
Reacties op concept-Raadsjaaragenda 2023 door commissie Ontwikkeling van 27 oktober 2022 incl. 
reactie van het college 
 

1. Erfgoednota (D66) – is deze te versnellen? 
Staat in de Jaarplanning op 1 april 2023 (BAZ 2022/1178652) 
N.b. Wat is de planning voor de concept nota Erfgoed enerzijds en het vaststellen van de 
Erfgoednota anderzijds? 
Reactie BenW: De concept Erfgoednota wordt vastgesteld door het college en ter bespreking 
naar de commissie gestuurd in februari. Punt toegevoegd aan de RJA.  
 

2. Evaluatie Leegstandsverordening (AP) – is net ingevoerd; evaluatie na 1,5 jaar, dus niet 
eerder dan begin 2024 
In het Initiatiefvoorstel staat de volgende opdracht aan het college: 
Na afloop van jaar 1 (vanaf 1 augustus 2022) wordt de commissie Ontwikkeling een evaluatie 

voorgelegd ter bespreking om de effectiviteit en de benodigde ambtelijke capaciteit te 

evalueren; 

Nog toevoegen aan de Raadsjaaragenda 2023! 

Reactie BenW: De leegstandsverordening is van kracht sinds 18 oktober 2022. De evaluatie 
zal begin 2024 worden aangeboden. Dit punt wordt dus niet opgenomen in de RJA voor 
2023, hier wordt apart een BAZ voor aangevraagd.   
 

3. Evaluatie Opkoopbescherming (AP) 
Op de actielijst van Ontwikkeling staat een toezegging over tussentijdse 
informatieverstrekking over welke zaken gevolgd en dus geëvalueerd gaan worden. Deze BAZ 
2022/117623 staat in planning voor 24 nov. 2022. 
Nog BAZ toevoegen aan Raadsjaaragenda 2023 voor Evaluatie Opkoopbescherming. 
Reactie BenW: De opkoopbescherming wordt geëvalueerd in Q4 2023. Punt toegevoegd aan 
de RJA.  
 

4. Nachtvisie (PvdA/GLH) – graag nog toevoegen aan Raadsjaaragenda 2023 
Reactie BenW: Punt toegevoegd aan de RJA.  
 

5. Actieplan Housing first (PvdA) – staat vermeld in het coalitieakkoord - van opvang naar 
wonen. Is dit onderwerp voor commissie Samenleving (wethouder Van Loenen) en/of 
Ontwikkeling?  
Staat niet in Jaarplanning of RJA 2023 voor commissie Ontwikkeling, wel bij commissie 
Samenleving? 
Reactie BenW: Punt wordt toegevoegd aan RJA nu ook bij commissie Samenleving. Wijze van 
bespreking moet worden bepaald door het presidium.   

 
6. Wet Goed verhuurderschap (PvdA) – werkbezoek/technische sessie/informatienota? 

Reactie wethouder Roduner in cie. 29 oktober: dit onderwerp wordt door het college niet 
toegevoegd aan de Raadsjaaragenda 2023. 

 
7. Startnotitie Delftplein (ChristenUnie) 

Deze startnotitie is vastgesteld in raad van 21 nov. 2019 (cie. 31 okt. 2019). 
Delftplein Startnotitie Velsen ter kennisname aan Ontwikkeling van 13 jan. 2022. 
Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen staat in Jaarplanning op 23 maart 2023 
(BAZ 2020/1208394)  
 

 



8. Bestemmingsplan Schipholweg 1 (D66)  
Reactie wethouder Roduner: dit wordt geen bestemmingsplan, maar een uitgebreide 
omgevingsvergunning. 
Vraag: deze omgevingsvergunning Schipholweg 1 toevoegen aan Raadsjaaragenda 2023? 
Reactie BenW: Aangezien de timing van de aanvraag van een omgevingsvergunning lastig te 
plannen is, wordt dit onderwerp niet opgenomen in de RJA.  

 
9. Initiatiefvoorstel Gezamenlijke ruimtes in nieuw te bouwen appartementencomplexen 

(GLH) - wordt aangekondigd door mw. Klazes 
Reactie griffie: dit onderwerp wordt toegevoegd aan de jaarplanning van de commissie ná 
het daadwerkelijk indienen van het initiatiefvoorstel. 

 
10. Bespreking over hoe we als gemeente ruimte kunnen maken voor initiatieven van 

zelfvoorzienende woonvormen zoals ecowijkjes, waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk 
opdrachtgever zijn voor hun nieuwbouwproject (PvdD) 
Reactie wethouder Roduner in cie. 29 oktober: dit onderwerp wordt door het college niet 
toegevoegd aan de Raadsjaaragenda 2023. 

 
11. Woonwagens (Trots Haarlem)  

Staat niet in de Jaarplanning en RJA (wel op Actielijst Ontwikkeling nog 2 openstaande moties 
over woonwagens). 
Wat is het vervolg op de Informatienota die in de commissie van 3 maart 2022 voor 
kennisgeving is aangenomen (BBV 2020/99025)? Toevoegen aan RJA 2023? 
Reactie BenW: In februari 2023 volgt een informatienota met het vervolg van het actieplan 
woonwagens. Punt toegevoegd aan de RJA.  

 
12. Ontwikkelstrategieën Oostpoort, Zijlweg, Orionzone (VVD) 

Zorg over werkbelasting, omdat deze drie allen voor januari 2023 in planning staan.  
Reactie wethouder Roduner: als publieke belangstelling wordt verwacht, dan zullen deze 
strategieën niet tegelijk aangeboden gaan worden. 
Reactie BenW: Timing van de ontwikkelstrategieën wordt nader besproken met de voorzitter 
en griffier van de commissie.  

 
13. Verkoop Kampersingel 2 (AP)  

Opinienota Kampersingel 2 Verkoop woning met optie keuze invulling maatschappelijke 
functie is in cie. Ontwikkeling van 3 dec. 2020 voldoende besproken. 
Vraag: wat is de vervolgstap op deze Opinienota richting commissie Ontwikkeling. Kan 
daarvoor een BAZ worden toegevoegd aan Raadsjaaragenda 2023? 
Reactie BenW: In de zoektocht naar een maatschappelijke bestemming van Kampersingel 2 is 
inmiddels een geïnteresseerde partij aangehaakt. In tegenstelling tot de bespreking in de 
commissie Ontwikkeling van 3 december 2020 gaat de voorkeur van deze partij niet uit naar 
koop, maar naar huur. Zodra deze gesprekken een definitiever karakter krijgen, zal daarvoor 
een BAZ worden aangevraagd als afdoeningszaak. Naar verwachting in de loop van 2023 (Q2-
Q3).  
 

14. Evaluatie van Adviesrecht van de raad in het kader van de Ontwikkelvisie (PvdA) 
Reactie wethouder Roduner: de evaluatie van mandatering bij de Ontwikkelvisie wordt later 
i.v.m. de latere inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
Vraag: Evaluatie van Adviesrecht raad of Mandatering raad bij Ontwikkelvisie toevoegen aan 
Raadsjaaragenda 2023? 
Reactie BenW: Evaluatie van het adviesrecht na een jaar zal vanwege uitstel van de 
Omgevingswet pas in 2024 gereed zijn. Daarom geen punt voor de RJA 2023.   


