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Besluitenlijst 

 

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 6 juni 2019 

 Aantal bezoekers: 7 

 Aantal sprekers: 3 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Rondvraag 

3.  Vaststellen van de agenda 

3.1 Transcript commissie Ontwikkeling 9 mei 2019 (alleen n.a.v.) 

Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: geen opmerkingen n.a.v. het transcript. 

4.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

5.  Agenda komende vergadering(en) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Gedempte Oude Gracht 24, verkoop pand 
Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: behandeld en gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de 

raad van 26 juni 2019. 

(2019/185406) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging check van gebruik vh pand voor mij. doeleind aan cie 

N.a.v. verzoek van JH zegt wethouder Botter toe dat hij de check op mogelijkheid van 
gebruik van het pand voor mij. doeleind of kunst en cultuur vóór beslissing tot verkoop 
aan de commissie zal sturen. (2019/459914) 

 

7.  Zienswijze op ontwerpbegroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief 
Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: behandeld en gaat als hamerstuk naar de raad van 26 juni 

2019. Technische vragen van PvdA worden schriftelijk beantwoord.   

(2019/367288) 

 

8.  Recreatieschap Spaarnwoude: begrotingswijzigingen 2019 en programmabegrotingen 2020 
Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: behandeld en gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de 
raad van 26 juni 2019. 

De commissie adviseert de raad een verklaring van geen bezwaar af te geven. 

(2019/391384) 

 

8.1 Recreatieschap Spaarnwoude: jaarrekening 2018 
Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: behandeld en gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de 
raad van 26 juni 2019. 
De commissie wil de verklaring van geen bezwaar aanscherpen t.a.v. de voorlopige 
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jaarrekening 2018. 

(2019/391592) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging aanlevering stukken over hotspots 

N.a.v. verzoek van mw. Oosterbroek (GL) zegt wethouder Berkhout toe stukken over 
hotspots aan te zullen leveren aan commissie. 

(2019/459925) 

 

9. Aanpassen winkeltijdenverordening 

Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: behandeld en gaat als bespreekpunt naar raad van 29 juni 

2019. 

(2019/352819) 

 

9.1 Initiatiefvoorstel Winkels eerder dicht voor vieren en gedenken 

Raad 28 februari 2019: het initiatiefvoorstel is door de indieners gepresenteerd. 

Cie. Ontwikkeling 7 maart 2019: wethouder Berkhout zegt toe dat er voor de zomer 

een aanpassing van de Winkeltijdenverordening wordt opgesteld (n.a.v. het IV). 

Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: nota Aanpassen Winkeltijdenverordening 2019 is 

behandeld en gaat als bespreekpunt naar raad 26 juni 2019. 

(2019/176112) 

 

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

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging n.a.v. inspreker over wonen op begane grond Gen. 
Cronjéstraat 

N.a.v. inspreker zegt wethouder Roduner toe de commissie nader te informeren over 
hoe het college aankijkt tegen bewoning van begane grond in de Cronjéstraat volgens 
het geldende bestemmingsplan en hoe verandering van deze bestemming mogelijk is. 

(2019/459936) 

 

11. Vaststellen bestemmingsplan Liewegje, 1e partiële herziening, Liewegje 3 

Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: de herziening van het bp is behandeld en gaat als 

hamerstuk naar raad 26 juni 2019. 
(2019/366641) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

12. Concept ontwikkelvisie Europaweg ter inzage leggen 

Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: voldoende besproken. Het college neemt de reactie 

vanuit de commissie mee bij de verwerking van de ingediende zienswijzen. 
(2019/330680) 



 

  3/5 

 

 

12.1 Bespreking (On-)uitvoerbaarheid kaders sociale huur en middensegment in Schalkwijk (ovv 

Jouw Haarlem) - bij Ontwikkelvisie Europaweg 

Raad 28 maart 2019 geagendeerd door JH. Betrekken bij Ontwikkelvisie Europaweg 
Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: betrokken bij de bespreking van de ontwikkelvisie 

Europaweg. 

 

13. Concept ontwikkelvisie Oostpoort ter inzage leggen 

Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: voldoende besproken. Het college neemt de reacties 

vanuit de commissie mee bij het verwerken van de ingediende zienswijzen. 
(2019/330678) 

 

14. Beleidsregels alternatief personenvervoer 

Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: voldoende besproken. 

(2019/244813) 

 

15. Onderzoek duurzame exploitatie Frans Hals Museum 

Cie. Ontwikkeling 9 mei 2019: t.k.n. stuk 1.10 o.v.v. HvH bespreking voor de zomer. 

Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: voldoende besproken. 

(2019/268960) 

 

16. Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Campus Nova 

Cie. Ontwikkeling 6 juni 2019: T.k.n.; cie. wil het ontwerpbp in volgende vergadering 

bespreken. 

(2018/832617) 

 

1.2 Economische visie Haarlem 2040 

Cie. Ontwikkeling 6 jun: t.k.n. en o.v.v. JH e.a. fracties ter bespreking geagendeerd voor 

volgende vergadering.  

(2019/374811) 

 

1.3 Verhuur Vondelweg 997 (Velserpoort) aan HVO Querido 

Cie. Ontwikkeling 6 jun: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2018/786392) 
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1.4 Aangaan Anterieure Overeenkomst betreft Blauwe Wetering 

Cie. Ontwikkeling 6 jun: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen  

(2019/158715) 

 

1.5 Vaststellen verkoopstrategie Jansstraat 58/62 

Cie. Ontwikkeling 6 jun: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/134443) 

 

1.6 Terinzagelegging: besluit verlenen omgevingsvergunning realisatie 60 appartementen aan de 

Schalkwijkerstraat en Vijfhuizerstraat (New Harlem) 

Cie. Ontwikkeling 6 jun: t.k.n. en o.v.v. cie. (SP) ter bespreking geagendeerd voor 

volgende vergadering.  

(2019/344486) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging bijplaatsing extra deelauto's incl. parkeerplaatsen 
 (2019/32728) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging wethouder Roduner voor een beleidsevaluatie mbt Parkeren bij  

project New Harlem over de elementen autobezit, parkeerdruk, gebruik van deelauto's en 
gebruik alternatieve vormen van mobiliteit 
 (2019/204345) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging wethouder Roduner nav project New Harlem in gesprek te gaan 
met omwonenden over de wenselijkheid van uitbreiding van het vergunningengebied  

 (2019/204458) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging wethouder Roduner uit te zoeken of Project New Harlem kan 

worden meegenomen in nieuw stelsel  doelgroepverordening en op welke wijze dit 
woningbouwprogramma dan ook kan worden opgenomen in bestemmingsplan 
Bestemmingsplan: 

1. Uitzoeken in nieuw stelsel met doelgroepverordening project New Harlem kunnen 
meenemen en het woningbouwprogramma zoals vastgelegd in de anterieure 
overeenkomst kan landen in een bestemmingsplan.  

(2019/204524) 

 

1.7 Actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-2021 

Cie. Ontwikkeling 6 juni: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/409152) 

 

1.8 Opleggen geheimhouding beantwoording vraag Jouw Haarlem over vertrouwelijke locaties 

voor woningbouw 
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Cie. Ontwikkeling 6 jun: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/345079) 

 

2 Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

 

 

2.1 RIB Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Teva, Waarderpolder 

Cie. Ontwikkeling 6 jun: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.2 Startnotitie Spaarndamseweg 74-76 

Cie. Ontwikkeling 6 jun: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2017/121908) 

 

2.3 De Koepel capaciteitsraming (PvA) en second opinion op Business Case herontwikkeling 

gebouw (van Panopticon)   
De capaciteitsraming (PVA) en de second opinion op de Business Case zijn op 4 april 2019 

in de commissie besproken bij het collegebesluit Terugkooprecht Koepel (2019/105283). 

Deze BAZ kan afgedaan worden. 

Cie. Ontwikkeling 6 jun: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/67328) 

 

2.4 Toezegging contact pachter Jaagpad over verlenging 

Cie. Ontwikkeling 6 jun: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/290675) 

 

2.5 Toezegging beantwoording vraag SP over het woningboueprogramma Spaarne Gasthuis 

Besluit raadsvergadering 29-5-2019: conform 

Afgehandeld.  

(2019/418771) 

 

3 Ingekomen stukken 

 

3.1 •  190517 Reactie W. de Groot op conceptvisieorionweg/ Planetenlaan 

Betrekken bij 20 juni! 

 

3.2 •  Barteljorisstraat, gevel winkel roze geverfd. standpunten leden commise Ontwikkeling 

gevraagd, gesplitst naar beleid en uitvoering  

 

 

 


