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Besluitenlijst 

 Commissie ontwikkeling - extra 

 Datum: donderdag 20 juni 2019 

 Aantal bezoekers: 30 

 Aantal sprekers: 12 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Inventarisatie rondvraag 

4.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

5.  Agenda komende vergadering(en) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Koningstein (Koningshof): openen grondexploitatie  
Cie. Ontwikkeling 20 juni 2019: behandeld en gaat als hamerstuk naar de raad van 26 juni 

2019. 

(2019/352589) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging gesprek met Ymere over afnemen 4 sociale 
huurwoningen 
Op uitdrukkelijk verzoek van de commissie zegt wethouder Roduner toe in gesprek te 

zullen treden met Ymere om hen te vragen de 4 sociale huurwoningen af te willen 

nemen. (2019/501724) 

 

7.  Vaststellen startnotitie Badmintonpad, verkoop kavel 
Cie. Ontwikkeling 20 juni 2019: behandeld en gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de 

raad van 26 juni 2019. 

(2019/325561) 

 

Afspraak: de vraag over het aantal parkeerplaatsen laat wethouder Roduner technisch 

beantwoorden. 

 

8.  Voorbereidingsbesluit en bekrachtiging geheimhouding 
Cie. Ontwikkeling 20 juni 2019: de commissie gaat akkoord dit geheime raadsstuk incl. bijlage 

zonder inhoudelijke bespreking door te geleiden naar de raad van 26 juni 2019 als hamerstuk. 

(2019/347589) 

 

9.  Verkoop Deliterrein en afsluiten anterieure overeenkomst 
Cie. Ontwikkeling 20 juni 2019: behandeld en de commissie heeft geen (collectieve) wensen 
en bedenkingen. De verkoop e.d. gaat als bespreekpunt naar de raad van 26 juni 2019 (motie 

door D66 aangekondigd). 
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(2019/449887) 

 

 •  Moties - Motie 11.1 Woningdelen op het Deliterrein (2018/261717) 

Gaat de commissie akkoord met afdoening van deze motie? 

 

9.3 RIB Uitvoering amendement kettingbeding in de Nota Grondprijsbeleid 

Cie. Ontwikkeling 20 juni 2019: betrokken bij bespreking van Verkoop Deliterrein. 

 

Afspraak: het onderwerp Anti-speculatiebeding wordt in een volgende vergadering opnieuw 

geagendeerd in samenhang met Algemene voorwaarden (weth. Botter) en reactie op motie 

over zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding (weth. Meijs). 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Verkoop kavel aan M en D Events in Noordkop van Waarderpolder 

Cie. Ontwikkeling 20 juni 2019: de commissie heeft zijn zienswijze op deze verkoop gegeven. 

(2019/220067) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging navraag monitoring aantal werknemers nieuw 
gevestigde bedrijven  
Wethouder Roduner zegt toe terug te komen op de vraag of het aantal werknemers dat 

nieuw gevestigde bedrijven daadwerkelijk meenemen, later ook gemonitord wordt 

(wethouder Berkhout Economie?). (2019/501936) 

 

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

inspreken op de Kadernota 2019 (programmanrs 4.1 t/m 4.3 en 5.3) 

Geen insprekers. 

 

12.  Concept ontwikkelvisie Zijlweg ter inzage leggen 
Cie. Ontwikkeling 20 juni 2019: voldoende besproken, de concept-visie gaat ter inzage gelegd 

worden. 

(2019/389943) 

 

13.  Concept ontwikkelvisie Orionweg/Planetenlaan ter inzage leggen 
Cie. Ontwikkeling 20 juni 2019: voldoende besproken, de concept-visie gaat na de zomer ter 

inzage gelegd worden. 

(2019/390165) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging Luchtkwaliteitsmeting Orionweg 
Wethouder Roduner zegt toe uit te zoeken of er recent een Luchtkwaliteitsmeting 

Orionweg is gedaan. (2019/501990) 



 

  3/4 

 

 

13.1.2 Brief Historische Vereniging Haerlem d.d. 11 jan. 2019 aan B&W en raad inzake 

behoud/hergebruik schoolcomplex Planetenlaan 5 

Raad 31 jan. 2019: t.k.n. stuk o.v.v. JH ter bespreking agenderen bij Ontwikkelzone 

Orionweg/Planetenlaan (planning 6 juni 2019) 

Cie. Ontwikkeling 20 juni 2019: Betrokken bij bespreking concept-ontwikkelvisie. 

 

13.1.3 Reactie wijkbewoner Planetenbuurt W. de G. d.d. 17 mei 2019 inzake Conceptvisie 

Orionweg 

Cie. Ontwikkeling 20 juni 2019: Betrokken bij bespreking concept-ontwikkelvisie. 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

14.  Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2018 

Cie Samenleving 06-06-2019: voldoende besproken. Gaat door naar de raad van 27-06 als 
bespreekpunt.  
Cie Bestuur 13-6-2019: door tijdgebrek niet behandeld. 

Cie Ontwikkeling 20-06-2019: 'eigen' programmanrs voldoende besproken. 

(2019/261546) 

 

15.  Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan Tjaden voor inspraak 
Cie. Ontwikkeling 20 juni 2019: t.k.n. stuk, wordt ter bespreking geagendeerd in vergadering 

van 29 augustus a.s. (zoals altijd bij ontwerp bestemmingsplannen) 

(2019/395808) 

 

1.2 Definitief collegebesluit terugkooprecht Koepel 

Cie. Ontwikkeling 20 juni 2019: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/329375) 

 

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

 

2.1 Motie 21 Beleidskaders hoogbouw en bescherming erfgoed 

Cie. Ontwikkeling 6 december 2018: Nota Hoogbouwprincipes behandeld en 
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commissie adviseert agendering in raad van 20 dec. als bespreekpunt. 

Deze nota gaat over ad. 1 van motie 21; ad 2 over toetsingskader voor erfgoed is nog 

niet opgestart. 

Cie. Ontwikkeling 20 juni 2019: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen.  

(2017/535313) 

Niet duidelijk of motie 21 ad 2 van de motie hiermee voldoende duidelijk is afgedaan, dan wel 

vervolg is aangegeven. Secretaris zal in overleg treden met bestuursadvies. 

 

 

 


