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Besluitenlijst 

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 30 september 2021 

 Aantal bezoekers: 2 

 Aantal sprekers: 9 

 

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. 2 september 2021 openbaar en besloten deel (alleen naar 

aanleiding van) 

Cie. Ontwikkeling 30 sept. 2021: geen opmerkingen n.a.v. transcript 2 sept. 2021 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststellen Startnotitie C-District 
Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: de startnotitie gaat als hamerstuk met stemverklaring 

naar de raad. 

(2021/371014) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging aanvullende nota Startnotitie C-district 
Wethouder Berkhout komt eind december met een aanvullend stuk op de Startnotitie C-
district Waarderpolder. 

(2021/541288) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Vrijgave voor inspraak concept Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: 

Haarlem 2022 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: concept HV is voldoende besproken. 

(2021/427239) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging onderbouwing urgenten opnemen in nwe 
Huisvestingsverordening 
Wethouder Meijs zegt o.v.v. PvdA toe de onderbouwing van urgenten toe te zullen voegen 
aan de definitieve Huisvestingsverordening.  

(2021/541282) 

 

8.  Biedingen van Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere  - prestatieafspraken 2022-2025 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: biedingen voldoende besproken. 

(2021/376158) 
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 Ter advisering aan de raad 

 

9.  Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Aart van der Leeuwstraat e.o. - De 

Schrijvers 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: gaat als hamerstuk naar de raad. 

(2021/235801) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

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

 

 Ter advisering aan de raad 

 

11.  Vaststellen verkoop- en aankoopovereenkomst Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8. 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: gaat als hamerstuk naar de raad. 

(2021/336813) 

 

 

 

•  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging behoud straatnaam J.J. Hamelinkstraat 
Wethouder Roduner zegt toe te kijken naar behoud van de straatnaam J.J. Hamelinkstraat 
in de Slachthuisbuurt. 

(2021/541280) 

 

12.  Startnotititie omgevingsplan Haarlem - Centrum en de bruidsschat 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: gaat als hamerstuk naar de raad. 

(2021/171036) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

13.  Verkoop kavel Planetenlaan 168 tbv een kinderdagverblijf 
Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: is voldoende besproken. Commissie ondersteunt 

verkoopvoorstel van het college. 

(2021/324164) 

 

14.  Gunningsbesluit Verkoop Egelantier 

Cie. Ontwikkeling 3 juni 2021: t.k.n. stuk wil cie. o.v.v. CDA bespreken in een volgende 
vergadering (2 sept). 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: is voldoende besproken. 

(2021/267309) 
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14.1 Prijsbiedingen verkoop Egelantier 

(2021/472513) 

 

14.3 Manifest Haarlem Cultuur Wij zijn nodig van 30 culturele instellingen 
Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: is betrokken bij de bespreking o.v.v. de commissie van 

het Gunningsbesluit De Egelantier. 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

15.  Versterkers Duurzaam doen: incidentele impuls voor 2021 t/m 2023  
Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad. 

Commissie Samenleving 30 september 2021: gaat als bespreekpunt naar de raad.  

(2021/483988) 

  

Toezeggingen (nieuw) - Toezegging kosten schoonmaak schilderij Kenau helder vóór raad
 28/10 

Wethouder Roduner zegt namens wethouder Meijs toe om vóór de raad de kosten voor de 
schoonmaak van het schilderij van Kenau uit te zoeken (verzoek van PvdA i.v.m. evt. steunen 
van amendement/motie van Hart voor Haarlem). 

(2021/541286) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

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 2 september 2021: wegens tijdgebrek niet behandeld. 

(2021/177438) 

 

 •  Moties - Motie 19.10 Social huur geen hekkensluiter 
(2021/218920) 

 

 •  Jaaragenda - Motie 15.11 Woningbouwkeuzes in kaart  

(2021/209149) 

 •  Moties - Motie 17.07 Hup met de mobiliteitshubs in de Orionzone 
(2020/202222) 

 

 •  Moties - Motie 19.04 Visie Zuidwest,goed op weg 
(2019/961138) 
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 •  Moties - Motie 15.13 Bouwen met hout snijdt hout 
(2021/209162) 

 

 •  Moties - Motie 19.03 Groen en water in Zuid West 

(2019/961103) 

17.  Sluiting 

 

 Vaststellen resultaten participatie pilot omgevingsplan Spaarnesprong 

(2021/174622) – wordt ter bespreking geagendeerd in vergadering van 28 oktober a.s. 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Aanvraag Besluit Impuls Versnelling Woningbouw 3e tranche ten behoeve van ontwikkelzone 

Oostpoort 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/436695) 

 

1.2 Voorlopige vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten ontwikkelzone Zuidwest 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/491629) 

 

1.3 MRA Duurzaamheidstop 2021; onderdeel convenant Green Deal Houtbouw 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: t.k.n. nota, wordt o.v.v. cie. (GLH) besproken in 

een volgende vergadering. 
(2021/418146) 

 

1.4 Anti-speculatie en andere verkoopregulerende maatregelen bij verkoop gemeentelijke 

woningen 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/413072) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Toezegging wethouder Roduner te komen tot prijsafspraken/uitnameafspraken  mbt sociale 

huurwoningen   

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2020/1031984) 
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2.2 Toezegging technische brief over SPvE knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/313966) 

 

2.3 Motie 17.12 Samenwerken aan draagvlak & resultaat in de Orionzone 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2020/219114) 

 

2.4 Motie 21.07 Haarlemmer Stroom zet nieuwe standaard zonne energie 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: commissie vindt dat de motie nog niet is 

afgedaan. Het SPvE komt nog terug naar de commissie. 
(2021/209253) 

 

2.5 Motie 25 Toekomstwijk 3D.0 Bouwen bouwen bouwen wordt printen printen printen 

Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/448947) 

 

2.6 Motie 13.1 Gedifferentieerd bouwen,ook in het project Pasteur 
Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: t.k.n. stuk o.v.v. commissie (D66) bespreken in een 

volgende vergadering. 

(2021/266667) 

 

2.7 Zuidstrook Slachthuisbuurt 
Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: t.k.n. stuk verantwoording voor kennisgeving 

aangenomen. 

(2018/87033) 

 

3 Brieven van het College van BenW 

 

3.1 Raadsinformatiebrief Verkoop verhuurde woningen incl. Westkolk 4 en 6 
Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: t.k.n. stuk RIB voor kennisgeving aangenomen. 

Raadsvergadering 23 september 2021: ter kennisgeving aangenomen. 

 

 


