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Besluitenlijst 

 

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: dinsdag 10 december 2019 

 Aantal bezoekers: 25 

 Aantal sprekers: 6 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

5.  Agenda komende commissievergadering(en) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Toets op financiering herontwikkeling Koepel  

Cie. Ontwikkeling 10 dec. 2019 het collegebesluit is voldoende besproken (CU, PvdA, GL, 

AP, JH, OPH en D66 stemmen in met collegebesluit). 

(2019/952700) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging wel of geen Bibob mogelijk bij financiering De Koepel 

Wethouder Roduner gaat bevestigen aan de commissie of Bibob wel of niet mogelijk is 
bij financiering van De Koepel. 

(2019/1015815) 

 

7.  Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PvdA over het Veerkwartier 
Cie. Ontwikkeling 26 september 2019: t.k.n. stuk en o.v.v. PvdA ter bespreking geagendeerd 

voor volgende vergadering. Cie. Ontwikkeling 10 dec. 2019 o.v.v. PvdA voldoende besproken. 

(2019/707462) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

8.  Startnotitie integrale visie stationsgebied 
Cie. Ontwikkeling 10 dec. 2019 startnotitie is behandeld en gaat als bespreekpunt naar de 

raad van 19 dec. 

(2019/672177) 

 

10. Raadsjaaragenda 2020  

Cie Beheer 12/12/2019: mag door naar Raad als hamerstuk naar de raad van 19-12-2019 
Commissie Bestuur 12-12-2019: kan als hamerstuk naar de raad van 19-12-2019 
Cie Samenleving 28 november 2019: als hamerstuk door naar de raad (19 dec 2019) 

Cie Ontwikkeling 10 december 2019 als hamerstuk naar de raad. 
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(2019/952967) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

9.  Vaststellen Anterieure Overeenkomst en masterplan Spaarne Gasthuis 

Cie. Ontwikkeling 10 december 2019 collegebesluit is voldoende besproken. 

(2019/868412) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging Kiss & Ride voor linksaffer bij Spaarne Gasthuis 

Op nadrukkelijk verzoek van dhr. Visser (CU) zal wethouder Roduner de zgn. linksaffer 
met Kiss & Ride bij de ingang van het Spaarne Gasthuis nader aan de orde stellen (1 
miljoen voor geraamd). 

(2019/1015834) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

11. Vaststellen startnotitie Toekanweg 7, ontwikkellocatie Greystar 

Cie. Ontwikkeling 28 nov. 2019 niet behandeld wegens te weinig behandeltijd. 
Cie. Ontwikkeling 10 dec. 2019 startnotitie behandeld en gaat als bespreekpunt naar de 

raad van 19 dec. Jouw Haarlem heeft motie aangekondigd. 

(2019/806983) 

 

12. Vaststellen startnotitie Schipholpoort 40-100, ontwikkellocatie Being Development 

Cie. Ontwikkeling 28 nov. 2019 niet behandeld wegens te weinig behandeltijd. 
Cie. Ontwikkeling 10 dec. 2019 startnotitie behandeld en gaat als hamerstuk met 
stemverklaring naar de raad van 19 dec. (JH heeft een motie aangekondigd, dus zal het 

agendapunt zeer waarschijnlijk opwaarderen). 

(2019/807111) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

13. Vaststellen 213a rapport erfgoedbeleid 
Cie. Ontwikkeling 29 augustus 2019: t.k.n. stuk; wordt o.v.v. van commissie (CDA/GL) 
besproken in volgende vergadering. Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname 
aangenomen. Cie. Ontwikkeling 28 november 2019: wegens tijdgebrek niet besproken. 

Cie. Ontwikkeling 10 dec. 2019: voldoende besproken. 

(2019/438108) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging collegereactie achteraf op adviesbrief RKC over 
Erfgoedbeleid 
N.a.v. verzoek van dhr. De Groot (D66) zegt wethouder Roduner toe dat door het college 
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nog gereageerd wordt op de bevindingen in de RKC adviesbrief over Erfgoedbeleid.  

(2019/1015842) 

 

14. Rijksbeleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid  

Commissie Bestuur 3-10-2019: ter kennisname aangenomen. 
Cie. Ontwikkeling 16 oktober 2019: t.k.n. wordt o.v.v. cie. (CU) betrokken bij bespreking 
van de nota Standplaatsenbeleid. 

Wordt ter bespreking geagendeerd in vergadering van 9 januari 2020. 

(2019/352602) 

 

14. Rondvraag 

 

15. Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Tussenrapportage wijkaanpak Rozenprieel 

Cie. Ontwikkeling 10 december 2019 t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/854412) 

 

1.2 Uitvoering Plaza West 

Cie. Ontwikkeling 10 december 2019 t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/814759) 

 

1.3 Vaststellen Uitvoeringsprogramma 2020-2040 Structuurvisie Openbare Ruimte 

Cie. Ontwikkeling 10 december 2019 t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

Cie Beheer 12/12/2019: voldoende besproken. 

(2019/813762) 

 

1.4 Ontwikkelagenda Mobiliteitsbeleid 
Cie Beheer 12/12/2019: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan: 2019/1014977. 
CDA kondigt één of meerdere motie(s) vreemd aan en overweegt een initiatiefvoorstel. 

Cie. Ontwikkeling 10 december 2019 t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/565203) 

 

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

 

2.1 Raadsinformatiebrief Verweyhal 

Cie. Ontwikkeling 10 december 2019 Raadsinformatiebrief t.k.n. voor kennisgeving 



  4/4 

 

aangenomen. 

 

3 Ingekomen stukken 

Cie. Ontwikkeling 10 dec. 2019 ingekomen stuk Brief Bomenwachters Koepel kap gezonde 

bomen voor kennisgeving aangenomen. 

 

 •  Haarlemse Bomenwachters - Kap gezonde bomen voor zichtlijnen  naar molen en de stad 

 

 

 


