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Onderwerp nota/brief e.d.  

Vaststellen Definitief Ontwerp openbare ruimte Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8 e.o. 

Indieners Mw. I. Verhoeff (PvdA) 

Portefeuillehouder Wethouder Roduner 

 
In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

 
De afwegingen t.a.v. de verwerkte inspraakreacties op de inrichting van de openbare ruimte, 
waarna het Definitief Ontwerp (DO) wordt vastgesteld is vrijwel altijd politiek gevoelig. Inwoners 
verdienen het om door de raad gehoord te worden. In eerste instantie door de adviescommissie. 
Niet voor niets is er een raadsinitiatief geagendeerd (nog niet besproken in de Raad) om het Civiel 
Planproces aan te passen, zodat het DO altijd een raadsbevoegdheid blijft. Bij een ontwikkeling van 
de omvang als hier voor ligt, kan de impact van de inrichting van het DO openbare ruimte groot zijn 
op de omgeving. Dan verdient het DO een vergelijkbare aandacht van de Raad vergelijkbaar hoe een 
zorgvuldig proces dient te verlopen bij het Civiel Planproces. Omdat de expertise in de adviescie 
Beheer optimaal is, heb ik namens de PvdA verzocht het agendapunt te agenderen in Beheer. 
Bespreken in Ontwikkeling is acceptabel. 

 

Doel van de bespreking 

 
Horen evt. insprekers en bepalen of besluitvorming van de Raad gezien de ingekomen reacties en 
verwerking noodzakelijk is. 
 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Wij vragen steun voor deze agenderingswijze en horen graag hun visie t.a.v. inhoud; verwerking 
inspraakreacties en benodigde besluitvorming in dit specifieke geval nu het Civiel Planproces nog 
niet is aangepast. 
In te stemmen dqt een DO Openbare Ruimte altijd met een adviescommissie van de Raad wordt 
besproken. Graag ook uw mening of behandeling het meest passend is in de commissie Beheer dan 
wel Ontwikkeling. 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

De uitwerking van het DO zodanig in te richten dat geen onomkeerbare besluiten worden genomen 
en aan te geven hoe in voorkomende gevallen zij voornemens zijn, de besluitvorming op VO en DO 
t.a.v. de openbare ruimte bij omvangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in lijn met de vernieuwing van 
het Civiel Planproces met de Raad te delen. 
 

 

mailto:mblaauboer@haarlem.nl

