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Besluitenlijst 

 Commissie Ontwikkeling 

 Datum: donderdag 17 juni 2021 

 Aantal bezoekers: geen 

 Aantal sprekers: 1 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

4.  Agenda komende vergadering(en) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

5.  Startnotitie Spaarndamseweg 380 (Top-Cars) 

Cie. Ontwikkeling 3 juni 2021: wegens tijdgebrek niet behandeld; wordt opnieuw 
geagendeerd in vervolgvergadering van 17 juni a.s. 
Cie. Ontwikkeling 17 juni 2021: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 1 juli 

2021. 

(2021/262491) 

 

6.  Zienswijze geven op Verstedelijkingsconcept MRA 
Cie. Ontwikkeling 17 juni 2021: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 1 juli 

2021. Zienswijze wordt uitgebreid met Lightrail en Velserboog. 

(2021/272317) 

 

7.  Fietsznfabriek: openen grondexploitatie 

Cie. Ontwikkeling 3 juni 2021: wegens tijdgebrek niet behandeld; wordt opnieuw 
geagendeerd in vervolgvergadering van 17 juni a.s. 
Cie. Ontwikkeling 17 juni 2021: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 

1 juli 2021. 

(2021/154148) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Stand van zaken ontwikkelzones in Haarlem 
Cie. Ontwikkeling 12 mei 2021: t.k.n. stuk 1.2 wordt o.v.v. commissie (PvdA) in een volgende 
vergadering besproken i.v.m. voorstel voor afhandeling van 6 moties. 

Cie. Ontwikkeling 17 juni 2021: deels besproken; moties moeten na de zomer nog worden 
gecheckt. O.v.v. de commissie wordt er na de zomer een technische sessie / raadsmarkt 

over de Ontwikkelzones georganiseerd. 

(2021/177438) 
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9.  Motie 41 Gezondheidseffecten in alle bouwplannen 

Cie. Ontwikkeling 12 mei 2021: t.k.n. stuk 2.1 wordt o.v.v. commissie (AP) in een 
volgende vergadering besproken. 
Cie. Ontwikkeling 17 juni 2021: wegens tijdgebrek niet toegekomen aan bespreking; 

agendering na de zomer. 

 

10.  Westkolk 4-6 verkoop 
Cie. Ontwikkeling 12 mei 2021: t.k.n. stuk 3.1 wordt o.v.v. commissie (AP/JH) in een volgende 
vergadering besproken. 

Cie. Ontwikkeling 17 juni 2021: agendapunt schuift door naar volgende vergadering. 

 

11.  Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Aanvraag regeling volkshuisvestingsfonds 

Cie. Ontwikkeling 17 juni 2021: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/217522) 

 

2 Brieven van het College van BenW 

 

2.1 Terugdringen leegstand binnenstad 

Cie. Ontwikkeling 17 juni 2021: RIB t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.2 Lobbytraject Bereikbare Steden en voortgang vervolgonderzoek mobiliteitshub Haarlem 

Nieuw-Zuid 
Cie Beheer 17/6/2021: voor kennisgeving aangenomen 
Cie. Ontwikkeling 17 juni 2021: RIB voor kennisgeving aangenomen. 
 

 

 

 


