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Besluitenlijst 

 

 Commissie Ontwikkeling 

 Datum: donderdag 23 maart 2023 

 Aantal bezoekers:  

 Aantal sprekers: 3 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

4.  Agenda komende vergadering(en) 

5.  Transcript commissie d.d. (alleen naar aanleiding van) 

Cie. Ontwikkeling 23 maart 2023: geen transcript beschikbaar. Agendapunt komt te 

vervallen. 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oostpoort blok 1F 

Cie. Ontwikkeling 23 maart 2023: gaat naar de raad van 30 maart als hamerstuk met 

stemverklaring. 

(2023/108843) 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging organisatie informatiebijeenkomst over mobiliteit in 
ontwikkelzone Oostpoort 

Wethouder Roduner zegt op verzoek van CU toe om een technische sessie te 
organiseren over mobiliteitsplan ontwikkelzone Oostpoort vóór het zomerreces. 

(2023/424675) 

 

7.  Vaststellen SPvE blok 1F in Oostpoort 

Cie. Ontwikkeling 23 maart 2023: gaat naar de raad van 30 maart als hamerstuk met 

stemverklaring. 

(2023/168975) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

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

Cie. Ontwikkeling 23 maart 2023: 1 inspreker. 

 

9.  Foodhal Schalkwijk van Marketplace Development- klacht inzake gemaakte afspraken 

Cie. Ontwikkeling 23 maart 2023: brief voldoende besproken. Toezegging gedaan 

door weth. Roduner. 
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 •  Toezeggingen ( nieuw)- Toezegging gesprek met ontwikkelaar Foodhal Schalkwijk o.b.v. 
open punten op schrift (c.c. aan cie.) 

Wethouder Roduner zegt toe om eerst de open punten vanuit de gemeente op schrift 
te laten stellen (in c.c. naar commissie) en daarna het gesprek te voeren met de 
ontwikkelaar om naar het DO te werken. 

(2023/407772) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

10.  Nota parkeernormen 

Cie. Ontwikkeling 23 maart 2023: gaat naar de raad van 30 maart als bespreekpunt. 

(2022/1689260) 

 

11.  Wijziging Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022 

Cie. Ontwikkeling 23 maart 2023: gaat naar de raad van 30 maart als hamerstuk met 

stemverklaring bespreekpunt. 

(2023/120763) 

 

12.  Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

  

1 Afdoening toezeggingen en moties 

 

1.1 Toezegging wethouder Roduner te overleggen met woningcorporaties over 

toekomstbestendige toegankelijkheid/ entree gebouwen   

Cie. Ontwikkeling 23 maart 2023: t.k.n. stuk wordt o.v.v. OPHaarlem besproken in een 

volgende vergadering. 
(2022/1634886) 

 

1.2 Motie 13.01 Dreef 40 een toplocatie voor 50-40-10 PvdA 

Cie. Ontwikkeling 23 maart 2023: verantwoording motie 13.01 t.k.n. is voor 

kennisgeving aangenomen. 
(2022/1406772) 

 

1.3 Motie 19.1 Paar woningen extra op het Kruidplein 

Cie. Ontwikkeling 23 maart 2023: verantwoording motie 19.1 t.k.n. is voor 

kennisgeving aangenomen. 
(2021/2700) 
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1.4 Motie 15.01 Top op top locatie Vincent van Goghlaan PvdA AP CDA CU Jouw Haarlem SP 

Cie. Ontwikkeling 23 maart 2023: verantwoording motie 15.01 t.k.n. is voor 

kennisgeving aangenomen. 
(2022/1529860) 

 

1.5 Spaarneboog/Quality Bakers, SPvE 

Cie. Ontwikkeling 23 maart 2023: afvoeren jaaragendapunt is voor kennisgeving 

aangenomen. 
(2020/1210805) 

 

 


