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Besluitenlijst 

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 31 oktober 2019 

 Aantal bezoekers: 50 

 Aantal sprekers: 11 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Rondvraag 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging reactie op vraag PvdA n.a.v. anonimiseren van WOB-
verzoek 

Cie. Ontw. 31 okt. 2019: Mw. Verhoeff (PvdA) informeert of het klopt dat er een 

mogelijkheid bestaat om anoniem zienswijzen, bezwaar dan wel een WOB-verzoek in te 

kunnen dienen. Zij stelt deze vraag n.a.v. bijlage 1 bij nota Gestandhouden en 

gedeeltelijk opheffen van middels Wob-verzoek opgevraagde documenten 

Koepelgevangenis. De NAW-gegevens van de indiener van het Wob-verzoek d.d. 14 juli 

2019 zijn compleet zwart gemaakt. Ook achter de inlog geen leesbare versie voor 

raadsleden beschikbaar. Kan dat zomaar? Weth. Roduner vraagt aan burg. Wienen 

beantwoording van deze vraag mee te nemen naar cie. Bestuur in relatie tot de 

documenten over De Dreef. 

(2019/892824) 

 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Transcript commissie ontwikkeling d.d. 26 september 2019 (alleen n.a.v.)  

Commissie Ontwikkeling 31 oktober 2019 geen opmerkingen n.a.v. transcript commissie 

Ontwikkeling 26 sept. 2019 

5.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

5a Agenda komende vergadering(en) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling 
Commissie Ontwikkeling 31 oktober 2019 behandeld en gaat als hamerstuk naar de raad van 

21 november 2019. 

(2019/747408) 

 

7.  Vaststellen verkoopdocumenten Egelantier 

Commissie Ontwikkeling 31 oktober 2019 behandeld en gaat als hamerstuk met 

stemverklaring naar raad van 21 nov. 2019.  

(2019/765013) 

  

8.  Bestuursrapportage 2019 
Cie Beheer 3/10/2019: bespreekpunt 
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Cie Samenleving 26-09-2019: niet besproken. doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
Cie Samenleving 31 okt. 2019: besproken, door naar de raad als bespreekpunt. 
Cie Bestuur 3-10-2019:  

Cie Ontwikkeling 31 okt. 2019 programmanrs 4.1 tm 4.3 en 5.3 behandeld. 

(2019/706471) 

 

9.  Gestandhouden en gedeeltelijk opheffen geheimhouding van middels Wob-verzoek 

opgevraagde documenten Koepelgevangenis 

Commissie Ontwikkeling 31 oktober 2019 behandeld en gaat als hamerstuk met 

stemverklaring naar raad van 21 nov. 2019.  

(2019/787237) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Verkoop kavel Maus Gatsonidesweg aan Vanko B.V. - lichte voorhangprocedure 

Commissie Ontwikkeling 31 oktober 2019 voldoende besproken en cie. gaat akkoord met 

verkoopvoorstel van het college.  

(2019/748837) 

 

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

 

 Ter advisering aan de raad 

 

12.  Vaststellen Ontwikkelvisie Zuid-West 

Commissie Ontwikkeling 31 oktober 2019 behandeld en gaat als bespreekpunt naar raad 

van 21 nov. 2019.  

(2019/434101) 

 

12.2 Raadsinformatiebrief Ontwikkelvisies en mobiliteit 

Commissie Ontwikkeling 31 oktober 2019: betrokken bij de behandeling van de 

Ontwikkelvisie Zuid-West. 

 

13.  Vaststellen ontwikkelvisie Europaweg 

Cie. Ontwikkeling 31 oktober 2019 behandeld en gaat als hamerstuk met stemverklaring 

naar de raad van 21 nov. 2019. 

(2019/676967) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging nulmeting parkeer- en verkeersdruk bij P-regulering De 
Entree 

Trots Haarlem verzoekt om de nulmeting van de parkeer- en verkeersdruk Schalkwijk 
Europaweg (cie. Ontw. 31 okt. 2019). Wethouder Roduner zegt toe door te geven aan 
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wethouder Berkhout om deze nulmetingen mee te nemen bij de toekomstige P-
regulering van De Entree. 

(2019/893268) 

 

14.  Startnotitie Delftplein 

Commissie Ontwikkeling 31 oktober 2019 behandeld en gaat als bespreekpunt naar raad 

van 21 nov. 2019.  

(2019/521834) 

 

15.  Vaststellen startnotitie nieuwbouwontwikkeling Sint Jacob Boerhaave 

Commissie Ontwikkeling 31 oktober 2019 startnotitie behandeld en gaat als hamerstuk 

naar de raad van 21 november 2019. 

(2019/316010) 

 

16.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vaststellen stedenbouwkundig programma van eisen Stephensonstraat 

Cie. Ontwikkeling 31 okt 2019 t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/604230) 

 

1.2 Addendum (bij koop-/realisatieovereenkomst) en Voorschotovereenkomst Vorm 

Ontwikkeling B.V. 

Cie. Ontwikkeling 31 okt 2019 t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/614701) 

 

1.3 Vaststellen Standplaatsenbeleid 2019 

Cie. Ontwikkeling 31 okt 2019 t.k.n. stuk wordt o.v.v. JH en SP? in volgende vergadering 

besproken. 

(2019/757194) 

 

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

 

2.1 Toezegging nadere toelichting op kosten parkeergarage Papentorenvest 

Cie. Ontwikkeling 31 oktober 2019 afdoening toezegging is voor kennisgeving 

aangenomen. 

(2019/706206) 
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3 Ingekomen stukken 

 

 3.1   Bericht d.d. 14 okt. 2019 aan raad over Behoud volkstuin Ons Buiten 

Cie. Ontw. 31 okt. 2019 voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

 


