
Zienswijze van de Raad 

De raad der gemeente Haarlem, 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

Maakt als zienswijze kenbaar op het collegebesluit tot het sluiten van de Vaststellingovereenkomst 
d.d. 30 april 2014. 

De gemeenteraad van Haarlem kan niet instemmen met ondertekening van de 
Vaststellingovereenkomst d.d. 30 april 2014 door het college van burgemeester en wethouders, 
behalve indien artikel 23 van de realisatieovereenkomst inzake Bouwplan 
Tempelierstraat/Raamsingel van overeenkomstige toepassing is op de Vaststellingsovereenkomst 
d.d. 30 april 2014, 2),onder meer opdat de gemeente in de nadere publiekrechtelijke besluitvorming 
nadrukkelijk rekening kan houden met de cultuurhistorische waarden van het HKB gebouw. 
Dat betekent dat de gemeente Haarlem ten opzichte van alle partijen bij de 
Vaststellingsovereenkomst d.d. 30 april 2014 een beroep op dat artikel kan doen, mocht dat aan de 
orde zijn. Voor de volledigheid is een kopie van artikel 23 van voormelde overeenkomst als bijlage 
aan deze zienswijze gehecht. 

Vastgesteld met inachtneming van het amendement 7.1 Tempelierstraat/Raamsingel: Gewijzigde 
Zienswijze -2 

11 APR 2015 
Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie) 

De griffier 



Artikel 23 Publiekrechtelijke taken en verplichtingen 

1 • 0 6 inhoud van deze overeenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door dc 
Gemeente van haar publiekrechtelijke taak. 
Indien deze taakuitoefening leidt tot handelingen ea of besluiten welke nadelig zijn 
voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze overeenkomst is 
overeengekomen, zal de Gemeente in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor 
voor HBB en/of door HBB ingeschakelde derden ontstane nadelen. 

2- Evenmin zal de inhoud van deze overeenkomst van invloed zijn op de verkrijging van 
toestemming van hogere overheden voor zover deze toestemming voor de Gemeente 
voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze overeenkomst is 
overeengekomen of onderdelen daarvan wettelijk is vereist. 

3 Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor 
hetgeen bij of krachtens deze overeenkomst is overeengekomen zal de Gemeente in 
geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor HBB en/of door HBB 
ingeschakelde darden ontstane nadelen. 


