Geacht (schaduw)raadslid,
U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname
gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft
ingestemd met uw verzoek. Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een
onderwerp wil agenderen dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document.
Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd
onderstaande in te vullen en dit formulier zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de griffier van
de betreffende commissie.

In te vullen door de griffie:
Commissie
Ontwikkeling

Datum
16 april 2020

Email adres commissiegriffier
mblaauboer@haarlem.nl (Ontwikkeling)

Onderwerp nota/brief e.d.
Ontwerp bestemmingsplan Overdelft ter inzage leggen
Indieners

SP, de heer Garretsen

Portefeuillehouder

Wethouder Roduner

In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie:
Motivatie van agendering
Op 24 maart 2020 heeft het college het ontwerpbestemmingsplan Overdelft ter inzage te willen
leggen. Wijkraad de Krim heeft m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan ongemeen felle kritiek op de
wijze waarop de participatie is verlopen. Bovendien stelt de wijkraad dat er concrete fouten in het
ontwerpbestemmingsplan aanwezig zijn.
Doel van de bespreking
Gezien de kritiek die de wijkraad heeft is de kans reëel dat er in de toekomst een juridische
procedure door de wijkraad zal worden aangespannen. Eventuele fouten in het plan dienen
daarom in een zo vroeg mogelijk stadium worden hersteld. Indien de participatie minder
zorgvuldig is verlopen kan daar lering voor de toekomst uit worden getrokken. De SP vindt tot
bovendien dat de wethouder zich moet kunnen verdedigen tegen de aantijgingen gedaan door de
wijkraad. Uit de reactie van de wijkraad de Krim blijkt dat de relatie ernstig is verstoord. De raad
kan daar niet zo maar aan voorbijgaan.
Wat wordt aan de andere fracties gevraagd?
Vastellen van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad. De raad dient vanuit die
verantwoordelijkheid zich ervan te overtuigen dat er geen grove fouten in het ontwerpplan zitten.

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd?
Aangeven of en in hoeverre de kritiek van de wijkraad juist is. Eventuele fouten in het ontwerp zo
spoedig mogelijk herstellen. Op welke wijze kan de verstoorde relatie met de wijkraad worden
hersteld.

