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Besluitenlijst 

 Commissie Ontwikkeling 

 Datum: donderdag 28 oktober 2021 

 Aantal bezoekers: 4 

 Aantal sprekers: 3 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

4.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

5.  Transcript commissie d.d. 30 september 2021 (alleen naar aanleiding van) 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: geen opmerkingen of vragen n.a.v. transcript 

vergadering 30 september jl. 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Verklaring van geen bezwaar instellen werkgeverscommissie ten behoeve van 

bestuursbureau recreatieschappen 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: gaat als hamerstuk naar de raad van 25 november. 

(2021/517370) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Onderzoek tbv invoering opkoopbescherming 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: voldoende besproken. 

(2021/480833) 

 

8.  Concept Raadsjaargenda 2022 
Commissie Samenleving 28 okt. 2021: voldoende besproken. Stuk komt nogmaals langs in de 
Cie vergadering van 2 december om RJA 2022 vast te stellen.  
Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: voldoende besproken. Diverse aanvullende 

onderwerpen door de commissie naar voren gebracht. 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

9.  Verkoop kavel Maus Gatsonidesweg Noordkop Waarderpolder 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: gaat als hamerstuk naar raad van 25 november 2021. 

(2021/366848) 

 

  

 



  2/4 

 

10.  Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voor Ontwikkelzone Zuid-West 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: gaat als hamerstuk naar raad van 25 november 

2021. 

(2021/535483) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging Raadsinformatiebrief over 1ste casus aanbod n.a.v. 
Voorkeursrecht Zuidwest 

Wethouder Roduner zegt toe om de eerste casus van aanbod grond of pand in Zuidwest 
onder Voorkeursrecht gemeenten in RIB binnen 3 weken aan commissie te melden en 
vervolgens te bespreken. 

(2021/590795) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

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

3 insprekers voeren het woord. 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

12.  Nadere uitwerking mobiliteitshub Haarlem Nieuw-Zuid 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar raad 

van 25 november 2021. 

(2021/322788) 

 

13.  J.J. Hamelinkstraat: omgevingsvergunning voor de bouw van 297 woningen 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: gaat als hamerstuk naar raad van 25 november 

2021. 

(2021/532644) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

14a Bestuursrapportage 2021 
Cie Beheer 7/10/2021: mag door naar begrotingsraad als bespreekpunt. 
Cie Bestuur 7/10/2021: mag door naar de Raad als bespreekpunt tijdens de begrotingsraad. 
De motie 40 Een voor allen kan volgens de commissie worden afgedaan 

Cie Ontwikkeling 28/10/2021: mag door naar de begrotingsraad. 

(2021/511430) 

 

14b  Vaststellen Programmabegroting 2022-2026 

Cie Ontwikkeling 28/10/2021: mag door naar de begrotingsraad 

(2021/503552) 
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 Overige punten ter bespreking 

 

15 Vaststellen resultaten participatie pilot omgevingsplan Spaarnesprong 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: voldoende besproken. 

(2021/174622) 

 

16 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 nog worden gecheckt. 
Cie. Ontwikkeling 28 oktober 2021: nogmaals besproken; commissie beschouwt de 6 

moties nog niet als afgedaan! 

(2021/177438) 

 

17. E-mail mevrouw G. d.d. 20 april jl. aan HD inzake makelaarsspelletjes 

Raad 27 mei 2021: t.k.n. geagendeerd ter bespreking in cie. Ontwikkeling o.v.v. JH. 
Cie. Ontw. 2 sept.: schuift door naar volgende vergadering i.v.m. afwezigheid fractie Jouw 
Haarlem\ 
Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: Jouw Haarlem ziet af van agendering op dit 

moment en gaat eerst technische, dan wel art. 38-vragen over dit onderwerp stellen. 

 

18. E-mail Nedreim d.d. 5 juli 2021 inzake Gemeente wil geen sociale en middeldure huur? 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: CU wil de agendering aanhouden en zal uitsluitsel 
geven of zij het onderwerp in een volgende vergadering nog willen bespreken. 

 

19. Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

Nota’s die worden besproken in vergadering van 2 december a.s. 

 

0.1 Vaststellen Omgevingsvisie Haarlem 2045 

(2021/492095) 

 

0.2 Overzicht niet-strategisch vastgoed 2021 

(2021/541202) 

 

 

 



  4/4 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Volmachten t.b.v. oprichting Regionale Ontwikkelings Maatschappij 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/493912) 

 

1.2 Economische Monitor 2021 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/521320) 

 

1.3 Deelname City Deal Duurzame en Gezonde Voedselomgeving 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

Commissie Samenleving 28 okt. 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/492198) 

 

1.4 Koppestokstraat 2-4; Intrekken gemeentelijke monumentenstatus 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/478824) 

 

1.5 Nadere overeenkomst de Koepel 

Commissie Ontwikkeling 28 okt. 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/477144) 

 

 


