan vast gooien. Want wat D66 betreft gaan wij 

de verordening aanpassen en gaan wij naar een venster van 10:00 uur ‘s ochtends tot 9:00 uur ‘s avonds. En 

dat ligt vrijwel in lijn met hetgeen wat we bij gemeentes om ons heen zien. En dat ligt ook in lijn met hetgeen 

wat het advies is, of de aanbeveling is, die jullie in het rapport terug hebben kunnen lezen. Waar ik heel 

benieuwd naar ben, en ik kijk dan niet zozeer naar het College, bij deze behandeling, ik kijk meer naar mijn 

Commissie-genoten. Om te weten hoe u tegen die verruiming aankijkt. Om te kijken of daar een meerderheid 

voor te vinden is. Dan als afsluitend: er is mij veel aan gelegen, dat deze Commissie-behandeling het College 

inspireert om zelf met een voorstel tot aanpassing te komen. Want ik vind dit eigenlijk geen onderwerp wat 

voor een Motie Vreemd gebruikt zou moeten worden. Ik zou echt de voorkeur hebben voor een voorstel uit 

het College. Wat we vervolgens in de Raad kunnen behandelen. Tot zo ver, dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Mijnheer Bruch, VVD. 

De heer Bruch: Dank u wel, voorzitter. Het zal u niet verbazen, dat de VVD zich kan vinden in het betoog van 

D66. Wij vinden eigenlijk dat de Raad helemaal niet moet bepalen, wanneer ondernemers hun winkel open 

doen. Maar dat ze dat zelf moeten bepalen. Want zij weten als geen ander, wanneer er behoefte is aan hun 

diensten. Daarbij ligt het natuurlijk ook heel anders, of de winkel in Schalkwijk is, in de Collignystraat, of in het 

centrum. Dus wat dat betreft zou wat ons betreft het zelfs zo ver mogen gaan, dat de openingstijden op 

zondag precies hetzelfde zijn als de andere dagen van de week. Waarbij we niemand willen dwingen om op 

zondag open te gaan, de hele dag. Maar dat we het vooral aan de ondernemers over willen laten, wanneer zij 

denken dat het handig is om open te zijn. 

De voorzitter: Ja, mijnheer Slik, ChristenUnie. 

De heer Slik: Dank u, voorzitter. De ChristenUnie heeft kennis genomen van het rapport. Wij zien geen reden 

tot uitbreiding. Zoals wij het rapport lezen, de meeste ondernemers hebben er geen behoefte aan. Alleen 

IKEA, supermarkten en enkele grote winkelketens. Maar dan is wat ons betreft het hek van de dam. Tenzij er 

onderscheid is te maken, echt specifiek, voor supermarkten. Maar ik weet niet of dat technisch mogelijk is. De 

brief die er bovenop ligt, van de wethouder, vinden wij ook wat flinterdun. En wat selectief. In de zin dat je 

bepaalde cijfers verkeerd kunt lezen. Als er bijvoorbeeld iemand zegt: 40% is voor. Dus dat is de hoogste balk. 

En 30% is een beetje tegen en 30% is heel erg tegen. Dan lijkt het alsof de nadruk wordt gelegd op die 40%. En 

de rest is minder. Dat vinden wij een beetje twijfelachtig. En ook een ruime meerderheid van de bewoners is 

tegen. En het is ons niet duidelijk, het is onze vraag, of dat meer inzet van de gemeente verlangt van 



handhavers en van Spaarnelande. En dan zijn we ook weer gekomen op, van: moeten die ook op zondag vaker 

ingezet worden? Dus, we zien het tegemoet. Maar wij verwachten geen bijzonderheden. 

De voorzitter: Mijnheer De Groot, D66. 

De heer De Groot: Ja, korte vraag. Dat ChristenUnie en D66 niet helemaal op één lijn zouden liggen, is geen 

verrassing. Maar u wel, en ik ben benieuwd waar de ruimte daarin zit, dat u zegt: ik zou voor supermarkten of 

soortgelijke winkels, een verruiming op zondag wel tot de mogelijkheden behoren. Begrijp ik dat goed uit uw 

betoog? 

De heer Slik: Wij zitten niet in een bubbel, dat we tegen alle mogelijke veranderingen zijn. Dus ik weet niet, of 

inderdaad dat soort uitzonderingen mogelijk zijn. Maar wij zien meer in verruiming van openingstijden, 

bijvoorbeeld, door de weeks. Dus kijk wat daar beter inspeelt op de nieuwe consument. Die winkelt thuis, of 

die wil het na zijn werktijd nog kunnen ophalen. 

De voorzitter: Mijnheer Klaver, CDA. Uw termijn, hè, of een interruptie? 

De heer Klaver: Termijn. 

De voorzitter: Termijn, alstublieft. 

De heer Klaver: Dank u wel, voorzitter. De uitnodiging van D66 was heel open. En uitnodigend en nieuwsgierig. 

Vervolgens komt er een stellingname die wat minder uitnodigend is en minder open. En heel stellig is. Dus dat 

wringt een beetje naar mijn gevoel. Wij hebben kennis genomen van het onderzoeksrapport. En we vinden het 

eigenlijk een slecht rapport. Niet vanwege de inhoud, maar vanwege de opzet. Als je kijkt naar: is het 

onderzoek, zijn de respondenten eigenlijk wel representatief voor waar het hier om gaat? Gezinnen met 

kinderen zijn in ieder geval ondervertegenwoordigd. Als je kijkt naar de conclusie, die sluit totaal niet aan bij 

de inhoud van het rapport. En de inbreng van de stakeholders wordt compleet genegeerd. Dit rapport is een 

slecht rapport. En biedt geen basis voor een goede evaluatie. Maar goed, op dit moment moeten we het er 

even mee doen en ga ik er ook wat van vinden. En gaan we zien van: wat lezen we dan in dit rapport? We 

lezen, overigens wil ik daarvoor zeggen, dat het CDA kan zich, die heeft oog voor maatschappelijke 

ontwikkeling en kan zich vinden in de openstelling op zondag. En ziet er ook brede waardering, voor die 

openstelling op zondag. Met name bij consumenten, en veel minder bij ondernemers. Want daar is een derde 

absoluut niet enthousiast en tegen openstelling op zondag. Wat zien we verder in het rapport? Een derde van 

de ondernemers is voor verruiming. Twee derde ziet die verruiming, zit daar niet op te wachten. En bijna 30% 

is ronduit tegen, van de ondernemers. De helft van de bewoners, de helft van de bewoners vindt dat de 

winkels op zondag niet open zouden moeten, of niet eerder dan 12:00 uur. 40% van de bewoners voorziet 

overlast van verruiming van de openingstijden. De meeste winkeliers, 64%, gaat op zondag om 17:00 uur 

dicht. Dus aan de verruiming naar de avond is sowieso bij ondernemers totaal geen behoefte. Een grote 

meerderheid van de ondernemers geeft 12:00 uur aan als de gewenste openingstijd, 55%. Dus aan verruiming 

van de zondagmorgen is bij ondernemers geen behoefte. En dan komt er een conclusie van het rapport. Die 

zegt dat: de openingstijden op zondag zouden verruimd moeten worden. Van 10:00 uur tot 20:00 uur 21:00 

uur ‘s avonds. De relatie met de onderzoeksresultaten gaat dus volstrekt mank. Het is met name, zoals de 

ChristenUnie ook al zei, het is met name het grootwinkelbedrijf dat de ruimere openingstijden wenst. En ik 

denk niet, dat de wens van het grootwinkelbedrijf leidend zou moeten zijn voor de openingstijden op zondag. 

En dat is nu wel het geval. Kortom, twee derde van de ondernemers zit niet op de verruiming op zondag te 

wachten. En de helft van de bewoners wenst geen openstelling op zondag, of niet voor 12:00 uur. 



De voorzitter: U heeft een interruptie van mijnheer Drost, GroenLinks. 

De heer Klaver: Ik ben bijna klaar. 

De voorzitter: Toch een interruptie. 

De heer Drost: Het gaat daar voor. U geeft eerst aan, dat u het een slecht rapport vindt en niet representatief. 

En noem maar op. En daarna cherrypickt u allemaal punten eruit, waarvan u zegt: nou, dat klopt allemaal niet. 

Het moet wel een van de twee zijn. Deelt u nou de conclusies en alles wat in het rapport staat niet, of wel? 

De heer Klaver: Ik bekritiseer de kwaliteit van het rapport. Ik doe het er even mee. Ik kijk wat het rapport 

vertelt. En dat is geen cherry picking, als u het goed leest, wat ik doe. Dat is absoluut geen cherry picking. Dit is 

de lijn, dit zijn de resultaten, zoals je die in het rapport vindt. En als ik het dus nu met het rapport doe, dan 

biedt dat in ieder geval totaal geen aanknopingspunten voor de conclusie die het rapport weergeeft. En.. 

De voorzitter: Mijnheer Drost. 

De heer Drost: Maar dat is toch heel gek? Dus u zegt: we vinden het slechte cijfers. Maar, de cijfers liggen er 

toch, dus ik ga naar conclusies trekken op basis van slechte cijfers. 

De heer Klaver: De kwaliteit van het rapport vinden we slecht. We doen het nu even met de uitkomsten. Die 

probeer ik te lezen. En als ik die dan lees, dan zie ik geen aansluiting met de conclusies die het rapport trekt. 

‘…’ [microfoon uit] 

De voorzitter: U mag uw termijn nog afronden, hoor. 

De heer Klaver: Nee maar ‘…’.  

De voorzitter: Mijnheer De Groot, D66, interruptie. 

De heer De Groot: Ja, we hadden eigenlijk een vraag. Helder betoog. 

De voorzitter: Interruptie.. 

De heer De Groot: Ik merk dat u het heel erg leuk vindt. Wat ik mee wil nemen, is: wat we voorstellen, is een 

verruiming van het venster. En dat betekent dat daar dus geen verplichting in zit voor ondernemers, om 

daadwerkelijk gebruik te maken van dat venster. Dus zeg nou dat dit venster verruimd wordt. En zeg nou, dat 

daar alleen het grootwinkelbedrijf gebruik van gaat maken. Klopt het dan, dat een groot deel van uw 

bezwaren vervallen? 

De voorzitter: Ja, dat is nog een interruptie op u. Dus u mag antwoorden. 

De heer Klaver: Nee, die bezwaren vervallen niet. Want de kleine winkeliers die zijn daardoor extra in het 

nadeel ten opzichte van het grootwinkelbedrijf. De kleine winkeliers, de groenteboer, de bakker, maar ook de 

kleinere kledingzaken. Als het grootwinkelbedrijf in de kledingsector opengaat, dan zijn die kleinere winkeliers. 

eigenlijk in het nadeel. En die worden gedwongen om ook maar open te gaan. Omdat het grootwinkelbedrijf 

ook op zondagmorgen, of ‘s avonds laat, extra open is. Het kleinwinkelbedrijf is in het nadeel. En dat vind ik 

een belangrijk argument, om dat onderscheid niet te maken. 



De voorzitter: Mijnheer De Groot, D66. 

De heer De Groot: Nou, dat begrijp ik wel. En dan ga ik tot zover met u mee, dat ook ik vind dat dit rapport zijn 

de imitaties heeft. Juist die stelling is niet onderzocht. Het is niet zo, dat de kleine winkeliers nu wel gebruik 

maken van de volledige ruimte van winkeltijden. Het is niet zo, dat de kleine winkelier altijd moet volgen met 

grootwinkelbedrijven. Om concurrerend te zijn. Nee, een winkel onderscheidt zich op basis van kwaliteit, 

dienstverlening, servers, en is dus niet per se gebonden aan diezelfde openingstijden. Dus wat we voorstellen, 

is een verruiming voor mogelijkheden waarvan slechts een deel van de organisaties gebruik van zal maken. En 

ik vind niet, dat uit het rapport spreekt, dat dit ten koste gaat van die kleine winkelier. 

De voorzitter: Wie? Mijnheer Van Leeuwen, Actiepartij. Uw termijn, of een interruptie? 

De heer Van Leeuwen: Termijn, ja. 

De heer Klaver: Mag ik hier nog even op reageren?  

De voorzitter: Ja, daar mag mijnheer Klaver nog even op reageren. 

De heer Klaver: Ik zou hierop willen wij reageren, dat uit het onderzoek blijkt wel, dat het juist de kleinere 

winkeliers zijn, die tegen verruiming van die openingstijden zijn. 

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, Actiepartij. 

De heer Van Leeuwen: Dank u wel. Ik denk, dat dat wat u zegt, reageer ik ook even op wat het CDA naar voren 

brengt. Ik denk dat met name dat argument speelde, bij überhaupt de openstelling op zondag. Dus de 

argumenten die je hoort van kleinere ondernemers, die zeggen: we worden meegetrokken naar de 

verruiming. En we moeten ook op zondag open en we staan hier maar alleen, we hebben geen vrije dag meer. 

Dat is eigenlijk een discussie die in het verleden gevoerd is. Ik zie eigenlijk geen probleem ontstaan door, wat 

D66 aangeeft, door het venster zoals het er nu is, om dat te verruimen. Omdat ik inderdaad denk, dat nu er 

andere argumenten waarom winkels konden functioneren, dat die gaan prevaleren. Winkelier zal daar wel of 

geen gebruik van te maken. Je zou deze argumenten nogmaals naar voren gaan brengen, op het moment dat 

je de zondagopenstelling überhaupt weer ter discussie gaat stellen. Maar ik denk eigenlijk, dat we vanuit een 

verandering van het winkellandschap prima kunnen leven met dat verruiming van een venster. En of dat 21:00 

uur moet worden, of 20:00 uur, ja, dat vind ik eigenlijk ook niet eens zo heel relevant. 

De voorzitter: Prima, dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Verhoeff, PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben er echt uitgebreid over gediscussieerd in de fractie, 

afgelopen maandag. En ik ben het wel eens met de meneer van de Actiepartij, mijnheer Van Leeuwen, dat met 

name een aantal argumenten die we al op tafel hadden gekregen, vooral die zich richten op: ga je überhaupt 

op zondag open stellen? Er zijn een groot aantal kleine ondernemers die gewoon niet open gaan. En dat zullen 

ze nu ook niet doen. En over het algemeen zijn dit de zaken die spelen in de binnenstad, en met name 

daarbuiten voor de supermarkten. In de brief wordt wel, dat vinden we wel een afgewogen standpunt, 

gekozen voor: ga pas om 10:00 uur ‘s morgens. En niet om 8:00 uur ‘s morgens. Want dat betekent ook, dat de 

bevoorrading anders erg vroeg is. Ik denk dat dan bewoners wél zullen gaan kijken van: hé, dat levert 

misschien toch wel meer overlast. Zeker als jij boven dat soort winkels woont. Of daar heel dichtbij. Want ze 

gaan allemaal door de stad. Ik lees ook in het onderzoek, dat als er al overlast wordt verwacht de bewoners, 



dat dat vooral op het vlak van parkeren is. Nou, daar hebben we als stad toch al een opgave. Maar dat is toch 

wat anders, dan dat je overlast ervaart omdat de stad te druk zou zijn. Misschien is dat zelfs wel prettig, want 

het verdeelt zich beter. We hebben ook nog even nagedacht van: hé, hoe zit dat dan met die mensen die daar 

werken? Dat is weer een heel andere doelgroep. Maar eigenlijk geconstateerd: is wel heel erg belangrijk, maar 

daar gaan wij niet over. Dat zijn de zaken die in allerlei Cao-afspraken moeten worden geregeld. Kortom, de 

conclusie is: we hebben alles netjes doorgelezen. Als het om 10:00 uur op zondag begint, dan vinden wij 

daarnaast gewoon aan de ondernemer om dit te gaan organiseren en regelen. Dus wij staan achter de brief 

die nu door u wordt behandeld. Maar door onze eigen Floor Roduner is ingediend, of geschreven. Wij zijn het 

er gewoon mee eens. 

De voorzitter: Mijnheer Aynan, Jouw Haarlem, die was net even eerder. 

De heer Aynan: Nou, dank u wel voorzitter. Het is een verademing om de coalitiepartijen zo met elkaar te zien 

sparren. Dus: houd dat de komende jaren vol. Dat maakt de politiek ook echt levendig, dat meen ik. Dus 

complimenten in ieder geval aan de heer De Groot, van D66. Hij constateert ook, ja, de omringende 

gemeentes. Inderdaad, Heemstede, Zandvoort, daar zijn de winkels, mogen de winkels langer open. Dat klopt, 

mijnheer De Groot. En u zegt ook: we hebben als Haarlem stilgestaan. Die conclusie deel ik niet met u. 

Absoluut niet. Wij lopen juist voorop. We gaan niet, ja, het is misschien een beetje negatief, maar de ‘race to 

the bottom’, als je eenmaal begint, dan wordt het alleen maar opgerekt. We moeten op een gegeven moment 

ook gaan concurreren met internet. Daar kun je 24 uur per dag winkelen. Dat moeten we niet willen. Haarlem 

heeft zijn hele andere kwaliteiten. Het is de Haarlemse maat: van 12-18 uur mag je open. En sommigen maken 

daar gebruik van, anderen niet. En u ziet ook, dat slechts 36% van de ondernemers positief staat tegenover de 

zondagsopenstelling. 36% maar. En als we kijken naar de bezwaren van de ondernemers zelf, dan kom ik even 

op het verruimen van de venstertijd, is op zich niet het openen of het verruimen of wat dan ook. Het grootste 

bezwaar van de ondernemers is, dat er niet één lijn wordt getrokken. En daar zit eigenlijk het grootste 

bezwaar. Dus u kunt wel verruimen van mijn part van 8 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds. Maar als er geen 

één lijn wordt getrokken tussen de ondernemers dan hebben we er ook niks aan. En dat is nu ook het geval. 

De voorzitter: Interruptie. Mijnheer Slikker, ChristenUnie.  

De heer Slik: Dank u. Ik zou dan graag van Jouw Haarlem willen horen of u een afdwingbare één lijn wil 

creëren of dat u liever dan denkt we houden het bij de huidige situatie.  

De heer …: Hele terechte vraag. Jouw Haarlem vindt van 12 tot 6 zoals het nu geregeld is, dan heb je alsnog tot 

12 uur, ja een beperkte zondagsrust. En als je om 5 uur dicht gaat, dat is de keus want de meeste winkeliers 

kiezen inderdaad daarvoor, behalve de supermarkten. Misschien dat we inderdaad wel kunnen praten over 

verruiming van de openingstijden voor de supermarkten, want daar is wel echt een grote behoefte aan bij de 

bewoners. Maar een algehele verruiming van de venstertijden moet je niet doen. Van 12 tot 6 uur ’s middags, 

Haarlemse maat, prima zo.  

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, Actiepartij. 

De heer Van Leeuwen: Ja dank u wel voorzitter. Wat ik daar moeilijk aan vind, is dat je eigenlijk dan de kleine 

ondernemer een concurrentienadeel geeft op het moment dat je de supermarkten wel openlaat. Want die 

groenteboer die het wel wil, die wordt niet als supermarkt gezien en dus ga je naar Albert Heijn of de Lidl of 

noem het maar op wat er in de stad zit, om je groenten te kopen. Want die mogen tot 8 of 9 uur ’s avonds 

open zijn. Dat vind ik een hele slechte insteek eigenlijk.  



De heer …: Die bereidheid om open te zijn bij de kleine ondernemers is nu al heel gering. Dus weet je, en ja als 

je een keus moet maken. Ja die pijn die voel ik wel ook hoor. En als je gaat kijken naar het personeel. Nou 

gelukkig is de cao voor de supermarkt wel zo dat ze op zondag dus extra geld krijgen. Dat is wel positief. En je 

creëert op die manier wel wat extra werkgelegenheid, maar op het moment dat het dus concreet is, want u 

vraagt iets aan het college, dan zullen we daar wat concreter over meediscussiëren.  

De voorzitter: Mijnheer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ja dank je wel. Ik wil het kort houden. Ik ben het volledig eens met de heer Klaver van het 

CDA. En ik constateer dat de VVD stelling neemt tegen het MKB.  

De voorzitter: Mijnheer Amand, Trots. 

De heer Amand: Ja ik neem een kleine termijn voorzitter. We zijn een paar jaar geleden zijn we hier al over 

begonnen. En het is ik blijf, of wij van Trots Haarlem, vinden eigenlijk van 12 tot 5 of 6 dat zien we al gebeuren, 

daar kunnen we ons eigen wel in vinden. Maar, nou komt natuurlijk ook de mensen die daar werken, die 

moeten ook niet verplicht voelen ondanks mooie beloftes van cao’s. Dus wij willen daar toch de mensen ook 

eventueel die kerkelijk zijn, dat die toch altijd of maatschappelijk toch ook de vrijheid krijgen om zelf een 

beslissing te nemen. Nu wordt het nog weleens gedaan je zou moeten werken, of we hebben niemand. Wij 

willen dan toch dat het een beetje aangepast wordt. De stukken die geschreven zijn, ik zie ze van bekende 

namen, heel erg leuk allemaal, maar ja die hebben er geen last van. Wij vinden gewoon, de mensen die daar 

werken die moeten zelf kunnen beslissen wat ze ermee gaan doen. En wij kunnen wel zeggen ja je moet tot 7 

uur open. Nu zie je de supermarkt al veel langer open als normaal, dat gebeurt overal al. Dus wij zeggen 

gewoon kijk het nou eens aan, maar ga ook met de mensen in gesprek. Ook met die mensen die er werken. 

Dank u. 

De voorzitter: Mijnheer Drost, u wilde nog even reageren begreep ik net. Ik dacht uw termijn. Uw termijn. 

Gaat uw gang. 

De heer Drost: Ja dank voorzitter. Ja verruiming openingstijden. We hebben het er vorig jaar al kort over 

gehad. Toen met technische aanpassingen op de winkelverordening. En mooi dat we nu dit debat wat ruimer 

voeren over de openingstijden. Ja om maar gelijk te spoilen wat het standpunt is van GroenLinks. Nou in ons 

verkiezingsprogramma staat duidelijk ‘er komen ruimere openingstijden op zondag’ van naar bijvoorbeeld 11 

tot 20 uur voor supermarkten en detailhandel. Nou is dat er zomaar ingekomen? Nee, dat is er niet zomaar 

ingekomen. Want sowieso GroenLinks staat wat genuanceerder in dit vraagstuk. We hebben niet één 

landelijke lijn van dit is per gemeente zo. Maar elke fractie of afdeling bepaalt op dit standpunt gewoon lokaal 

hun eigen punt. Nou in eerste instantie stond dit niet in ons verkiezingsprogramma. Nou bij ons, bij 

GroenLinks, kan je als leden kan je moties indienen op een partij. Ja zeker mijnheer Aynan. We hebben leden 

wat dat betreft. En de leden die, daar heeft iemand een motie op ingediend. We hebben daar een goede 

discussie op de ledenvergadering gehad. We hebben eigenlijk alle argumenten die ik vanavond ook hoor 

hebben we toen ook, zijn langsgekomen van nou wat doen we de kleine ondernemer aan, en wat zijn we nog 

aan het beschermen. Nou ik kan, ik heb het net al verklapt, maar die motie heeft het gehaald met 17 stemmen 

tegen 16 stemmen voor. Dus op 1 stem na zijn we voor. Maar het is wel goed om even die nuance in te 

brengen in ons standpunt.  

De voorzitter: De heer Bruch, VVD. Interruptie of? 



De heer Bruch: Nou ik wou nog graag, want ik zat daarnet al te wapperen. Ik wilde graag nog reageren op de 

opmerking van de heer Garretsen. Dat de VVD stelling zou nemen tegen het MKB, want niets is minder waar. 

De heer Garretsen gaat op de stoel van het MKB zitten en dat is wat de VVD nou juist niet doet. Wij willen het 

aan de mensen zelf overlaten wanneer ze open zijn. En in steden waar het toegestaan is dan gaan de 

supermarkten vaak om 10 uur open tot 7 uur ’s avonds. En veel andere winkeliers houden het op 12 tot 5. En 

die vrijheid willen we ze volledig geven.  

De voorzitter: Op wie wilt u nou reageren? O daar weer op. Ja interruptie op een interruptie. Gaat uw gang.  

De heer Klaver: De kleinere winkeliers geven juist in het rapport aan dat ze die verruiming van openingstijden 

niet willen. En daar luistert u niet naar.  

De heer Bruch: Voorzitter, mag ik daar nog op reageren? 

De voorzitter: Ja. 

De heer Bruch: Daar luisteren wij wel naar. En dan moeten ze vooral dicht blijven. En dat kunnen ze prima met 

elkaar afspreken. En zoals ik al aangaf, het zal in Schalkwijk anders liggen dan in de ‘…’straat en in het 

centrum. En laten ze daar onderling uitkomen. En als iemand naar de kerk wil gaat hij naar de kerk. En als 

iemand wil gaan voetballen, gaat hij voetballen. Maar ze mogen het zelf bepalen. En het is niet aan ons om op 

de stoel van de winkelier te gaan zitten en bepalen wanneer hij open is.  

De voorzitter: Misschien even goed om toe te lichten. Dan kunt u mij ook even helpen in het handhaven 

daarvan. Een interruptie is even een korte inleiding, een of twee zinnen. En dan een vraag. Mevrouw Kok, 

OPH.  

Mevrouw Kok: Dank u wel voorzitter. Wij staan er … 

De voorzitter: O, nog een interruptie. Mijnheer Drost. 

De heer Drost: Nou ja, ik zou eigenlijk met mijn termijn verder willen gaan als dat zou kunnen.  

De voorzitter: Ik dacht dat u klaar was. Mijnheer Drost, gaat uw gang. 

De heer Drost: Ja en ik, nog een goede toevoeging, ik stopte, ik deed mijn lampje uit. Omdat, ja Aynan, ik zag 

in mijn ooghoek dat hij wilde interrumperen.  

De voorzitter: Die had ik nog niet gezien. Mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Ja voorzitter, een motie 17/16, 1 stemverschil. Ik heb respect voor het democratisch gehalte 

daarvan. Maar het is niet echt dat je zegt van nou joh, het zijn 33 mensen geweest, 17 die de motie hebben 

gesteund. En dan gaat u op basis van zulke smalle cijfers het voor de stad uitrollen? 

De voorzitter: Ja. Wat is uw vraag dan? 

De heer Aynan: Ja vindt u dat nou echt verantwoord of wilt u bijvoorbeeld een enquête gaan houden in de 

stad om te kijken of er echt draagvlak is onder de bewoners? 



De voorzitter: Mijnheer Drost. 

De heer Drost: Ja de, mijnheer Aynan, de democratie heeft zijn werk gedaan. Ik, er is een meerderheid in mijn 

partij voor dit standpunt. Maar ik vind het wel goed om even die nuance in te brengen dat we daar wel 

redelijk verdeeld in zijn ja.  

De voorzitter: Ja, nou, ja mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Demos betekent volk. En 33 mensen is niet echt volk. Even serieuze vraag. Bent u bereidt om 

een enquête te houden in de stad om te kijken of er echt draagvlak is voor verruiming van openingstijden? 

De voorzitter: Mijnheer Drost. 

De heer Drost: Ik ga verder met mijn betoog lijkt me, want dit is een hele andere discussie. Ons standpunt is 

volgens mij duidelijk. Wat verder van belang is voor mijn fractie is dat … 

De voorzitter: U stelt een vraag en het is aan de heer Drost om te besluiten of hij antwoord geeft. En dat is het 

niet. 

De heer Aynan: Het is een democratische gewoonte om antwoord te geven.  

De voorzitter: Ja. Ja. Mijnheer Drost. Er is u een vraag gesteld. U mag verder gaan. 

De heer Drost: Ja zeker. De eerste vraag heb ik beantwoord, en als dan twee keer hetzelfde wordt gevraagd 

dan ga ik door met mijn betoog. 

De voorzitter: Vervolgt u uw betoog.  

De heer Drost: Dank u wel. Waar mijn fractie ook belang aan hecht is de herkenbaarheid van het beleid. Dus 

we zouden ook zeker willen, om een voorbeeld te geven. In Heemstede is tot 8 uur, in Hillegom, Velsen tot 8, 

Haarlemmerlieden tot 8, Hoofddorp tot 8. Nou sommigen iets eerder, later beginnen. Dus nou dat zou, 

daarom staat het ook natuurlijk zomaar in ons verkiezingsprogramma. Tot 8 uur lijkt ons zeker een goede. Ja 

waarbij uit tijden winkeliers natuurlijk zelf kunnen bepalen in de venstertijden tot hoe laat ze open zijn. Ik 

denk dat verruiming wel inderdaad iets belangrijker is voor de levensmiddelenbranche, dus echt de verkoop 

van producten. Wat ons betreft hoeft bijvoorbeeld een poffertjespan hoeft natuurlijk echt niet 24 uur per dag 

gekocht te kunnen worden, om een voorbeeld. Maar ja, die poffertjesmix. En misschien is dat wat die, dat je 

die vaker kan halen ‘…’ misschien wel belangrijker om maar weer een voorbeeld te geven. Nou, ja, nee, laatste 

punt. Ja hoe nu verder zou ik willen vragen aan de wethouder. Wat, hoe ziet hij het proces voor zich? Gaat u 

peilen en horen wat wij zeggen en op basis daarvan met een voorstel komen? Of komen wij met een motie 

vreemd want dat kan natuurlijk ook. 

De voorzitter: Mevrouw Kok, OPH. 

Mevrouw Kok: Dank u wel voorzitter. Wij staan ook positief tegen de verruiming van de winkeltijden. Het is 

prettig dat het niet verplicht wordt gesteld, dat het een keuze is van de winkeliers. Het is wel, het is ook van 

deze tijd om op zondag te kunnen gaan winkelen. En wij zien er ook wel voordelen in voor de 

werkgelegenheid, vooral met name grootwinkelbedrijven en supermarkten langer open zijn. Geeft ook meer 

banen, dus positief. 



De voorzitter: Prima. Nog meer reacties vanuit de commissie? Dan ga ik de wethouder, o mevrouw Van 

Zetten, H voor H.  

Mevrouw Van Zetten: Nou, goed dat het verruimd gaat worden. Ook ben ik blij met de omkeer die, nou ja, dat 

gaat waarschijnlijk wel gebeuren denkt u niet? 

De voorzitter: Mijnheer Aynan. Die zegt ‘laat maar zitten’. Gaat u verder. 

Mevrouw Van Zetten: Ja ik ben wel blij met de Partij van de Arbeid want door de Partij van de Arbeid mochten 

we na zessen geen boodschapjes meer doen op zondag. Dat is mijn grootste ergernis geweest, dus daar zijn 

we nu vanaf. Dus ja wethouder, zorgt u ervoor dat mensen gewoon op zondag ook na zessen nog even naar de 

Albert Heijn kunnen.  

De voorzitter: Goed. Dan wil ik nu wethouder Sikkema vragen kort te reageren.  

Wethouder Sikkema: Ja, ik heb ook na de motivatie van D66 gekeken en daarin werd aangegeven wat 

verwacht u van het college? Een luisterend oor. Dus ik heb goed geluisterd. En ik heb de indruk dat een 

meerderheid wel voor een vorm van verruiming is. En we hebben het afgelopen dinsdag wel even in het 

college over gehad, ook uiteraard dat ik dit ga aanhoren en daar verder met elkaar over gaan hebben. Maar ik 

wil toch een paar dingen meenemen, ook uit het onderzoek. Ik ben van oorsprong onderzoeker dus ik snap dat 

iedereen zijn percentages eruit haalt. Ik hoor dat de meerderheid wel voor een verruiming is. Wat wij in het 

college wel hebben besproken, en nou dat moeten we later wat verder uit gaan werken, is dat een, dat heeft 

het CDA ook genoemd, de meerderheid van de kleine winkeliers willen geen verruiming of zullen daar geen 

gebruik van maken. Nu geeft u aan van joh maar dat is vrij aan iedereen. Ik wil daarbij wel meegeven de kracht 

van onze binnenstad is dat wij juist zoveel kleine winkels hebben naast de grote ketens. En op het moment dat 

je die vrijheid geeft ieder mag doen wat hij of zij wil, je daarmee de concurrentiepositie van de grotere ketens 

benadrukt wat ten koste kan gaan van de kleinere bedrijven. En waarmee, en dat vind ik het allerbelangrijkste, 

de kracht, de aantrekkingskracht, van onze binnenstad, daarin zijn wij uniek ten opzichte van andere mooie 

binnensteden, is juist die kleine winkels. Dus dat is een afweging die het college meegeeft. Ik hoor ook, en dat 

is wat anders, de supermarkten zodat mensen om 8 uur nog even denken ‘o shit of o potverdikkeme, ik heb 

nog slagroom nodig voor de taart op zondagavond’. Dat is een ander verhaal. Dus dit is denk ik wel om u mee 

te geven welke richting het college denkt als je aan verruiming denkt. En een ander punt dat ik mee wil geven, 

wat we ook leren uit Amsterdam, op dit moment is ‘we make the city’ populair. Ik heb verschillende 

bijeenkomsten bijgewoond tot nu toe, en daar gaat het ook om. We willen hier in Haarlem geen Amsterdamse 

toestanden in de zin van het is dag en nacht vol met allemaal leuke toeristen. Daar willen we wel een gradatie 

in. En dat mag meer dan het nu is hè. Maar hoe ga je daar, hoe zorg je balans tussen prettig wonen, fijn dat er 

veel mensen op onze mooie stad afkomen, en genieten van de prachtige winkels, de prachtige cultuurtempels, 

et cetera. En hoe gaan wij met de leefbaarheid om. Mijn voorstel is qua proces. Ik vind dat, want het is nog 

een beetje breed welke verruiming een meerderheid voor is. Ik had gehoopt dat daar wat meer eenduidigheid 

in was zodat we dat verder zouden kunnen uitwerken. Maar we komen met een voorstel en ik denk dat het 

goed is dat ik daarbij ook even met D66 als initiatiefnemer wat afstem van wat heeft u voor ogen. Als u zegt 

we willen wat meer richting geven via een motie vreemd waaraan u kunt denken, laten we het daar nog even 

over hebben. 

Mevrouw Van Zetten: Zegt u nu toe eigenlijk het college komt met een voorstel, en ik stem af met de 

initiatiefnemer? Of zegt u van nou … 



Wethouder Sikkema: Dat is eigenlijk een motie vreemd. 

Mevrouw …: … nu terug van. Of heeft u zoiets van ik wil zelf met de Raad wat meer richting meegeven aan het 

college via een motie vreemd. Dat wil ik even met u nu … 

De voorzitter: Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ik verbaas me dat het alleen met de initiatiefnemer zou zijn. Want het lijkt me dat u 

even met de hele commissie dan overlegd. Doet u dan even gewoon een voorstel. Kijk voor mij hoeven ze niet 

tot 10 uur ’s avonds open te zijn op zondag. 

De voorzitter: Maar ik denk dat in dat geval een motie vreemd hier het meest op zijn plek is. Een motie 

vreemd die het college net even wat meer richting meegeeft. Mijnheer De Groot, D66. 

De heer De Groot: Ja dank u voorzitter. Doel van deze behandeling was om inderdaad te peilen hoe zit deze 

commissie, hoe kijkt die tegen de zondagse openingstijden. En ik heb hier in ieder geval, net als de wethouder, 

een meerderheid gehoord die oren heeft naar een verruiming van die winkeltijden. Dan kunnen we dat 

inderdaad aan een motie vreemd schieten, maar mijn voorkeur zou hebben, omdat het college wel met een 

aanpassing verordening komt. En dat over de exacte invulling, dus exacte tijden en dergelijke, ja daar zouden 

we met een motie vreemd misschien nog een end bij moeten schaven. Maar dan is dat het proces waarbij er 

wel degelijk een collegevoorstel ligt ter verandering van de verordening. En dat op het moment dat daar nog 

aan geschaafd moet worden, dan zou dat met een motie vreemd kunnen. Dat lijkt mij de meest chique 

oplossing. 

De voorzitter: Mijnheer Drost, GroenLinks. 

De heer Drost: Ja hetzelfde volgens mij. Er zaten wel wat nuances in de verschillende stemverklaringen, maar 

het lag ook weer niet zo ver uit elkaar. Dus ik zou wel de heer De Groot willen steunen en het college willen 

oproepen om met een voorstel te komen. In eerste instantie.  

De voorzitter: Mijnheer Klaver, CDA.  

De heer Klaver: Ik ben het met het procesvoorstel eens. Kunt u nog iets zeggen over de, we hebben € 10.000 

uitgegeven aan dat rapport waar ik heel veel kritiek op heb geuit. Kunt u daar nog iets over zeggen? 

De voorzitter: Goed. Ik geef het woord, zijn er nog vragen vanuit de commissie en dan geef ik het laatste 

woord aan Wethouder Sikkema. 

Wethouder Sikkema: Ja. Oké, dan zullen we, ga ik mee met uw … 

De heer Klaver: Even een punt van orde. Huishoudelijk. Ik heb nog wel behoefte zo meteen aan een tweede 

termijn. Kan dat?  

De voorzitter: Nee. Ja, die is net geweest. Dan wordt het een derde termijn. Bent u, kunt u, heeft u een vraag?  

De heer Klaver: Ik was mij niet bewust van de tweede termijn. 



De voorzitter: Nee, was ook niet expliciet. Maar er ging een hele ronde. U wil hierna nog even een statement 

maken of een stem, ja prima.  

Wethouder Sikkema: U mag het van mij nu zeggen, kan ik in één keer reageren. Ik ga mee met het 

procesvoorstel dat waren volgens mij een meerderheid dan achterstaat. Dus wij komen als college met een 

voorstel. Ja en het onderzoek. Kijk, er is op verschillende manieren naar gekeken. Als je kijkt van hoeveel 

ondernemers hebben uiteindelijk mee gedaan, hoeveel bewoners, en hoeveel, en ook nog het stakeholders 

verhaal. Kijk, normaal doe je een steekproef en van die steekproef is meest, ben je al blij als 30/40% reageert. 

En als je op die manier naar het aantal mensen dat mee heeft gedaan aan dit onderzoek, vind ik dat best 

aardig. Dat het nog wat scheef verdeeld is bijvoorbeeld '...' relatief meer reacties zijn. Dat snap ik. En ik kan mij 

voorstellen dat u vindt dat de conclusies, zeker vanuit uw redenering, te kort door de bocht zijn. Maar ik vind 

dat we gewoon wel een goede indicatie geven van wat er speelt. En ik vind dat het ook een mooie basis is 

geweest voor deze discussie. Punt. Punt.  

De voorzitter: Mijnheer Klaver nog even. Ik ga niet de hele discussie weer overdoen. Dus als u nog even een 

korte reactie kunt geven, in uw derde termijn. 

De heer Klaver: Ja die gaan we niet overdoen. Argumenten zijn gewisseld. En wij hebben nog andere 

argumenten die niet voorbij zijn gekomen en die zullen we ook in de Raad naar voren brengen. En die hebben 

betrekking op de leefbaarheid van de stad. Die hebben betrekking op de, het synchroon lopen van de 

openingstijden en nog een paar argumenten. Maar daar komen we op een later moment nog wel … 

De voorzitter: Het stuk komt dus niet naar de Raad. De wethouder komt eerst met een voorstel naar de 

commissie.  

De heer Klaver: Ja klopt. Maar dan komt dat … 

De voorzitter: Mijnheer Aynan, laatste opmerking.  

De heer Aynan: Ja een vraag voorzitter. Waar komt de wethouder nou precies mee? 

De voorzitter: De wethouder komt met een voorstel naar de commissie. Waar vervolgens de commissie 

inhoudelijk over kan, ja. Dan kunt u het specifiek hebben over de openingstijden.  

De heer Aynan: Ja, want ik hoor de wethouder praten over een meerderheid. Voor mij was niet echt helder 

wat voor meerderheid. Er was wel misschien een verruiming. Maar ik neem aan dat u dan komt met keuze 

vanuit supermarkten en … 

Wethouder Sikkema: Ja kijk, want er werd gezegd kom met een verordening. Maar ik denk dat ik daar voor 

met een voorstel kom van wat zijn de opties en waar gaat het college voor. Kunnen we hier bespreken en dan 

de verordening. Ik vind het zonde om dat helemaal uit te werken als daarna er nog drie moties op komen. 

De voorzitter: Prima. Wil ik hiermee dit agendapunt afronden.  



Rondvraag 

De voorzitter: Omdat Wethouder Sikkema hier toch zit, we hebben één rondvraag. Ah, of u nog even wil 

zeggen wanneer u met dat stuk komt. Dan kan het op de planning. Mag u nog even over nadenken. Er is één 

rondvraag van mijnheer Amand over de BIZ.  

De heer Amand: Voorzitter, mag die even gesteld worden meteen? Dan ga ik het meteen eventjes stellen. De 

BIZ daar wordt natuurlijk een heel groot bedrag opgehaald. Nou is de vraag van Trots Haarlem, en ik denk ook 

van anderen, van winkeliers ook: Is dat managementkosten worden die eruit betaald, of worden die ergens 

anders uit betaald? En de bestuursleden daarvan, komen die ook uit de BIZ pot? Dat willen we wel eens 

weten. Dus als daar nou 3 of 4 ton uit komt, gaan die mensen die daar in het bestuur zitten, gaan die ook uit 

die pot, uit de ‘…’ eten? Dus dat willen wij wel eens weten.  

De voorzitter: Ja. Dit zijn vrij technische vragen. Daar heeft de wethouder … 

De heer Amand: U bent toch technisch. 

De voorzitter: … in ieder geval zo geen antwoord op. Dus het verzoek is of u die even via de mail, technisch zou 

willen uitvragen alstublieft.  

De heer Amand: Dan krijgen we schriftelijk een antwoord van de wethouder hoop ik. 

De voorzitter: Dat krijgt u zeker.  

De heer Amand: Prima. 

De voorzitter: Ja, is dat hierbij? 

Wethouder Sikkema: Ik heb het voornemen, en dat ook met elkaar al afgesproken, de technische vragen gaan 

we niet meer via de rondvraag beantwoorden. Die kunt u van tevoren stellen. En die worden uiteraard altijd 

schriftelijk beantwoord.  

De voorzitter: Goed. Dan nog even de vraag wanneer komt u met het voorstel over de verruiming van de 

openingstijden op zondag? 

Wethouder Sikkema: We hopen einde van het jaar met het voorstel te komen. 

De voorzitter: Eind van het jaar. Commissie akkoord. Prima. Dan gaan wij nu even koffie drinken. Tot 21.10 

uur, kwartiertje, 21.15 uur? Kwart over negen.  

13. Middenhuur (wethouder Meijs) 

De voorzitter: Goed. Hierbij heropen ik de vergadering van de commissie Ontwikkeling. Wethouder Roduner is 

nog bezig in de, kan de commissie even wat aandacht schenken aan de vergadering? Wethouder Roduner is 

nog bezig in de commissie Samenleving. Dus de onderwerpen voor Wethouder Roduner schuiven we naar 

achter. We gaan verder met Wethouder Meijs. Zij heeft twee onderwerpen en een aantal rondvragen. De 

eerste is de Middenhuur, en dan wilde ik daarna de Braillelaan behandelen, als dat kort kan. Middenhuur is 

geagendeerd door de SP. Even kijken, daar zijn ook bij de beantwoording van technische vragen over de 



middenhuur aan toegevoegd. Ik moet even zoeken voor de … En sociale koop. En ik moet even zoeken voor de 

motivatie. Middenhuur mevrouw … Die staat er gewoon niet bij. Dat mag u dan eventjes zelf doen. Mijnheer 

Garretsen. Ja, dat kost allemaal tijd en dat is zonde. Mijnheer Garretsen van de SP. 

De heer Garretsen: Ja de motivatie is tweeledig, A het coalitieakkoord, en B dat er in oktober geloof ik een 

onderzoek verschijnt en ja daar wou de SP wat voorzetten voor geven. Ik wou beginnen met mijn betoog dank 

zeggen aan de team coördinator Wonen, voor haar vlotte en duidelijke beantwoording van mijn vragen. Ik 

mag de naam van haar niet noemen, maar wel de functie heb ik begrepen van onze burgemeester. Nou, 

waarom hebben wij die vragen gesteld? Wij maken ons niet alleen zorgen over de huisvesting van de lagere 

inkomens, maar ook van de middeninkomens in Haarlem. En wij hebben het vermoeden, maar dat zullen we 

deze, dit najaar, zullen we dat verder horen, dat er ook grote schaarste is aan middenhuur woningen en aan 

sociale koopwoningen voor de inkomens tot anderhalf modaal. En ja wij willen graag dat daar aandacht voor 

komt. En nou, voor middenhuur kan dat sinds kort gelukkig. We kunnen via de huisvestingsverordening voor 

zorgen dat er huisvestingvergunning nodig is. En we kunnen een doelgroepenverordening opstellen. Ik heb de 

doelgroepenverordening van Amsterdam gelezen, daar kunnen eisen aan inkomens worden gesteld. Want wij 

willen dat die middenhuur woningen en de sociale koop beschikbaar komen voor Haarlemmers en voor niet 

Haarlemmers die sociaal, economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan Haarlem, met de juiste inkomens. 

We willen niet dat iemand met een inkomen van drie keer modaal in een middenhuur woning terechtkomt. 

Nou dat kun je via de doelgroepenverordening regelen. Daar kun je ook de inkomensgrenzen vaststellen. En 

daar kun je dus ook vaststellen dat een projectontwikkelaar een woning in Amsterdam, is dat 25 jaar 

middenhuur woning, de middenhuur woning moet laten. En er niet iets anders mee moet kunnen doen. Nou 

bij de sociale koop ligt dat iets ingewikkelder. Sinds enige tijd kan dat via het bestemmingsplan worden 

geregeld. En je kunt via een ‘…’ regelen dat ook een sociale koopwoning, sociale koopwoning blijft. Wat 

moeilijker is, te zorgen dat die ook, en je kunt ook regelen dat die gereserveerd wordt voor bepaalde 

inkomens. Wat moeilijker is om te regelen dat ze voor Haarlemmers zijn, of voor mensen die economisch en 

maatschappelijk gebonden zijn in Haarlem. Nou wij willen heel graag, ook gezien het coalitieakkoord, dat in 

die nota in oktober de dingen naar voren komen die wij als Raad nodig hebben om het coalitieakkoord te 

kunnen onderbouwen. We willen dus ook graag weten hoe groot die schaarste is. Het vermoeden van de SP 

en ook van andere partijen is dat er schaarste is aan woningen voor middeninkomens. En we willen dat die 

notitie die dus het najaar komt een onderbouwing biedt voor de doelstellingen die ik namens de Socialistische 

Partij zojuist naar voren heb gebracht. Dit was wat ik in eerste termijn wilde zeggen. 

De voorzitter: Mijnheer De Groot, D66. 

De heer De Groot: Ja een korte vraag aan de heer Garretsen. In de antwoorden op uw technische vragen 

wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen die in het bezit zijn van corporaties en boven de € 710 huur 

kosten, en die in de particuliere sector. Want daar zitten gewoon verschillen tussen. Hoe kijkt u tegen dat 

verschil aan, en gaat het u om beide categorieën of hoe ziet u dat?  

De heer Garretsen: Het gaat mij uitdrukkelijk om beide categorieën. In de antwoorden staat dat op dit 

moment particuliere eigenaren van middenhuur woningen nog de woning kunnen verhuren aan iemand met 

een zeer hoog inkomen. Bij wijze van spreken nog aan een miljonair. Nou, daar valt dus wat aan te doen. Wat 

ik al gezegd heb, via de huisvestingsverordening, via de doelgroepenverordening. En als het aan de SP ligt gaat 

het ook gebeuren.  

De voorzitter: Mijnheer Wiedemeijer, PvdA. O u wilde aan uw termijn beginnen. Waren er nog interrupties? 

Mijnheer Garretsen? Nee. Dan kunt u aan uw termijn beginnen.  



De heer Wiedemeijer: Dank u wel voorzitter. Ja we juichen het voorstel van de SP om te onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om de prijzen en toegang tot de middenhuur verder te reguleren. Wel zien we dat de 

middenhuur de laatste jaren eigenlijk een soort buzzword is geworden, het ongeveer de oplossing is voor alle 

problemen op de woningmarkt in liberale kringen. Daar zijn de afgelopen maanden diverse kanttekeningen 

geplaatst, onder andere door het Planbureau voor de Leefomgeving. Die heeft in november het rapport 

uitgebracht en die zeggen dat eigenlijk voor de groep die wordt gedefinieerd als middeninkomens, er voor een 

groot deel een middenhuur woning simpelweg niet te betalen is. Dan ga ik over naar een aantal andere 

rapporten die zijn aangedragen. Recent is er aangegeven in het AD, ik citeer ‘Middel dure huurwoningen zijn 

gewoon een slecht product. En dat komt doordat Nederland geen eigendomsneutraal woonbeleid heeft’. Dat 

is een quote van Jan Jager, hoofdredacteur van woonvak site Stadszaken.nl. En het punt wat hij schetst is een 

vrij technisch punt, maar wel heel essentieel punt. Het eigendomsneutraal woonbeleid. En waarom is voor de 

middeninkomens, middenhuur woning niet zo heel erg interessant? Dat komt omdat wij in die groep 

koopwoningen stelselmatig subsidiëren met de hypotheekrenteaftrek. Deze groep ontvangt geen subsidie op 

hun middenhuur woning en krijgt ook geen huurtoeslag meer. En daardoor zit, komt die groep vaak in de knel 

bij een middenhuur woning. Dan wilde ik graag nog aan de wethouder een vraag stellen. Op 24 mei maakte 

het kabinet bekend, ja af en toe doen ze ook best wel goede dingen, dat gemeenten een tijdelijke maatregel 

mogen nemen om extreme huren in het middensegment een halt toe te roepen. Mijn vraag is, is dit bekend bij 

het college? En graag ziet de PvdA een voorstel tegemoet op het moment dat het kabinet dit verder heeft 

uitgewerkt. En verder zien we inderdaad graag net als de SP in het middenhuur segment de prijs gereguleerd 

worden en de toegang. Ik denk dat er diverse technieken zijn, maar voor dit moment willen we dat niet via 

een motie of wat dan ook regelen. Maar wachten we graag een techniek af wat door het college voorgesteld 

kan worden. En dat is voor nu mijn bijdrage.  

De voorzitter: Mijnheer Garretsen, SP. Interruptie.  

De heer Garretsen: Ja ik ben het eens met wat de Partij van de Arbeid heeft gezegd over die middenhuur 

woningen, en de mensen die daarvan gebruik maken. Maar de realiteit is helaas dat iemand met een inkomen 

tot € 4.400, ja zich een woning kan veroorloven tussen de 110, met een koopprijs tussen de € 110.000 en € 

156.000, en die zijn er gewoon heel weinig. Wij zouden dat graag anders zien. Maar de werkelijkheid is helaas 

anders. 

De voorzitter: Ja. U was een interruptie, maar dat, wat is dan uw vraag? 

De heer Garretsen: Ik had geen vraag. 

De voorzitter: O. Dat is wel eerlijk. Mijnheer Berkhout, GroenLinks. 

De heer Berkhout: Ja in algemene zin, leuk dat dit onderwerp geagendeerd is door de SP. Leuk in zoverre om 

te zien, want dit is inderdaad, misschien is ‘leuk’ niet het goede woord want het is precies waar het 

coalitieprogramma mee van start is gegaan. Maar interessant om te zien dat u onderzoekt welke instrumenten 

dan ervoor in aanmerking komen om die ambities die wij in het coalitieprogramma hebben gesteld, te 

realiseren. Want dat is precies de volgende stap die we nodig hebben. In het coalitieprogramma staat duidelijk 

we zien die schaarste, daar hebben we het hier vaak genoeg over in de commissie, wat gaan we doen? Nou we 

gaan meer woningen bouwen, we gaan meer sociale huurwoningen realiseren bij nieuwbouw, maar we gaan 

ook proberen meer grip te krijgen op die woningmarkt. En daar hebben we die instrumenten allemaal voor 

nodig. Dat hele arsenaal moet we inventariseren. Maar u doet daar met al uw vragen een voorzet toe. Ik heb 

het met veel belangstelling gelezen. We weten ook wat er allemaal aan opties is inderdaad, als het gaat om 



die huisvestingsverordening en het handhaven daarvan. Als het gaat om zaken in het bestemmingsplan 

vastleggen. En vervolgens de doelgroepenverordening. Die heeft sinds kort ook extra mogelijkheden op dit 

soort vlakken. Dus ik denk ook dat dat nodig is in een woningmarkt met dusdanige schaarste wat we allemaal 

realiseren, wat ook niet minder gaat worden de komende tijd. Daar zal ook extra capaciteit voor nodig zijn, 

want de ene ambtenaar die hier nu zit zal het niet allemaal in haar eentje af kunnen. Dus daar zal van alles 

moeten worden gebeuren. Dus ik denk dat dit een goede voorzet is voor echt een heftige of interessante, 

inhoudelijke discussie in het najaar. Maar we staan op dit moment helemaal op de lijn. En ja, dit zal nodig zijn 

de komende jaren. Dus dank voor deze informatie. Daar wou ik het nu bij laten.  

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven? Mijnheer De Groot, D66. 

De heer De Groot: Ja dank u voorzitter. En uiteraard een warm welkom voor wethouder Meijs in deze 

commissie. Goed om dit onderwerp nu even te agenderen. Maar eigenlijk, natuurlijk ik snap dat er richting 

mee gegeven moet worden, maar de discussie zelf gaan wij in het najaar voeren. En uiteraard wil ik daar ook 

wel graag iets in meegeven. Al vaak genoemd hier, we hebben de Woonvisie vastgesteld. En een van de 

discussiepunten vanuit D66 was destijds ook dat het college toen aangaf de focus moet liggen op het 

realiseren van sociale huur, en in mindere mate op die van middeldure huur. En daar waren wij het niet meer 

eens. Nou, zijn we het ook niet mee eens omdat wij juist denken dat die categorie ‘middelduur’ ontzettend 

belangrijk is. En ik ben eens met de heer Wiedemeijer dat het geen oplossing is voor alle problemen, zoals hij 

dat net bespiegelde bij liberale kringen. Maar wij zijn heel blij met de afspraken in het coalitieakkoord, dat een 

middelduur huur net zoveel aandacht krijgt als sociale huur, in ieder geval in het percentage wat erin 

gerealiseerd zou moeten worden. Wat ik mee zou willen geven is dat … 

De voorzitter: Interruptie van de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja dit is nu wel een vraag voorzitter. Ik dacht dat onder de 40% in het coalitieakkoord niet 

alleen middenhuur werd begrepen, maar ook sociale koop. Klopt dat? Bent u het daar mee eens? Dat is mijn 

vraag. 

De heer De Groot: Nou ik moet de exacte formulering u even schuldig blijven, maar ik heb begrepen dat het 

40% in het middelduur segment met een voorkeur voor huur benoemd staat. En waar de discussie, of wat ik 

mee zou willen geven, is dat wat ons betreft de oplossing met name ligt in capaciteitsgroei, dus meer 

middelduur huur beschikbaarheid. En in mindere mate in het sturen naar welke doelgroepen daar precies van 

gebruik van zou moeten maken. Want wij kunnen ons heel goed voorstellen dat ook iemand met een hoger 

inkomen nog steeds heel graag wil wonen in een huis wat nou eenmaal die prijs met zich meebrengt om te 

huren. Ik word geïnterrumpeerd geloof ik.  

De voorzitter: Interruptie mijnheer Wiedemeijer. 

De heer Wiedemeijer: Ik heb daar eigenlijk twee vragen over. Want u zegt een hoger inkomen mag wel voor 

een woning komen in het middeninkomen. Maar als we dat met sociale huurwoningen doen dan staat u 

vooraan om dat als scheef wonen te betitelen. Dus dat ten eerste als vraag. En ten tweede, daarvoor zei u, u 

wilt zich vooral richten op de hoeveelheid woningen, dus u wilt eigenlijk de prijs, daar ziet u geen interesse om 

dat te reguleren? 

De heer De Groot: Om met de eerste vraag te beginnen. Ja ik zou het heel fijn vinden om meer doorstroming 

in sociale huur te creëren. Ik kan me ook nog steeds voorstellen dat die inkomensgrenzen bekeken zouden 



moeten worden. Want zijn die nog steeds wel zo praktisch als ze ooit bedacht zijn? En om uw tweede vraag te 

beantwoorden. Nou ontschiet mij even uw tweede vraag. Kunt u mij even helpen mijnheer Wiedemeijer? 

De heer Wiedemeijer: U gaf aan dat u vooral wilde inzetten op de hoeveelheid van middenhuur woningen, 

terwijl eigenlijk het voorstel wat voorligt, nou ja de discussie die voorligt, laat ik het zo zeggen, die wil ook 

voorstellen van het college om ook de prijs te reguleren zodat de betaalbaarheid daarmee positief wordt 

beïnvloed.  

De heer De Groot: Prijs reguleren dat kan tot een bepaalde hoogte, daar kan ik ook best, daar wil ik met veel 

interesse naar de instrumenten daarin kijken. Wat ik lastiger vind is om doelgroepen te specificeren, dus om te 

kaderen wie er precies in aanmerking mogen komen voor dat segment. Dat vind ik twee verschillende 

instrumenten. En ik ben zeer benieuwd naar de uitwerking van het college op beide vlakken.  

De voorzitter: Vervolgd u uw betoog. Mijnheer Garretsen, nog een interruptie? 

De heer Garretsen: Ja u zegt … 

De voorzitter: Op wie? 

De heer Garretsen: … doelgroepen, ja natuurlijk op de heer De Groot.  

De voorzitter: Mijnheer De Groot. 

De heer Garretsen: U zegt doelgroepen specificeren. Maar u bent het toch hopelijk wel met de SP en andere 

partijen eens dat het weinig zinvol is dat je iemand met een zeer hoog inkomen de kans geeft om in een 

middenhuur woning te gaan wonen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Als iemand twee keer modaal verdient 

en hij heeft een schuld van 2 ton, dat is wat anders. Maar normaal gesproken moeten middenhuur woningen 

komen voor mensen die qua inkomen daarop zijn aangewezen.  

De voorzitter: Prima. Mijnheer De Groot.  

De heer De Groot: Nou volgens mij draait u de discussie nu om. Want in dit geval is het zo dat middelduur 

huur vrij is, dus iedereen kan daar nu gaan wonen zoals het is. En wat u voorstelt is om daar restricties op aan 

te leggen. Dus ik vind dat u de discussie nu omdraait.  

De voorzitter: Goed. Vervolgd u uw betoog.  

De heer De Groot: Dit was prima zo, ja hoor.  

De voorzitter: O dat was, u was klaar. Kan ik het woord geven aan de wethouder? Is er nog? Mijnheer Aynan, 

Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: O ja, heerlijk om de coalitiepartijen zo tegen elkaar, nou ja, bijna tekeer te zien gaan. Dus dat 

wordt genieten de komende jaren.  

De voorzitter: Wat was … 



De heer Aynan: Voorzitter, allereerst grote dank aan de SP, dat ze dit op deze manier toch wel ja uitgezocht 

hebben. En het biedt wel wat helderheid en wat, ja handvatten om er iets mee te doen. Want in het 

coalitieakkoord staat inderdaad 40% middenhuur, met nadruk op aan de onderkant van de middenhuur, € 

950. Maar goed, de discussie komt in het najaar en dan zullen we wel zien hoe dat afloopt.  

De voorzitter: Prima. Nog iemand uit de commissie? Nee? Dan geeft ik het woord aan wethouder Wethouder 

Meijs.  

Wethouder Meijs: Dank u wel. Ik ben nu Wethouder Sikkema, dus daar is iets mis. We zijn er. Hartelijk dank 

voor het welkom. Het doet mij een genoegen. En ga ik toch maar even starten met het herhalen van de alinea 

waar het volgens mij nu om gaat. In het coalitieakkoord staat ‘Voor nieuwe projecten geldt een verdeling van 

40% sociale huur, 40% middelhuur of koop, met de nadruk op huur, tot € 950. En 20% overige woningen’. En 

daarbij vragen ze dan aan het college om snel duidelijkheid te geven over welke projecten et cetera. Nou dan 

wordt de alinea vervolgd. Volgens mij is dit agendapunt op de agenda gezet door de SP om juist eigenlijk een 

richting te kunnen bepalen voor de nota die dan in oktober gaat komen, waarin het college dit punt verder 

gaat uitwerken. Nou u begrijpt, we zijn slechts 14 dagen geïnstalleerd, dat die nota nog in de maak is. En dat 

we daar hard aan het werk zijn. Dus de discussie die hier gevoerd zou worden, of nu gevoerd wordt met alle 

vragen die daarbij horen, nemen wij uiteraard mee. Ik ga meteen wat vragen beantwoorden. Nou dat van die 

middenhuur, dat is niet hetzelfde als sociale koop. Nou moet ik iemand anders aantekeningen lezen, dus dat is 

echt handig. Maar goed, dat nemen we allemaal mee in die kaders. Want u vraagt heel gedetailleerd in uw 

schriftelijke vragen om specifieke lijstjes en geldelijke verdelingen. Dat gaan we meenemen want dat gaat mij 

nu te ver aan techniek om dat nu te beantwoorden. Wat ik vooral belangrijk vind is dat we constateren dat er 

een schaarste is in een bepaald segment, en dat gaan we zeker onderbouwen in die nota. Dat komt goed, dat 

we dat meenemen. Verder vraagt de PvdA een, eigenlijk dat we niet een narrow-mind hebben maar dat we 

andere rapportages ook meenemen. Dus onder andere het rapport van de Leefomgeving meenemen. Dat 

gaan we uiteraard ook meenemen. Even kijken, dan was er nog iets over, ja middelhuur, middenkoop. Nou dat 

is een definiëring. Volgens mij was het dat.  

De voorzitter: Aanvullende vragen vanuit de commissie. Mijnheer Wiedemeijer, PvdA.  

De heer Wiedemeijer: Ja ik vroeg ook nog of het voorstel wat het kabinet recent had gedaan, om extremen 

prijsstijgingen te voorkomen, of dat ook bij u bekend is. En in het geval dat dat niet bekend is, of u dan in de 

toekomst wilt meenemen?  

Wethouder Meijs: Ja dat was bekend. En dat nemen we uiteraard mee. We gaan niks landelijks overrulen.  

De voorzitter: Mijnheer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ja, ik heb de eerste termijn nog iets vergeten aan te horen. Dat is wat D66 belangrijk vindt, 

Hart voor Haarlem, en ik dacht ook de VVD. Dat is de doorstroming vanuit de sociale huur. Naar bijvoorbeeld 

middenhuur. Nou dat kan volgens mij worden geregeld via huisvestingsverordening enzovoort. Maar 

doorstroming naar sociale koop, daar heb ik ook een technische vraag over gesteld en daarop is geantwoord 

dat het nog nader onderzoek verdient. Nou, ik neem aan dat dat nader onderzoek ook wordt meegenomen, 

dat er ook zoveel mogelijk mensen met een wat hoger inkomen dan € 37.000 kunnen doorstromen.  

De voorzitter: Mijnheer Garretsen, let u even op uw tijd. U heeft nog belangrijke onderwerpen te gaan en u 

heeft bijna geen tijd meer.  



De heer Garretsen: Dit is mijn belangrijkste onderwerp.  

De voorzitter: Prima, dat is aan u. Geef ik het woord nog even, Wethouder Meijs, korte reactie hierop. 

Wethouder Meijs: Ja het kan heel kort. Ik bedoel, ik denk dat er een enorme hoeveelheid technische kennis 

hier rechts van mij zit. Dus die gaat dat uiteraard allemaal meenemen. En het college zal het voorstel, nou, ook 

toejuichen om in oktober met u te bespreken.  

De voorzitter: Prima. Dan heeft de commissie hiermee haar input meegegeven voor de nota. Dan zie ik achter 

mij zag ik Wethouder Roduner binnenkomen. En er staan nog wel twee bespreekpunten op de agenda. Dus 

met uw welnemen wil ik die toch graag eerst beantwoorden, of behandelen. De twee agendapunten voor 

Wethouder Roduner wil ik graag eerst beantwoorden, behandelen. Om te voorkomen dat we geen, het is 

enorm circus. Maar om te voorkomen dat we daar geen tijd meer voor zouden hebben.  

TER ADVISERING AAN DE RAAD (2) 

8. Verkoop grond aan Lemo Connectors B.V. in de Waarderpolder (FR) - zware voorhangprocedure 

De voorzitter: Dat zijn er, het zijn twee verkopen. Ik moet even kijken, dat was agendapunt 8, Verkoop grond 

aan Lemo Connectors. Dat is agendapunt 15, Verkoop grond LP.nl en agendapunt 14, Ontwerp 

bestemmingsplan Bomenbuurt. Wil ik eerst de twee verkopen behandelen, achtereenvolgens. Even kijken. 

Agendapunt 8, Verkoop grond aan Lemo Connectors in de Waarderpolder, zware voorhangprocedure. Het 

college heeft een besluit naar de commissie gestuurd en vraagt daarover haar advies. Wie mag ik het, 

mijnheer Wiedemeijer meteen al.  

De heer Wiedemeijer: Ja, laat ik eens de eerste zijn. Nou er komt een nieuw hightech bedrijf in de Noordkop, 

4100m2. In totaal 45 Fte. Nou, het bedrijf komt volgens mij uit Heemskerk. Ik hoor alleen maar goed nieuws. 

Ik denk dat we hier snel klaar mee zijn en positief om te horen. Dank voor het goede werk.  

De voorzitter: Kijk eens aan. En nou allemaal handen. Begin ik, ga ik gewoon een soort van rondje maken denk 

ik. Mijnheer Van den Doel, GroenLinks.  

De heer Van den Doel: Ja ik zal het ook kort houden. Wij zijn ook enthousiast dat het bedrijf naar Haarlem 

komt en zich wil vestigen, hier wil vestigen. En ook nog dat ze aangeven dat ze gasloos willen gaan bouwen. En 

mijn vraag aan de wethouder is: Is dat er al doorheen ja of nee? Is hij daarmee bekend? Met het gasloos 

bouwen, dat ze dat willen doen. En verder, staan we erachter.  

De voorzitter: Helemaal prima. Wie, aan die kant nog. Mevrouw Otten, VVD. 

Mevrouw Otten: Wethouder, voorop gesteld dat de VVD het toejuicht dat er een bedrijf met 45 Fte en een 

internationale uitstraling naar Haarlem komt, daar zijn wij heel blij mee. Maar we vinden het wel jammer dat 

we tot tweemaal toe moesten vragen om een taxatierapport. Er werd verwezen naar de Nota Grondprijzen uit 

2016. En natuurlijk prima als richtlijn, maar dat kan niet leidend zijn voor alle grond in de Waarderpolder. Een 

onderbouwing voor de prijsbepaling voor dat stuk met unieke kenmerken geeft houvast. Een vaste nota niet.  

De voorzitter: U heeft twee interrupties. Mijnheer Van Leeuwen, Actiepartij.  



De heer Van Leeuwen: Ja dank u wel voorzitter. Ik begrijp die wens om taxaties te zien. Met gebouwd 

vastgoed delen we dat volledig, dat willen wij ook zien. Maar ik vind wel dat we het college de gelegenheid 

moeten geven om bij grondverkopen, braakliggende bouwgrond, te kunnen werken met een 

Grondprijzennota waarin de bandbreedte is vastgelegd waarbinnen de ambtenaren de onderhandelingen 

kunnen voeren. En binnen die bandbreedte tot transacties kunnen overgaan die hier dan weliswaar worden 

voorgelegd, maar uiteindelijk moet het wel werkbaar blijven. Als we voor elke grondverkoop taxaties willen 

gaan vragen, dan vraag ik me af of we het apparaat niet volledig overstuur brengen. Het is geobjectiveerd met 

een Grondprijzennota.  

De voorzitter: Ja. Wat is uw vraag? 

De heer Van Leeuwen: De vraag is: Bent u het dan niet met me eens dat als dat, want zo werken namelijk 

gemeentes om ons heen ook, Amsterdam werkt zo, Haarlemmermeer werkt zo, daar heb ik zelf jarenlang 

gronden verkocht op die voet. Als we afwijken van de Grondprijzennota dan zou je je kunnen voorstellen dat 

je daar inderdaad met elkaar over in gesprek gaat. Maar vindt u niet dat het aanleiding biedt om de 

Grondprijzennota vaker te actualiseren? We hebben nu een Grondprijzennota uit 2016. 

De voorzitter: Ja, uw vraag is helder. 

Mevrouw Otten: Nou ik begrijp uw punt. En ben het met u eens dat we dat vaker zouden moeten actualiseren. 

En ik begrijp ook het punt dat de ambtenaar een bepaalde bandbreedte moet hebben, want het moet wel 

werkbaar blijven. Maar nu de grond zo in prijs stijgt, zou ik toch graag een marktconforme prijs als basis 

hebben gezien. En nou ja, wellicht is dat dan een vraag voor de wethouder hoe hij dat voor zich ziet bij 

volgende verkopen.  

De voorzitter: Helder. Mijnheer Wiedemeijer, PvdA. U had een interruptie net. Nee hoeft niet hoor, nee. We 

gaan door. Mijnheer Visser, CDA. 

De heer Visser: Ja het CDA staat ook achter deze verkoop van grond. Hightech zien we graag komen in de 

Waarderpolder. Ik ben zelf ook techneut dus dat doet me altijd goed. Een goede vraag van gasloos bouwen. Is 

dat er doorheen, en hoeveel druk kunnen wij erop uitoefenen, op bedrijven, om dat er doorheen te krijgen? 

En ik vind het een terecht punt wel van de VVD. Hoe komt die prijspeil 2018 nou tot stand uit de Nota 

Grondprijzen. Dus ik ben er wel voor om te werken via de Nota Grondprijzen, alleen hoe wordt dat prijspeil 

ten opzichte van 2016 geïndexeerd naar 2018? 

De voorzitter: Ja, heldere vraag. Wie mag ik nog meer het woord geven? Mijnheer Amand, Trots.  

De heer Amand: Dank u wel voorzitter. Wij zijn blij dat er nu eigenlijk een beetje schot gaat zitten in de 

verkoop van grond in de Waarderpolder. De prijs, ja, die vinden wij toch redelijk goed. Het is wel eens slechter 

geweest. Dus wat allemaal hier gezegd is, Nota Grondprijzen prima, maar wij zijn al blij dat we een bedrijf 

weer in de polder kunnen verwelkomen. En ik hoop dat die tendens zich voort gaat zetten nu het economisch 

natuurlijk een heel end beter gaat. Dus wethouder, ga door.  

De voorzitter: Mijnheer Slik, ChristenUnie.  

De heer Slik: Dank u voorzitter. Op zich staat de ChristenUnie achter deze plannen. Wij zien de pluspunten, 

maar we zouden graag de Stedenbouwkundige Visie van de Waarderpolder willen zien. Want we vrezen dat 



we over een paar jaar spijt krijgen dat we niet efficiënter met ruimte omgaan. De grond ligt al tijden braak 

door de crisis, en nu gaat het opeens erg snel. En als er geen overkoepelende visie over het geheel is dan zijn 

wij bang dat we daar later spijt van krijgen. Dan heb ik over de argumenten die in het collegebesluit genoemd 

staan enkele opmerkingen en vragen. Er word gesproken over dat de verkoop past binnen de koers de nota 

‘Herijking grondexploitaties Waarderpolder’. Maar die visie is uit 2015 en dat bevestigt mijn vorige punt dat 

gewoon een herijking van de hele visie dus nodig is. Want nu is het gewoon een platte verkoop waar geen 

bredere visie op zichtbaar is. Uw volgende argument is tegengaan van leegstand in de Waarderpolder. De 

verkooptransactie is tot stand gekomen dankzij inzet van de huisvestingscoach van Parkmanagement. En er is 

onderzocht of Lemo in bestaand vastgoed gehuisvest kon worden maar dit bleek niet voorhanden. Nu was 

mijn vraag: Geeft u daarmee uzelf een non-argument of is het een oprecht eerlijke vaststelling dat het 

argument en dat doel niet behaald is ondanks uw goede wil en getoonde inzet? 

De voorzitter: Ja. 

De heer Slik: Dank heb ik nog een vraag over nummer 6 onder uw collegebesluit, over de uitvoering. Daar 

staat ‘De gemeente en Lemo hebben het gasloos bouwen besproken. Lemo overweegt dit sterk’. En is de 

vraag aan de wethouder: Bent u voornemens, en in staat, om hierom sterk, of sterker, op aan te dringen of het 

af te dwingen in het vervolg van het project? Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer De Groot, D66. 

De heer De Groot: Ja dank u voorzitter. Ik sluit mij bij wijze van uitzondering woord voor woord aan bij de 

verklaring van mijn buurman van Trots, die was uitstekend. En ook de vraag over de indexering vind ik heel 

relevant van het CDA, dus daar ‘…’ antwoord. 

De voorzitter: Hartstikke goed. Mijnheer Garretsen, SP.  

De heer Garretsen: Ja. SP heeft één vraag. De grondprijs geactualiseerd van € 275 naar € 300 in 2018, per 

vierkante meter. Dat is niet alleen te verklaren uit prijsindexatie. Op grond van welke criteria heeft die 

actualisatie plaatsgevonden? 

De voorzitter: Dan geef ik, ah, mijnheer Aynan. Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Dank u wel voorzitter. Uiteraard goed dat er banen bij komen. Tenminste, daar gaan we 

vanuit. Wel de opmerking. Stel, want het is de bedoeling dat het bedrijf zich gaat vestigen, maar stel dat dat 

niet gebeurt. Kunnen we er een termijn van bijvoorbeeld twee jaar aan vastbinden dat als dat niet gebeurt, 

dat die grond dan weer terugvalt aan de gemeente? Waarom zeg ik dat voorzitter? Precies een jaar geleden is 

er een behoorlijke lap grond verkocht aan Zandbergen. Die grond die zou gebruikt worden voor uitbreiding 

van Zandbergen. Het is daar groener dan ooit. En het lijkt wel, het lijkt wel gebruikt te worden voor speculatie 

of wat dan ook. En dat moeten we echt zien te voorkomen. Dus graag daar een reactie op.  

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, Actiepartij. 

De heer Van Leeuwen: Dank u wel voorzitter. Complimenten voor deze beiden grondtransacties. Wij hebben 

wel aanvullend ook de vraag van GroenLinks, en naast mij is zojuist wat betreft het gasloos bouwen. Ziet de 

wethouder mogelijkheden om het gasloos bouwen voor bedrijventerreinen in haar algemene 

verkoopvoorwaarden voor bedrijfsgronden op te nemen, en het eerder als een uitzondering voor toekomstige 



grondverkopen te zien als dat niet gebeurt? Bijvoorbeeld omdat de bedrijfsvoering dat niet toestaat. Dat lijkt 

me een sterke inbedding van het een en ander. 

De voorzitter: Kan ik het woord geven aan wethouder Roduner? Ja. Gaat uw gang. 

Wethouder Roduner: Dank u wel voorzitter. Ja, wij als college zijn ook heel blij dat we deze twee bedrijven een 

plek kunnen bieden in de Waarderpolder. Dat we daarmee ook werkgelegenheid toevoegen aan de stad. En 

wat ons betreft is de prijs ook een hele mooie. Anderhalf jaar geleden hebben we hier de nota Grondprijzen 

vastgesteld. Daarin de huidige prijs van het kavel per vierkante meter € 275 zijn. We hebben daarin ook 

afgesproken met elkaar dat we deze transactie doen op basis van deze nota Grondprijzen. Dat we dus geen 

extra taxatie doen. Juist omdat de nota Grondprijzen goed onderbouwd is, en we snel ook willen handelen 

met deze partijen om die hier binnen te halen. Om die bedrijven voor Haarlem naar binnen te halen. Maar we 

zijn anderhalf jaar verder en we hebben geconstateerd, ook bij een eerder verkoop die in de commissie is 

behandeld, dat er mogelijkheid was toch om een iets hogere prijs te vragen. Dat is niet op basis van indexatie 

gegaan, maar ja, anderhalf jaar geleden was € 275 nog een mooie prijs. En hier is het gelukt om toch naar € 

300 te gaan. En ik denk dat dat een mooi resultaat is. Dat we toch binnen anderhalf jaar tijd bijna 10% weten 

te krijgen voor onze grond. Het doet wel, en inderdaad volgens mij is dat ook wel hier in de commissie gezegd, 

doet wel de vraag oproepen van die nota Grondprijzen, het gaat zo snel, we moeten hem wel weer 

actualiseren. En ik denk dat dat inderdaad ook moet gebeuren en daar ga ik mee aan de slag. Dus daar 

verwacht ik u in ieder geval na de zomer dan, even kijken wanneer dat precies lukt, maar na de zomer gewoon 

met een nieuwe nota Grondprijzen. Want, ja, het gaat heel hard en we moeten daar echt regelmatig in 

actualiseren. Jouw Haarlem had nog een vraag over speculatie. Ja we hebben in het coalitieakkoord nu gezegd 

we hebben een bepaald stuk, bepaald stuk benoemd voor woningbouw en de rest niet. Dus het lijkt me heel 

onverstandig als, nou, bedrijven nu stukken grond kopen voor miljoenen euro’s en daar niks mee gaan doen. 

Dus ik verwacht dat dat gewoon uiteindelijk wel gaat leiden dat mensen daar ook bouwen. Want woningbouw 

zijn op die stukken dus in ieder geval niet mogelijk. Interruptie of? 

De heer Aynan: Nou voorzitter. 

De voorzitter: Mijnheer Aynan. Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Kijk het is niet zozeer speculatie of wat dan ook. Maar ik erger me eerlijk gezegd aan het feit 

dat er dus echt een behoorlijke lap grond naast Zandbergen leegstaat te staan. En die ook voor 4 miljoen 

gekocht is. Dus dat het voor miljoenen gekocht is wil niet zeggen dat het ook meteen gebruikt wordt. Ik zou 

het zonde vinden als het gebeurt. Maar misschien heeft u wel concrete afspraken met de Lemo gemaakt.  

Wethouder Roduner: Nou volgens mij hebben we geen concrete afspraken. Kijk, we verkopen deze grond 

alleen maar als mensen zich melden bij ons en zeggen ‘wij willen graag grond hebben want we willen hier 

graag ons bedrijf vestigen’. Ik denk dat dat het uitgangspunt is van waarop we deze grond verkopen. Bedrijven 

doen daar een behoorlijke investering voor. Voor bedrijfsgrond, dus niet geschikt voor woningbouw. Ja ik heb 

er alle vertrouwen in dat dat uiteindelijk gaat leiden dat zij hun bedrijf hier ook gewoon vestigen. Ik heb geen 

reden aan te nemen dat dat niet het geval zou zijn.  

De voorzitter: Heeft u nog een aanvullende vraag hierop, mijnheer Aynan? 



De heer Aynan: Ja dat is juist de vraag. Van zou het bijvoorbeeld kunnen dat u in de verkoopovereenkomst 

opneemt dat als het na twee jaar niet gebruikt wordt, dat het dan weer aan de gemeente terugvalt? Dat is een 

hele simpele vraag.  

De voorzitter: Ja mijnheer Garretsen, u had dezelfde vraag? Ja? 

Wethouder Roduner: Nou ik heb volgens mij eerder vanavond een nieuwe nota Grondbeleid toegezegd. Laat 

ik dan dat punt dat daarin ook meenemen om te kijken of dat zinvol is. En toegevoegde waarde heeft. Gasloos 

bouwen is een, is nog wel even een ingewikkelde. Gasloos bouwen is natuurlijk, vanaf 1 juli wordt dat 

verplicht. Nou we willen bedrijven toch ook verleiden om dat te gaan doen. We hebben ook kavels verkocht in 

de Noordkop waarin we zien dat bedrijven dat ook gewoon doen. Dat is het uitgangspunt waarmee we deze 

gesprekken ingaan, dat we verwachten dat dat uiteindelijk ook moet gebeuren. Ook onzinnig denk ik voor 

bedrijven om een gasaansluiting te doen als je weet dat je over 5, of 10, of 20 jaar daar vanaf moet. Dat is ook 

desinvestering. Met die insteek voeren we gewoon de gesprekken dat uiteindelijk ook gasloos gebouwd moet 

worden. Ik kan u dat niet garanderen. Ik heb geen wettelijke instrumenten om dat af te dwingen. Maar daar 

ga ik ook vanuit dat dat de goede kant opgaat.  

De voorzitter: Ja dat is helder. Ja? 

Wethouder Roduner: En de visie van het ChristenUnie, volgens mij, nou het college heeft ook opgenomen dat 

ze uiteindelijk wil komen met een totaalvisie over de Waarderpolder, dat hebben we in het coalitieakkoord 

opgeschreven.  

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, Actiepartij.  

De heer Van Leeuwen: Dank u wel voorzitter. U heeft misschien inderdaad niet het juridisch kader om het nu 

af te dwingen. Maar aanvullend de vraag om naar aanleiding van deze transactie het overwegen om het wel in 

een juridisch kader te hangen door het in de verkoopvoorwaarden op te nemen. Dus dat het voor elk bedrijf, 

het is namelijk ook, je kunt het omdraaien hè. Het is een uniek sellingpoint, zou je bijna zeggen, als je je in 

Haarlem kunt vestigen en weet dat je gasloos aan de gang kan. Dat je in een milieubewuste, duurzame stad 

komt ondernemen. Daar zou dat wel bij passen. Bent u dat met mij eens? 

Wethouder Roduner: Kijk, wat lastig is. Bedrijven als Zandbergen en Spekjesfabriek, dat heb je niet zomaar 

gasloos gemaakt. Dus dat vind ik wel een ingewikkelde om nu te zeggen van we gaan het allemaal doen, want 

dat betekent gewoon dat voor sommige productiebedrijven in Haarlem geen plek is terwijl dat op zich 

waardevolle bedrijven zouden kunnen zijn en die anders zien vertrekken naar andere gemeenten. Dus ik wil 

daar nog even over nadenken. Laat ik daar ook op zeggen dat ik dat ook onderdeel, in ieder geval daarover wil 

studeren en dat laat terugkomen in de Grondbeleid, om te kijken of dat toegevoegde waarde heeft.  

De voorzitter: Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja ik wil daar één ding over zeggen. Want het moet, het is wel begrepen eigen belang 

van bedrijven of ze gasloos gaan of niet. En waarschijnlijk zullen ze dat doen. Maar het mag natuurlijk geen 

enkele belemmering zijn voor bedrijven om zich op dit moment hier in Haarlem te vestigen in de Noordkop 

van Waarderpolder. Want we hebben die bedrijven heel erg hard nodig en de werkgelegenheid ook. 

De voorzitter: Ja. Helder. Prima. Dat was uw statement, of had u een vraag aan de wethouder? 



Mevrouw Van Zetten: Ja ik heb verder niks te zeggen dus het is mijn statement ja. Ik wens de wethouder heel 

veel succes. 

De voorzitter: Was u klaar met uw betoog? 

Wethouder Roduner: Jazeker. 

De voorzitter: Ja. Stemt de commissie in met … Mijnheer Aynan, nog een aanvullende vraag. 

De heer Aynan: Ja, dank u wel voorzitter. De wethouder had het over nota Grondbeleid, maar dit is een 

adviesstuk, dat komt dus de volgende vergadering denk ik, of volgende Raad. Dus wanneer komt hij met die 

nota want anders moeten we denk ik iets gaan verzinnen. 

De voorzitter: Dat heeft de wethouder net gezegd, maar.  

Wethouder Roduner: Ja de nota Grondbeleid, we hebben het volgens mij over twee nota’s. Nota 

Grondprijzen, dus een actualisatie van de prijzen. En Grondbeleid. En volgens mij komen beide zaken na de 

zomer. Dus de Grondbeleid is vijf jaar oud, het nota. Dus dat wordt tijd om die te actualiseren. Nota 

Grondprijzen is anderhalf jaar oud, lijkt ons ook goed om die te actualiseren.  

De heer Aynan: Ja maar wanneer gaan we dit accorderen dan?  

De voorzitter: Dit is een zware voorhangprocedure, dus dat gaat nu naar de Raad.  

De heer Aynan: Dat bedoel ik. Dus ik kan, ja maar … 

De voorzitter: En in de bespreking daarvan heeft de wethouder een toezegging gedaan. Maar dit stuk is daar 

niet van afhankelijk. Dat is aan u om te besluiten of u akkoord gaat. Dus ik wil even inventariseren. Dat is 

conform het huidige beleid. Gaat de commissie akkoord met de verkoop van dit stuk grond? 

De heer Aynan: Nou voorzitter.  

De voorzitter: Ik zie hamerstuk, hamerstuk. Nou nog één opmerking mijnheer Aynan.  

De heer Aynan: Daarom. Dus ik zou heel graag die beperking van twee of, oké drie jaar dan, dat dat als het niet 

gebruikt wordt, want ook … 

De voorzitter: Dat punt heeft u gemaakt. En heeft de wethouder op gereageerd. Volgens mij was u daar 

duidelijk in. Kunt u één keer even herhalen. 

Wethouder Roduner: Ja maar niet voor deze verkopen. Maar dat neem ik mee in de nieuwe, kijk, dit is volgens 

mij conform het huidig beleid. Zowel de prijzen als het Grondbeleid.  

De voorzitter: Ja helder.  

Wethouder Roduner: U vraagt iets anders. Nou, voor deze verkopen zeg ik nee, voor deze niet. Maar ik neem 

het mee in de nieuwe nota. Ik ga kijken of ik het mee kan nemen in de nieuwe nota Grondbeleid.  



De voorzitter: U kunt daar politiek mee doen wat u daarmee verstandig acht.  

De heer Aynan: Dat ga ik zeker doen. Hierbij dan.  

De voorzitter: Mijnheer Slik, ChristenUnie.  

De heer Slik: Dank u voorzitter. Ik wil even voor de zekerheid vragen. Moet er twee keer nu voor twee losse 

verkopen gepeild worden of er, of het een hamerstuk wordt of iets dergelijks? Want het zijn op zich twee losse 

agendapunten.  

De voorzitter: Nee, de één is ter advisering en de ander is ter bespreking. Dus als het ter advisering is dan gaat 

het naar de Raad. Ter bespreking is in de commissie. Dit stuk is ter bespreking. Ik zag een, nou nog, mevrouw 

Otten, VVD.  

Mevrouw Otten: Graag wel met stemverklaring.  

De voorzitter: Ja dat was … Ja deze is ter advisering. Dus hoe kan dat naar de Raad? Ik zag een aantal mensen 

gebaren van hamerstukken maken, iemand … Hamerstuk met stemverklaring? 

De heer Aynan: Nee, nee, ik ga iets indienen over de … 

De voorzitter: U gaat iets indienen. Dan wordt het een bespreekpunt.  

De heer Aynan: Ja graag, dank u.  

De voorzitter: Dank u. Kunnen ook inderdaad een hamerstuk met stemverklaring, kunt u het nog 

opwaarderen. U weet het zeker? Wordt het een bespreekpunt. Commissie verder akkoord? Ja.  

15.  Verkoop grond LP.nl, Presentatie Specialisten B.V. in de Waarderpolder (FR) - lichte voorhangprocedure 

De voorzitter: Dan hebben we een andere verkoop. Die is ter bespreking om even het onderscheid helder te 

maken. Dat heeft te maken met het bedrag dat met de verkoop gemoeid is als ik het goed zeg. Ja. Dat is de 

verkoop, dat is agendapunt 15, de Verkoop van de grond LP.nl, Presentatie Specialisten B.V. aan de 

Waarderpolder. Dat is een  lichte voorhangprocedure. Andere was een zware voorhangprocedure. Wie mag ik 

hierover het woord geven? Niemand? Niemand hierover het woord wil geven? Ga ik daarmee vanuit dat de 

commissie akkoord is? Kijk, dat gaat hartstikke goed. Ah, mijnheer Van den Doel, GroenLinks.  

De heer Van den Doel: Er moet toch iemand wat zeggen.  

De voorzitter: Nee dat hoeft echt niet hoor. Nee. Laten we dat, dat misverstand, u hoeft echt niet over elk 

agendapunt iets te zeggen.  

De heer Van den Doel: Nee hoor, nee hoor. Ik weet het alleen, wat wij van belang vinden is om ook hier toch 

wel in te zetten op gasloos als dat kan. Dat heeft u net al min of meer beantwoord. Maar ook over circulair 

bouwen, dat zouden we ook op prijs stellen als u dat zou willen meenemen in de onderhandelingen. Dank u 

wel.  

De voorzitter: Wilt u daar kort op reageren? Mijnheer Roduner. 



Wethouder Roduner: Ja gasloos volgens mij wel, en volgens mij proberen we het circulair te doen om te kijken 

of we de huidige huis, degene die laat ook een locatie achter, dat we kijken of samen met de 

huisvestingscoach daar weer een nieuwe bewoner voor kunnen vinden. Dat is altijd de service die we 

proberen te ‘…’ 

De voorzitter: Dank u wel. Dank u wel, de rest van de commissie was akkoord.  

14. Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Bomenbuurt, 1e partiële herziening, Olmenstraat 22 (FR) 

De voorzitter: En gaan we naar het laatste agendapunt voor mijnheer Roduner. Dat is agendapunt 14, de Ter 

inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Bomenbuurt, de 1e partiële herziening voor de Olmenstraat, 

nummer 22. Het college stuurt het voorstel dus naar de commissie Ontwikkeling vanwege de actieve 

informatieplicht. Wie wil daar iets over, ik hoor, willen daar mensen ook nog iets over zeggen? Mevrouw 

Verhoeff wil dat toch wel, PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Ja ik wil daar kort iets over zeggen. Op zich is het gewoon een hele logische oplossing dat 

hier geen planschade wordt betaald omdat het gewoon teruggedraaid wordt. Maar wat ik wel wat over wil 

zeggen is dat toch de organisatie hiervan moet leren. Ik lees in het bijgesloten stuk van 2014, ook van dit jaar, 

dat hangende de procedure van beroep en dergelijke op onderdelen hierin de Raad had kunnen wijzigen. Dat 

is vrij recent geweest. Toen moest toch allang bekend zijn dat hier een zaak over liep. En je kunt op je klompen 

aanvoelen dat als zo’n bestemming er al op lag en je haalt hem eraf, dat je dan bakzeil moet halen. Waarom is 

dat niet gewoon meegenomen? We hebben ook in dezelfde periode ongeveer hier het veegplan gehad om alle 

foutjes en zaken die in de bestemmingsplannen zaten. Ik weet wethouder dat het niet u dit was maar uw 

voorganger. Ik vind dit toch wel treurig dus daarom ik ga niet nu nog een vraag stellen, maar wel de 

mededeling: alsjeblieft organisatie, zorg dat dit niet meer gebeurt en daar is dan wel deze wethouder voor aan 

zet.  

De voorzitter: Ja. Andere mensen nog die iets willen zeggen? Nee? Dank u wel. Mijnheer Roduner, wilt u daar 

kort op reageren. Dat was een statement, u reageert daar niet op. Dan, dank u wel voor deze vlotte 

afhandeling van deze onderwerpen.  

16. Rondvraag 

Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van College van B en W 

De voorzitter: Dan  hebben we een viertal rondvragen voor wethouder Roduner. Die wilde ik gelijk 

behandelen. De eerste, Hart voor Haarlem over de afspraak, afbraak van de laatste historische woonboerderij 

aan de Zomervaartweg. Een monument. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja daar staat een hele bijzondere stadsboerderij aan de Zomervaart. Daar is, ik kreeg 

bericht dat er een omgevingsvergunning was afgegeven om daar een gedeelte van af te breken. Ja het is een 

complex bij elkaar boerderij. Heeft natuurlijk ook een bakhuis, een schuur en weet ik veel wat bij elkaar. Ik had 

begrepen dat het een gemeentelijk monument zou zijn. Ik heb het niet terug kunnen vinden. Ik heb vragen 

gesteld een paar dagen geleden, geen antwoord gekregen. Dus ik denk wel, ja in het belang van het behoud 

van zo’n boerderij, een stadsboerderij waarvan er verschillende al zijn afgebroken in Haarlem, dat wil ik toch 

even de wethouder verzoeken om even goed ernaar kijken. En of dit allemaal wel in de haak is.  



De voorzitter: Het woord is aan de wethouder. 

Wethouder Roduner: Ja dat zal ik doen. Ik denk dat ik weet welke boerderij u doelt. Die loopt behoorlijk de 

verkrotten. Ik weet niet wat daar de stand van zaken is en wat daar de plannen mee zijn. Ik zal dat nazoeken 

en ik, nou daar ga ik mee aan de slag. En ik kom … 

Mevrouw Van Zetten: Met spoed mag ik hopen. 

Wethouder Roduner: Jazeker.  

De voorzitter: Mijnheer Amand, u had geen rondvraag aangekondigd.. 

De heer Amand: Nee voorzitter, ik wou hier even op reageren als dat mag.  

De voorzitter: Nee we gaan geen debat, bij een rondvraag doen we geen debat. Eventueel een korte, 

verhelderende vraag. U heeft een rondvraag over Schalkstad aan deze wethouder. Dus u krijgt toch het 

woord.  

De heer Amand: Dank u wel voorzitter. Uw cursussen werken prima, dus dat heb ik nu ontdekt. Dus ik geef het 

toch een 7+ deze reis, om u toch even goed te verwelkomen. De vraag was van Trots, de markt is verplaatst 

naar de Andalusië. Blijft hij daar? Hoe staan de winkeliers daarin? En de tweede vraag is, de ontwikkelingen 

aan het winkelcentrum gaan nu beginnen. Dus de vraag is loopt alles op schema? En gaat u ons daar in de 

toekomst goed over berichten?  

Wethouder Roduner: Met het verplaatsen van de markt is denk ik iets voor de wethouder Economie, dat weet 

ik niet hoe dat precies is. U vraagt volgens mij naar, nou dat ik u op de hoogte hou van de ontwikkelingen bij 

het winkelcentrum. Dat was ik wel van plan te doen ja. En als ik dat onvoldoende doe dan hoor ik dat graag 

van u. Maar laten we dat vooral proberen te vermijden.  

De heer Amand: Maar over de, mag ik nog even voorzitter? 

De voorzitter: Eén korte, aanvullende vraag.  

De heer Amand: Mag het nog even voorzitter? Dank u wel voorzitter. Wethouder, ik heb toch die vraag over 

die marktverplaatsing naar de Andalusië, dat is de voorkant van de winkelcentrum. Aan de Europaweg. Hoe 

lang blijft die daar? Kunt u zeggen hij blijft definitief daar of in verband ook met de verkeersdrukte daar met 

vrachtwagens et cetera, hoe staat u daarin? 

Wethouder Roduner: Dat is wethouder Economie, maar ik zal zorgen dat u in ieder geval schriftelijk daarop 

antwoord krijgt.  

De voorzitter: Mooie toezegging. GroenLinks, stand van zaken Oerkap. Wie mag ik daar het, ja, dat was hem al 

hè? Oké.  

Wethouder Roduner: Eigenlijk is die vraag beantwoord in de mededeling.  

De voorzitter: Ja. Het CDA, State of the Region.  



De heer Klaver: Ja voorzitter, ik was gisteren bij een inspirerende, feestelijke opening van ‘We make the city’. 

In Amsterdam. En Jozias, Jozias van Aartsen, die hield daar de eerste State of the Region. En, in het 

Nederlands. En hij typeerde de MRA met branie, innovatievermogen en samenwerking. En hij maakte een 

vergelijking tussen de MRA en de Metropoolregio Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Waarbij er een verschil 

is in opzet. Onze is een informele samenwerkingsverband, en de anderen is een gemeenschappelijke regio. En 

hij hield eigenlijk een pleidooi, zou de vrijblijvendheid niet wat minder moeten in de MRA om tot meer 

resultaat te komen. En mijn vraag aan de wethouder is hoe ziet u dat? En zou het gewenst zijn om tot minder 

vrijblijvende afspraken te komen om tot versnelling in de ontwikkeling te komen?  

De voorzitter: Ja. Volgens mij gaat deze wethouder, dit is moeilijk voor een rondvraag. Is niet, weinig 

concreet. En het gaat ook over de wethouder van die de MRA in de portefeuille heeft, is wethouder Sikkema. 

Ja kan je er iets? Ja u kunt ook artikel 38 vragen over stellen, maar de wethouder gaat het toch proberen.  

Wethouder Roduner: Kijk, uiteindelijk gaat u daarover. Volgens mij. We hebben een portefeuillehouder voor 

de MRA, dat is Cora-Yfke Sikkema. Volgens mij hebben we ook binnenkort hier een bijeenkomst met de raden 

van Zuid-Kennemerland om te praten over de MRA. Dus dat is denk ik ook wel een goed moment voor de 

Raad om het gesprek aan te gaan van nou hoe zien we de rol van de MRA? Ja, met Jozias van Aartsen hebben 

we natuurlijk in de MRA iemand ook binnengehaald, in ieder geval Amsterdam heeft iemand binnengehaald, 

die ook inderdaad dat andere voorbeeld kent. Nou dat kan nooit verkeerd om te kijken wat gaat er goed, wat 

zou bij ons beter kunnen, en op welke manier kunnen we de samenwerking versterken? Maar de vraag is 

natuurlijk hoe formaliseren we dat en hoe formeel maken we dat? 

De voorzitter: De griffier wijst mij erop, woensdag 27 juni, 20.00 uur in de Gravenzaal. Informatiebijeenkomst, 

een goede gelegenheid om nader kennis te maken … Of, ja dat is een informatiebijeenkomst over de MRA 

met de leden en uit de gemeenteraden van Kennemerland.  

De heer Garretsen: Voorzitter, ik vind deze rondvraag een rondvraag voor de commissie Bestuur. Want daar 

komt de MRA steeds aan de orde en de ‘…’. 

De voorzitter: Dat hebben we al gezegd. Maar ik ben eventjes mijnheer Klaver toch ter wille. Dat waren de 

rondvragen voor mijnheer Roduner. Dan wil ik u hartelijk danken en Wethouder Meijs verzoeken weer plaats 

te nemen.  

17. Brief wethouder Roduner van 20 februari 2018 inzake stvz huurwoningen Braillelaan (nu weth. Meijs) - 

onder voorbehoud van voldoende vergadertijd 

De voorzitter: Dan hebben we agendapunt 17, de stand van zaken Braillelaan, brief van Wethouder Roduner 

van 20 februari inzake stand van zaken huurwoningen Braillelaan. De SP verzoekt deze brief na de 

verkiezingen opnieuw te agenderen in de hoop dat er nieuws te melden is door de wethouder. Geef ik het 

woord aan mijnheer Garretsen van de SP. 

De heer Garretsen: Ja, er staat in de brief letterlijk dat de Ymere 19 februari, dus dat is nu 3 maanden geleden, 

heeft gezegd, of 4 maanden geleden, heeft gezegd dat ze voort willen maken met de aanpak van de 

schimmelwoningen. Dus wat is er de afgelopen 4 maanden gebeurd? Dat is mijn vraag.  

De voorzitter: Had de Actiepartij hier een rondvraag over gesteld? Of iets? Ja, aangekondigd. Nee. Oké, dan 

geef ik het woord aan Wethouder Meijs. 



Wethouder Meijs: Hartelijk dank. Ja. Ja wat er precies is gebeurd de laatste 4 maanden weet ik natuurlijk niet 

als nieuwe wethouder hier. Maar ik weet wel dat Ymere bezig is geweest om zo snel mogelijk dat onderhoud 

uit te gaan voeren. Ze voert op dit moment individuele gesprekken met alle bewoners om zoveel mogelijk 

draagvlak te krijgen. Ik heb gehoord dat dat 70% moet zijn voordat daar gestart kan worden. Dat quotum is 

nog niet gehaald maar dat hopen we zo snel mogelijk te halen. En dan staat het eigenlijk op de rol om in 

september plaats te gaan vinden. O ik dacht dat ik van links wat hoorde, sorry. De werkzaamheden zullen in 

september plaatsvinden. En één van uw vragen ging daar ook over of de mensen moesten verhuizen. Klopt 

dat? Was dat een vraag.  

De heer Garretsen: Als ik 70% hoor dan betekent dus dat de mensen tijdelijk hun woning moeten verlaten. Dat 

is dan een vervolgvraag voorzitter.  

Wethouder Meijs: Nee, dat is niet de bedoeling, tenminste dat hoeft niet. Er is wel een mogelijkheid. Er zijn 

logeerwoningen in de buurt. Maar in principe hoeven ze niet te verhuizen. Het kan per dag opgelost worden, 

dan gaan er hele raamkozijnen uit, komen er nieuwe kozijnen in. Dus in principe hoeven de bewoners niet te 

verhuizen.  

De voorzitter: Zijn er nog vragen? Mijnheer Krouwels, D66.  

De heer Krouwels: Ik begrijp, nou ik heb eigenlijk een vraag. Wat gebeurt er als die draagvlakmeting onder de 

70% uitkomt?  

Wethouder Meijs: Ja dat is altijd gevaarlijk als je een percentage noemt. Dat weet ik niet.  

De voorzitter: U komt daar nog op terug? Ik zie vele handen omhoog gaan.  

Wethouder Meijs: Gaan wij op terugkomen.  

De voorzitter: Ik ga gewoon even van hier af. Mijnheer Berkhout. 

Wethouder Meijs: Ja. We gaan er vanuit, sorry, er was nog een klein detail wat ik vergat. We gaan er vanuit 

dat we dat halen, die 70%. En dat we dan ook voortvarend van slag kunnen zijn. Dus dat is niet de verwachting 

dat we daaronder blijven zitten en dan kunnen we ook direct met de plannen van slag, van start gaan.  

De voorzitter: Ik inventa…, ik maak even een ronde. Mijnheer Berkhout, GroenLinks.  

De heer Berkhout: Ja voorzitter. Ja ik kan me voorstellen dat onze nieuwe wethouder nog niet volledig op de 

hoogte is van deze situatie. Maar het is nogal iets wat de gemoederen flink heeft beziggehouden in deze 

commissie. We zijn hier ook als delegatie van deze commissie begin dit jaar langs geweest. En het was echt 

best wel shockerend om te zien hoe het schimmel echt letterlijk aan de muren stond. En het gaat hier wel om 

de grootste corporatie in deze stad, die niet in staat is om het onderhoud in deze woningen op een acceptabel 

niveau te hebben. En die brief, die dateert nu van 4 maanden geleden. En we waren daar echt, stonden daar 

echt op het punt van daar moet iets gebeuren. Dus ik zou u toch echt willen oproepen om echt dit in de gaten 

te houden, want wij weten dat deze corporatie, Ymere, niet in staat is om op dit moment aan al dat 

onderhoud te voldoen. En we moeten hier bovenop zitten. We hebben ook in het coalitieprogramma hier een 

zin opgenomen om de corporaties aan hun afspraken te houden. Dus ik zou u echt op het hart willen dragen 

om hier bovenop te zitten, en ook de ontwikkelingen die zich gaan voordoen als niet iedereen in deze 



woningen, waar ze al jarenlang in erbarmelijke omstandigheden zitten, ook nog eens eruit moeten. Dus ik zou 

willen vragen dat serieus te nemen.  

De voorzitter: Ja. Uw oproep is helder. Wie nog meer aan deze kant? Mevrouw Otten, VVD.  

Mevrouw Otten: Nou, feitelijk heb ik niet heel veel toe te voegen aan de heer Berkhout. Maar ik wil toch nog 

even meegeven dat ook de VVD het vreselijk vindt dat mensen onder zulke omstandigheden moeten leven. En 

volgens mij heeft de heer Berkhout al voldoende nadruk gelegd op de verantwoording hiervoor.  

De voorzitter: Nog meer aan deze rij? Dan mijnheer Amand, Trots. 

De heer Amand: Ja. Trots heeft nog wel een vraag. Ik ben daar zelf toentertijd geweest met een aantal 

collega’s. En ik kan u vertellen dat de luchtcirculatie daar erbarmelijk slecht is. Dus die mensen moeten heel 

gauw geholpen worden. En ook de GGD rapporten die er gemaakt zijn, dat hoop ik dat u die binnenkort even 

tot u neemt. Want het is natuurlijk heel gek dat dit al jaren duurt en er komt eigenlijk geen eind aan. En dat wil 

ik toch wel even meegeven als nieuwe wethouder.  

De voorzitter: Mijnheer Krouwels, D66.  

De heer Krouwels: Het is niet allemaal kommer en kwel. Ik ben ook een rondje bij de Braillelaan en de Martin 

Luther Kinglaan geweest. Ik heb begrepen dat de buurtbewoners zijn uitgenodigd bij de Martin Luther 

Kinglaan omdat ze een bepaalde woning al hebben gerenoveerd op een manier waarop Ymere ziet dat dat 

voor de rest van de probleemwoningen ook gaat doen. De reden omdat ik de wethouder echt wil meegeven 

waarom het er haast bij heeft. Dit zijn wel problemen. We hebben mensen gezien in februari. Dat is, in de 

zomer zijn dat niet zo ontzettend vervelende problemen, maar in de winter zijn het echt een opstapeling aan 

wat de leefbaarheid van die wijk … 

De voorzitter: Heel helder.  

De heer Krouwels: Dank u wel.  

De voorzitter: Mevrouw Kok, OP.  

Mevrouw Kok: Dank u wel voorzitter. Ja, eens met de heer Berkhout. We moeten de corporatie aan de 

afspraak houden en waarom is een draagvlakmeting nog nodig? We moeten, afspraak is afspraak. Die mensen 

moeten een goede woning hebben. Dus ik vind dat het daar niet van afhankelijk moet zijn. En graag de reactie 

van de wethouder.  

De voorzitter: Een interruptie van mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja, Ymere wil blijkbaar gemeenschappelijke aanpak, alle woningen tegelijk aanpakken. En 

dan is inderdaad, zeker als je de woning moet verlaten, is 70% is gewoon voorgeschreven. En ik kan me 

voorstellen dat Ymere voor die gemeenschappelijke aanpak kiest en niet woning voor woning. Dan zijn alle 

bewoners, zijn tegelijk klaar. Dus wat dat betreft heb ik geen kritiek. Wel … 

De voorzitter: Heeft u een vraag? 

De heer Garretsen: Wat allemaal over Ymere is gezegd, want Ymere en onderhoud dat … 



De voorzitter: Dus uw vraag was: Wist u dat 70% voorgeschreven was? Ja, ja. Was u dat, het einde van uw 

betoog? Ja. Wie mag ik? Mijnheer Van Leeuwen, Actiepartij.  

De heer Van Leeuwen: Dank u wel voorzitter. Bij onze informatie gaat die draagvlak, draagvlakmeting, over 

huurverhoging. En dat vindt, als de Actiepartij dat verneemt, vinden we dat echt een kwalijke zaak want die 

woningen moeten gewoon op orde worden gebracht. En het uitvoeren dat je dat planmatig wil doen en dat je 

daar draagvlak voor wil hebben tussen Ymere en de bewoners, dat is helder. Maar wij willen wel van de 

wethouder horen hoe dat zit met die huurverhoging. 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff, PvdA.  

Mevrouw Verhoeff: Weet u dat als het gaat over achterstallig onderhoud er helemaal geen huurverhoging 

mag plaatsvinden? Dus als er een draagvlakmeting is, is het over iets anders of het gaat over iets heel 

specifieks wat ze ook nog zouden willen toevoegen.  

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Ja maar de brief in februari daar stelt de wethouder dat er vertrouwen is in de kracht 

van de bewoners in samenspraak met Ymere. Als dit soort signalen nog rondgaan, dan willen we wel weten of 

de bewoners hier op eigen kracht mee verder kunnen. En dit vinden we echt een verkeerd signaal.  

De voorzitter: Goed. Mijnheer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ja. Het zou mijn vraag aan de wethouder zijn. Als er inderdaad sprake is van een 

huurverhoging omdat ze niet alleen achterstallig onderhoud doen maar ook andere dingen. Nou dat is mijn 

vraag. Is daar sprake van? 

De voorzitter: Dan geef ik het woord nu aan Wethouder Meijs.  

Wethouder Meijs: Goed. Om met het laatste te beginnen. Die huurverhoging komen we op terug. Maar wij 

gaan als college natuurlijk niets doen tegen de wet in. Dus dat moge duidelijk zijn. Als ik door mijn opmerking 

heb gesuggereerd net dat er 4 maanden niets is gebeurd. Er is  4 maanden bij mij niks bekend omdat ik hier 

nieuw zit. Dus dat wil ik even terugtrekken. Er is natuurlijk wel wat gedaan. Er komen binnenkort ook 

proefwoningen vrij. Daar kunnen de bewoners gaan kijken wat dat renovatieplan, of dat opschoningsplan, 

behelst. En er is ook afgesproken met Ymere om de ergste woningen eerst aan te pakken. Toen ik vandaag de 

voorbespreking had voor dit agendapunt, werd als eerste geroepen dat men allemaal in shock was. Ik kon 

tussen vanmiddag en nu niet langs gaan fietsen om te kijken hoe dat voor mij persoonlijk zal ik maar zeggen 

was, dan had ik dat wel gedaan. Ik ben afgelopen zondag ook op andere plekken langs gaan fietsen omdat ik 

gewoon een beeld wil hebben als ik ergens over praat. Maar dat kon ik vandaag niet waarmaken voor deze 

locatie. Dus ja, wij komen erop terug. En ja, er wordt hard aan getrokken. Dat kan ik u zeggen. En het zal niet 

in het onderste laatje terechtkomen om de heer Berkhout zijn ongerustheid gerust te stellen. Maar u kunt zich 

voorstellen dat er nog meer zaken prioriteit hebben, maar deze is er wel een.  

De voorzitter: Nog één vraag, mijnheer Aynan. Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Ja toch wel een vraag. Kijk, want als het, als de renovatie zeg maar gepaard gaat met 

huurverhoging, dan kan ik me wel voorstellen dat dat ook nog eens een keer de vraag wordt van haal je die 



70%? Dat mensen gaan kiezen van nou ga ik voor huurverhoging, of ga ik voor de renovatie? Dus wel heel 

graag daar helder … 

De voorzitter: Kan ik de, even de linkerkant van de commissie verzoeken een beetje rustig te zijn. Want dat 

stoort.  

De heer Aynan: Ja het is ook laat voorzitter, dus. Graag daar zo kort mogelijk een helder antwoord op. Ik 

bedoel, zo snel mogelijk. 

De voorzitter: Ja, wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Dat kan ik alleen maar toezeggen natuurlijk, dat gaan we doen.  

De voorzitter: Is dit onderwerp hiermee afdoende behandeld volgens de commissie? Ja. Prima. Dan hebben 

we een zestal rondvragen voor Wethouder Meijs. Ik begin met de SP over de Hamelinkstraat. Mijnheer 

Garretsen.  

De heer Garretsen: Ja. Die rondvraag hebben wij al 28 mei gesteld. De Hamelinkstraat van Elan, en daar 

worden woningen gesloopt. In januari is een eerste vergadering van de bewonerscommissie geweest en de 

afspraak was dat de tweede vergadering spoedig zou volgen. Die is er nog steeds niet geweest. Er is volgens de 

bewonerscommissie geen sociaal plan. Een financiële ondersteuning heeft de bewonerscommissie nog niet 

aangeboden gekregen. En de peiling onder de bewoners, dan hebben we het weer over die 70%, met een 

standpuntbespreking van slopers nog niet gehouden. Terwijl de eerste bewoners al zijn verhuisd naar een 

woning leegstaan. 

De voorzitter: Mijnheer Garretsen, u spreektijd, oké, laatste zin.  

De heer Garretsen: Mijn vraag aan de wethouder is, was op 28 mei, dus Wethouder Roduner, zou u contact 

opnemen met, willen nemen met Elan. Of bovenstaande, met wat de SP van de bewonerscommissie heeft 

gehoord, klopt? En wat het tijdspad is voor het vaststellen van een sociaal plan en het houden van een peiling? 

Wethouder Meijs: Ja, ik heb naar aanleiding van uw signaal bij Elan geïnformeerd, naar de stand van zaken. En 

kan u daarover het volgende melden. Er is inderdaad vooralsnog een eerste overleg geweest, en een tweede is 

in verband met de vertraging van die planvorming uitgesteld. Maar zal zo spoedig mogelijk volgen. En voor de 

bewoners geldt dat het algemeen sociaal plan van 2016 wat we hier hebben vastgesteld, alle rechten en 

plichten opgenomen worden zowel voor huurders, corporaties als de gemeente. Nou  ja, wanneer er dan 

sprake is van een ingrijpende renovatie en verbetering, inclusief verhuiskostenvergoeding, huurgewenning, et 

cetera.  

De voorzitter: Mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Als er gesloopt wordt moet er een peiling plaatsvinden van 70. 

Wethouder Meijs: Ehm, ja. Ik neem aan, dat … Ja dat besluit tot sloop dat is al in 2009 genomen. En dat is 

overigens door de bewoners zelf naar voren gebracht. En de vertraging van het plan dat is al inmiddels wel 

met bewoners gedeeld en doorgesproken.  



De voorzitter: Goed, dank u wel. Dan de Partij van de Arbeid, vier vragen. Wie mag ik het woord geven? Hè? 

Stelt u ze allemaal tegelijk? Mijnheer Wiedemeijer. 

De heer Wiedemeijer: Eerst vier van Ienke, en dan twee van mij los.  

De voorzitter: Nee vier van Ienke, ik heb er hier totaal vier.  

De heer Wiedemeijer: O dan heb ik er, nou het komt wel goed. 

De voorzitter: Tiny TIM’s, de murals, de Zijlweg en de sociale huurwoningen. En u kunt ze niet ter plekke nog 

verzinnen hè. Ja maar dat vind ik niet goed. O dan is het goed, ja. Nou, mevrouw Verhoeff.  

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel. De eerste vraag is, anderhalve maand geleden is er gevraagd over een Tiny 

TIM huis, die zou er, zei ik anderhalve maand? Ja anderhalve maand geleden. De vraag is van, wanneer komen 

ze? Want er is nog steeds, zijn niet te zien. En wat is de reden van vertraging? Kom op, waar komen die Tiny 

TIM’s?  

De voorzitter: Ze zijn te klein.  

Wethouder Meijs: Nee ze zijn, ik kan hier geen antwoord … Ah, hij zit nog op de tribune. Floor, Floor Roduner. 

Dit hoort tot zijn portefeuille. Wil je even zitten? 

Wethouder Roduner: Ik heb mijn pasje niet bij me want ‘…’. 

Wethouder Meijs: Ik sta nog op jou.  

Wethouder Roduner: Ja, nou we gaan maar even gewoon zo zitten. Dat is de initiatiefnemers nog niet gelukt 

om vanwege financiering die ze nog moesten rondkrijgen om dat al in mei te doen. De eerste twee woningen 

zijn wel besteld en zullen in juli geplaatst worden. En dan is de bedoeling om uiteindelijk in oktober al de tien 

Tiny TIM’s op het, vlot bij het Zwemmerslaan te hebben staan.  

De voorzitter: Mijnheer Wiedemeijer. O u had nog een aanvullende.  

Mevrouw Verhoeff: Dat was de eerste van de drie hè?  

De voorzitter: Ja, oké. Ja uw volgende? 

Mevrouw Verhoeff: Nee dat gaat over, dit is een cultuurvraag. Die gaat over de motie ‘Murals’, 

begrotingsbehandeling november 2017. Voor de Kadernota was daar in de motie opgenomen het voorstel om 

aan het college, was gemeen gedragen dat het college zou komen met een voorstel. De vraag is hoe staat het 

ermee? 

Wethouder Meijs: Ja, daar zijn we op dit moment bezig om de mogelijkheden voor de financiering goed te 

bekijken. Het duurt iets langer dan gehoopt. Ik had er zelf al een vraag over gesteld, werd ik teruggefloten 

omdat er al een motie was aangenomen. Dit najaar hopen we dat we in ieder geval hier naar de commissie 

met een voorstel komen om die motie uit te voeren.  

De voorzitter: Helemaal helder. En uw derde? 



Mevrouw Verhoeff: De laatste vraag gaat over Zijlweg 245, is het voormalige provinciepand waar 

statushouders gevestigd waren, studenten, nou meerdere groepen en met name ook seizoenarbeiders. In het 

artikel van HD vorige week blijken nu toch weer klachten te zijn, met name van de studentenbewoners. De 

vraag is zijn er de afgelopen 2 jaar zijn er inspecties gevoerd. Hoe is dat nu? Wat zijn de bevindingen geweest 

van die afgelopen 2 jaar? Gaat het echt beter, of nog steeds niet? Is de gemeente momenteel nog op enigerlei 

wijze deels huurder van dit pand? En als de gemeente geen huurder meer is, blijft ze nog wel 

bestuursrechtelijk toezichthouder en taakhouder bij dat pand? En dat wilden wij graag weten.  

De voorzitter: Het woord is aan de wethouder. 

Wethouder Meijs: Ja dit is een vrij gedetailleerd en ook technisch heb ik er voor dit moment geen antwoord 

op, en dat, als u het goed vindt komen er daar gewoon schriftelijke antwoorden.  

De voorzitter: U krijgt een schriftelijk antwoord. Dan mijnheer Wiedemeijer.  

De heer Wiedemeijer: Ja ik heb een technische vraag over twee woningen die op de woonserver zijn 

aangeboden waar ik eerder met uw ambtelijke collega contact over heb gehad. Het gaat om één woning in de 

Aagje Dekenstraat 1, en een tweede in de Rousseaustraat 72. De ene woning heeft zo’n 41m2, en de ander 

62m2. En wat blijkt nou? De woning met 41m2 die is aanmerkelijk duurder in de prijs dan die van 62m2. En 

dat blijkt uiteindelijk te komen doordat de WOZ-waarde een zeer groot deel van de prijs bepaalt. En daarom 

heb ik de volgende vraag. Is het college het eens met de PvdA dat het onwenselijk is dat de WOZ-waarde, ook 

al is dat landelijk bepaald, een dergelijk grote impact heeft op de huurprijs van een sociale huurwoning? En 

dat dit niet past in de wens van een ongedeelde stad? En als tweede vraag. Is het college bereid om 

aanvullende afspraken te maken met corporaties nu deze er financieel beter voor staan om de impact van de 

WOZ-waarde te maximeren? Zo ja, is het wellicht mogelijk hier voor het reces nog scenario’s voor te mogen 

ontvangen? 

De voorzitter: Ja ik, ik moet zeggen, de vragen die u stelt zijn prima vragen. Maar dat zijn meer artikel 38 

vragen. Is de commissie dat met mij eens? Een rondvraag is een korte, eenduidige vraag? Dit zijn meer, ja ik 

kan de wethouder vragen of ze kan antwoorden. Maar ik kan me echt zo voorstellen dat dat even niet zo … 

De heer Wiedemeijer: Ik vind niet dat het artikel 38 vragen zijn.  

De voorzitter: Vindt u echt dit, vindt u dit rondvragen? Dit zijn hele grote politieke vragen. Wat op zich goed is 

dat het politieke vragen zijn hoor, daar wil ik verder niets. Maar ik kan me echt voorstellen … 

De heer Wiedemeijer: Wellicht kunt u een eerste aanzet geven, dan kan ik daarna bepalen wat ik er als vervolg 

… 

De voorzitter: Ja exact, heel goed. Dank u wel. De wethouder, hier even kort op reageren.  

Wethouder Meijs: Ja ik zou het met alle liefde willen, maar dat kan ik echt niet. Nee.  

De heer Wiedemeijer: Maar ik dacht dat de huurwaarde van een woning werd bepaalt door de 

puntensysteem, en niet door de WOZ-waarde. Dus ik ben heel verbaasd.  

De voorzitter: Ja dan is het iets wat nog wat technische toelichting nodig heeft. Dat zal u technisch verder 

moeten uit… De wethouder kan hier verder nu geen antwoord op geven.  



De heer Wiedemeijer: Mag ik één punt toevoegen? 

De voorzitter: Ja, mijnheer Wiedemeijer. 

De heer Wiedemeijer: Uw ambtelijke college die heeft aangegeven dat het wellicht ook een optie is om dit te 

bespreken in een technische sessie met de woningcorporatie samen. Dan kunnen we dat misschien 

organiseren samen met de wethouder en de commissie. Dan kunnen we gelijk ook een aantal scenario’s in 

samenspraak met hun doorspreken, en daar vragen over stellen.  

De voorzitter: Dat is een heel goed voorstel. Ik hoor aan de linkerzijde dat er in het najaar, dus na het 

zomerreces, een technische sessie is met de corporaties. Een kennismaking, waar wellicht dit onderwerp aan 

de orde kan komen.  

De heer Wiedemeijer: Mag ik daar één praktische vraag over stellen? Wordt dat, is dat voor of nadat de 

prestatieafspraken worden opgesteld? Oké. Nou dan vind ik het een heel goed voorstel.  

De voorzitter: Nou fijn dat u dit antwoord heeft. Dan geef ik het woord aan mijnheer Amand, van Trots. U had 

een vraag over huren, dure huur.  

De heer Amand: Ja, ja. Dank u wel voorzitter. Ons bereiken de berichten dat mensen kleiner willen gaan 

wonen, dus één of twee personen. Die willen zeg maar naar kleiner appartement. En dat ze eventueel de oude 

huur mee zouden kunnen nemen. Dat is schijnbaar toch niet helemaal goed begrepen, want dat is ook de 

vraag van Trots. Mensen die 75 zijn, dat wordt schijnbaar ook door … 

De voorzitter: Mag ik Hart voor Haarlem en GroenLinks verzoeken even nog vol te houden. 

De heer Amand: Ja. Dat is, de vraag is natuurlijk, de doorstroming die moet er komen. Maar de mensen die 

worden eigenlijk geblokkeerd door de woningbouwvereniging om te gaan verhuizen. En nou is onze vraag, is 

daar geen mouw aan te passen, coulance, met de bewoners, ouderen, dat ze door kunnen stromen na een 

appartement? En de andere vraag is gewoon mensen van 75 die schijnen dus wel het recht te hebben voor de 

gelijke huur die ze betalen om door te stromen. Dus het antwoord wil ik graag van u weten.  

De voorzitter: Wethouder Meijs.  

Wethouder Meijs: Dit is ook weer vrij technisch. Excuus, dat weet ik nog niet. Maar dat nemen we mee en 

daar komen we zeker op terug.  

De heer Amand: Nou een goed antwoord.  

De voorzitter: U krijgt daar een schriftelijke reactie op? 

De heer Amand: Prima. 

De voorzitter: Ja? U krijgt een schriftelijke reactie. Dan komen we bijna bij de afronding van de agenda. We zijn 

bij het begin van de vergadering hebben we de actielijst, en de jaarplanning en de komende vergaderingen 

besproken. Maar ik weet niet of de commissie daar helemaal duidelijk mee is dat het dan ook ging om de 

agendering van de ter kennisname meegezonden stukken? Zo niet, dan wil ik nu even nog die gelegenheid 



bieden. En dan in het vervolg weet u dat dat dus één agendapunt is aan het begin van de vergadering. Zijn er 

op de lijst nog punten die de commissie wil agenderen? Mijnheer Berkhout, GroenLinks.  

De heer Berkhout: Nou voorzitter, aan het begin van de vergadering zei wethouder Roduner dat er een 

factsheet komt over de Koepel, en een soort van nieuwe, eventjes alle informatie op een rijtje. Ik neem dan 

aan dat ook dan hier 1.3 en 1.4 in worden meegenomen als we het weer in deze commissie agenderen. Zo 

niet, dan zou ik dat willen voorstellen om dat te doen.  

De voorzitter: … daar nu mee omgaan? Vraag ik even … Particuliere verhuur en Allonge op de 

koopovereenkomst.  

De heer Berkhout: Nee, de allonge en ja, de concerngarantie van Amvest.  

De voorzitter: O ja en 1.4, ja. Nou we zullen dat doorgeven aan Wethouder Roduner. Die hoort dat nog. 

Anderen? Mijnheer Amand, Trots.  

De heer Amand: 2.4, willen wij eventueel … 

De voorzitter: Mijnheer Garretsen, kunt u heel even nog.  

De heer Amand: Kan dat even?  

De voorzitter: 2.4, Plaza West. 

De heer Amand: 2.4, Plaza West. En 2.5, voor de Slachthuisbuurt, eens even kijken of daar iets nog voor de 

wijk uit te halen is. Wij willen dat toch wel als een bespreekpunt hebben.  

De voorzitter: Goed. Wat is uw motivatie voor 2.4? Plaza West. Waarom wil u dat bespreken? 

De heer Amand: 2.4 is natuurlijk een chaos. En laat ik het heel netjes zeggen, en dan zeg ik het nog heel netjes. 

Dus de bewoners zijn nog niet helemaal content zoals het nu gaat.  

De voorzitter: Is daar, en wat wilt u dan precies bespreken? 

De heer Amand: Dat de mensen daar gehoord worden door de Raad en door het college.  

De voorzitter: Ja. Dat kunt u ook op andere manieren tot uitdrukking brengen. Is er steun voor bespreking in 

de commissie van 2.4? Mijnheer Berkhout, GroenLinks.  

De heer Berkhout: Ik zou het graag willen ondersteunen dat we al een tijdje niks meer gehoord hebben over 

de situatie rondom Plaza West. Dus als de heer Amand dat bedoelt, dan zou ik graag een update van de 

wethouder willen hebben. En dat kan dan in het najaar uiteraard, ja.  

De voorzitter: In het najaar. Dat is al toegezegd hoor ik, door de wethouder. Zullen we dat nog, is het goed als 

we dat? Mijnheer Amand, vindt u het ook goed als er even gecontroleerd wordt welke toezegging er gedaan is 

voor de wethouder over Plaza West? 

De heer Amand: Prima.  



De voorzitter: Is de rest van de commissie daar ook mee akkoord? Dank u wel. Dan 2.5, wat was u? U wilde 

nog even kijken of daar iets? Voor de wijk uit te halen was.  

De heer Amand: Slachthuis terrein. En hoe dat er allemaal bijstaat en zijn daar echt geïnteresseerden? En wat 

is het doel en wat kan de wijk daar nog voor betekenen? En wat kunnen ze daarmee bereiken? 

De voorzitter: Dat is ook een hele brede formulering. Kunt u? 

De heer Amand: Ik kan hem ook heel kort houden. Wat schiet de wijk ermee op? En krijgt de wijkraad daar 

ook nog iets in te zeggen? 

De voorzitter: Krijgt de wijkraad nog iets, ze willen bespreken over de betrokkenheid van de wijkraad? Is daar 

steun voor in de commissie? Mijnheer De Groot, D66.  

De heer De Groot: Ja heel kort. Het lijkt mij een hele goede rondvraag in de volgende commissie, dit 

onderwerp. Dus niet, een hele bespreking lijkt mij niet perse nodig.  

De voorzitter: Wat vindt mijnheer Amand daar zelf van? 

De heer Amand: Wij vinden van niet. Wij willen het gewoon goed eventueel, die mensen hebben helemaal 

niks meer daar.  

De voorzitter: Ja. Oké. Mevrouw Verhoeff, PvdA.  

Mevrouw Verhoeff: Ja mag ik daar wel aan toevoegen dat als dit plan nog niet verkocht is bij volgende 

vergadering, dan heeft het ook geen zin om het hier te bespreken en de stand van zaken. Want de wijk kan 

ook pas wat vinden als er een nieuwe partij is die het zeg maar gekocht heeft. En natuurlijk is het altijd 

mogelijk om gewoon in een rondvraag te vragen als het wel verkocht is, wat de stand van zaken is. Dus we 

hebben, te bespreken hebben we nu niks. 

De heer Amand: Mevrouw Verhoeff, ik wil u even interrumperen. Het is natuurlijk wel van de gekke, die 

wijkraad heb daar niks, de buurt heb daar niks, die hebben geen pinautomaat, niks hebben ze daar. En u fietst 

daar zomaar aan voorbij.  

De voorzitter: Oké. Maar ik beproef geen steun voor het agenderen van dit voorstel in de commissie. Andere 

punten nog om te agenderen? Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Volgens mij, de Beijneshal en die gaat daar volgens mij verdwijnen. En er wordt ook een 

gymzaal gebouwd. We hebben een hele tijd, die zou bovenop het gemaal komen, die komt ernaast. Ik zou 

eigenlijk ook wel even op de hoogte willen gesteld, worden gesteld van hoe de stand van zaken is.  

De voorzitter: Dus u wilt niet 2.2 agenderen, maar wil eigenlijk de volgende keer een … 

Mevrouw Van Zetten: Nou ja, kijk, ik wil best agenderen maar ik heb het stuk, onderliggende stuk, niet gezien.  

De voorzitter: U wil gewoon even een update.  



Mevrouw Van Zetten: Maar ik denk dat die Beijneshal wat we daarmee gaan doen, wel belangrijk is voor de 

stad.  

De voorzitter: Het gaat u over de Beijneshal, dus niet over de Parklaan.  

Mevrouw Van Zetten: Die gymzaal hoort erbij, want in principe gaan die kinderen, dat weet u ook, naar de 

Beijneshal om te gymmen en nu komt die gymzaal daar.  

De voorzitter: Ja maar goed, er sporten nog wat meer mensen.  

Mevrouw Van Zetten: En dat is dus helemaal, die plannen zijn eigenlijk in de loop der jaren nogal veranderd.  

De voorzitter: Onder welke wethouder valt dat nu? De heer Snoek, nee, ja Sport. Zullen wij de heer Snoek 

vragen ‘…’ over de Beijneshal? 

Mevrouw Van Zetten: Ja goed.  

De heer …: Ik steun Hart voor Haarlem.  

Mevrouw Van Zetten: En dan die gymzaal er ook bij. Dan hebben we dat in één klap gehad.  

De voorzitter: Ja. Andere punten nog? Nee?  

18. Sluiting 

De voorzitter: Dan wil ik hierbij jullie hartelijk danken en de vergadering sluiten. 

 


