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Besluitenlijst 

 Commissie Ontwikkeling 

 Datum: donderdag 9 april 2020 

 Aantal bezoekers: geen 

 Aantal sprekers: geen 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

4.  Agenda komende vergadering(en 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

5.  Brouwersstraat 30 rood, verkoop woning 
Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: Voldoende besproken. Cie. akkoord met voorgenomen 

collegebesluit. 

(2020/175838) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststellen bestemmingsplan Sporthal Sportweg 
Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: behandeld en gaat als hamerstuk met stemverklaring naar 

raad van 23 april. 

(2020/150131) 

 

7.  Vaststellen startnotitie 'Prins Hendrikhof', hotelontwikkeling aan de  Prins Hendrikstraat 1-3 
Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: behandeld en gaat als hamerstuk met stemverklaring naar 

raad van 23 april. 

(2020/175137) 

 

8.  Startnotitie Spaarndamseweg 13 (50KV station) 
Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: behandeld en gaat als hamerstuk met stemverklaring naar 

raad van 23 april. 

(2020/262282) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging mogen jongeren Sp.damseweg 13 op wachtlijst blijven 
staan 

Mw. Verhoeff (PvdA) vraagt of de jongeren die in woningen Spaarndamseweg 13 gaan 
wonen, wel op de wachtlijst voor sociale huurwoningen mogen blijven staan (omdat zij 
er max. tot 28 jaar mogen blijven wonen). Wethouder Roduner zegt toe deze vraag te 
beantwoorden. (2020/421063) 
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9.  Startnotitie Spaarndamseweg 74-78 (Carpet Right) 

Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: behandeld en gaat als bespreekpunt naar raad van 23 april. 

(2020/84684) 

 

10.  Oplossen liquiditeitsproblemen museum Het Dolhuys 

Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar raad 23 april. 

(2020/245854) 

 

11.  Startnotitie gebiedsontwikkeling Prinses Beatrixplein e.o.  
Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: gaat als hamerstuk naar raad 23 april. 

Cie. Ontwikkeling 16 april 2020: agendering vervallen. 

(2020/120897) 

 

12.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vaststellen Richtlijn Duurzaam Bouwen 
Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: t.k.n. stuk; wordt o.v.v. GL ter bespreking geagendeerd in 

volgende vergadering. 

(2020/168830) 

 

1.2 Vervolgaanpak onderzoek toekomstige ontwikkeling Waarderpolder 
Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: voor kennisgeving aangenomen (CU gaat mogelijk aanvullende 

technische vragen stellen). 

(2020/149879) 

 

1.3 Vaststellen Beoordelingsrapport selectiefase verkoop Egelantier 
Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: t.k.n. stuk; o.v.v. HvH betrekken bij een volgend stuk over de 

Egelantier (voor de zomer). 

(2020/225870) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Motie 13.1 Zelfbewoningsplicht in de Egelantier 

Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/960848) 

 

2.2 Toezegging rondvraag HvH over dak Watermeterfabriek 
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Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 
(2020/38713) 

 

2.3 Toezegging  opnemen collectief particulier opdrachtgeverschap en zelfbewoningsplicht als eis 

in de verkoopvoorwaarden bij verkoop locatie Edelweiss 

Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 
(2020/37486) 

 

2.4 Toezegging check verkoopprocedure gemeentelijk woningbezit (Funda versus inschrijving) 

Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2020/130248) 

 

2.5 Gebiedsvisie Grote Markt 

Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: t.k.n. stuk; VVD zal eerst vragen stellen aan college, 

daarna mogelijk bespreken in een volgende vergadering. 
(2018/91403) 

 

2.6 Nota Ruimtelijke kwaliteit; plan van aanpak 

Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 
(2016/550258) 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording artikel 38-vragen D66 over  naleven bouwbesluit bij uitvoering 

Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: t.k.n. stuk beantwoording art. 38-vragen voor 

kennisgeving aangenomen. 
(2020/168070) 

 

 •  Ingekomen raadsvragen - Raadsvragen ex art. 38 D66 over  naleven bouwbesluit bij 
uitvoering van  energienormen bij nieuwbouw 

Cie. Ontwikkeling 9 april 2020: t.k.n. stuk beantwoording art. 38-vragen voor 
kennisgeving aangenomen. Afgehandeld. 

(2020/132941) 

 

4 Ingekomen stukken 

 4.1  Reactie op commissie Ontwikkeling 6 feb Woonwagenbeleid 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

 


