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1. OPENING 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, de vergadering is geopend. Ik zou het volgende 
even naar voren willen brengen. Sinds de vorige raadsvergadering is de wereld er weer 
een stukje slechter op geworden door alle aanslagen en na alle ellende die er in de 
oorlogsgebieden gaande is. Niet alleen de aanslagen in Parijs maar ook elders in de 
wereld. Dood en verderf die door terroristen wordt gezaaid en de angst die daardoor 
ontstaat. Van verschillende kanten van de raad is gevraagd om daar even bij stil te staan 
en dat lijkt me een heel goed idee. Ik stel voor dat we allemaal even opstaan en een 
moment van stilte houden. Dank u wel. 
 
Dan over tot de orde van de dag. Ik geef het woord aan mevrouw Van Zetten. 
 
2. BESLUITVORMING DOSSIER PIM MULIER / VERKOOP KAVEL 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Hart voor Haarlem heeft twee punten over het Sportpark Pim 
Mulier. Het eerste punt. Het college verkoopt een stuk grond voor een tweede keer, niet 
voor 1,7 miljoen euro, maar voor 1,6 miljoen euro. Zonder zware voorhangprocedure en 
passeert daarmee de raad. U baseert uw besluit op een B&W-besluit uit 2007, maar u 
vergeet het raadsbesluit mee te nemen uit 2007. De besluitpunten zijn namelijk 
verschillend. De wethouder wordt niet expliciet gemandateerd en de raad moet akkoord 
gaan met een tekort van 1,7 miljoen euro op dit project. In feite is het tekort miljoenen 
meer. U baseert uw besluit ook, met name dan de bestemmingsplanwijziging van kantoor 
naar woningen, op een brief uit 2012 van wethouder Cassee. Deze brief is nooit 
besproken in de commissie en er is, voor zover ik kan vinden, ook geen besluit geweest in 
het college. Kortom, de besluitvorming rond dit project is uitermate vaag en de 
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wethouder staat wat Hart voor Haarlem betreft op drijfzand. U had nooit kunnen 
concluderen dat u de raad kon passeren met het sluiten van een nieuw contract, en dan 
ook nog met korting. Punt 2: Is de grond nu verkocht of niet? De wethouder weet het niet 
en dan weet hij het weer wel. Hij laat zijn fractievoorzitter van D66 op 9 november stellig 
beweren dat de grond niet is verkocht. Ik wil graag van mevrouw Leitner horen of ze dat 
punt kan toelichten, want uiteindelijk blijkt het niet waar te zijn. Een week eerder wist ze 
de burgemeester en onze nestor in de raad nog zeker dat de grond was verkocht, want dat 
had de wethouder hen verzekerd en uiteraard heeft de wethouder het ons ook verteld. Zo 
werd een debat in de gemeenteraad voortijdig gesloopt, want waarom dan nog praten over 
de procedures zware voorhang ja of nee als de grond toch al weg is. Nu, sinds 
11 november, weet de wethouder dat de grond is verkocht want er is een 
wilsovereenstemming. Dan is de handtekening van Van Spijk helemaal niet nodig, aldus 
wat de wethouder zelf beweert. Enfin, Hart voor Haarlem vindt dit gedrag rond een stuk 
kostbare Haarlemse grond ronduit onverantwoordelijk en koersloos gewipwap. Dit 
college etaleert daarbij een onverschilligheid en nonchalance tegenover de politiek en de 
Haarlemse burger en wij verdienen wel beter. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Wie wil nog meer het woord voeren? De heer Van Haga. 
 
De heer VAN HAGA: Allereerst wat lof voor mevrouw Van Zetten die met ouderwets 
recherchewerk deze doos met wormen heeft geopend. Je moet namelijk in Haarlem een 
soort Sherlock Holmes zijn om de waarheid uit een wethouder te persen. Maar goed, er 
zijn verschillende grieven in dit dossier en de eerste gaat natuurlijk over een mandaat uit 
2007. Er is nooit een duidelijke beslissing genomen door de raad. Er is gestemd over een 
ontwikkelings- en realisatieovereenkomst, maar niet over een verkoopovereenkomst. Er is 
zelfs een besluitpunt dat luidt: in te stemmen met het gegeven dat er een aanvullend 
bedrag nodig is van maximaal 1,7 miljoen euro en dat gaat alleen maar over een tekort. 
Alle parameters van deze overeenkomst zijn anders. De prijs is anders. Er komen 
woningen in plaats van kantoren. Er wordt 700 m2 meer grond verkocht. De eindbelegger 
is anders. De rentevergoeding wordt kwijtgescholden. Legeskosten worden 
kwijtgescholden. Dat rechtvaardigt natuurlijk ook gewoon een nieuwe overeenkomst en 
nieuwe toestemming van de raad. Bovendien is er ook juridisch sprake van een nieuwe 
overeenkomst en dat wordt nota bene in het contract zelf gezegd, want daar staat: dat na 
ondertekening van de nieuwe overeenkomst, de oude overeenkomst wordt ontbonden. 
Die ondertekening is wel degelijk heel belangrijk. Dan het meest belangrijke punt: acht 
jaar na dato gaan we nog een oud mandaat uit de kast halen. Het is leuk voor het 
hergebruik, lekker duurzaam, maar onhoudbaar. Gelukkig heeft de burgemeester op 
29 oktober gezegd: de zware voorhangprocedure had moeten worden gevolgd, dus daar 
zijn we duidelijk over. Een eerste vraag aan de wethouder: Heeft u enige van de 
overwegingen die ik nu heb genoemd, gebruikt toen u besloot om het oude mandaat te 
hergebruiken? Mijn tweede grief is het commerciële gehalte van deze verkoop. We 
hebben nu een paar keer dit soort dossiers zien langskomen en elke keer – ik lijk wel een 
soort grijsgedraaide plaat – steek ik hetzelfde riedeltje af. Waarom niet openbaar? 
Waarom een-op-een onderhandelingen? Waarom een taxatie die al weer veel te oud is. 
Natuurlijk zegt iedereen: ja mijnheer, u zegt altijd dat de prijs hoger kan zijn, maar ik 
denk dat we het in dit geval helemaal niet over de prijs hoeven te hebben, want we weten 
niet of deze te laag is. Deze is gewoon een-op-een onderhandeld en een-op-een is daar 
een prijs uit gekomen. We hebben in ieder geval bij de Koningsstraat vastgesteld dat het 
beter was om alles op Funda te zetten. Laten we dat in godsnaam in het vervolg met dit 
soort dingen ook doen. Mijn tweede vraag aan de wethouder is: waarom heeft u niet 
gewoon de oude overeenkomst ontbonden en de kavel openbaar aan de markt 
aangeboden? De markt is volledig veranderd, dus dat was logisch geweest. Mijn derde 
grief is de informatievoorziening aan de raad, inmiddels volstrekt onvolledig en 
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misleidend. In eerste instantie werd er nog een beetje geschermd met een Europese 
aanbesteding, maar die werd al snel ingetrokken. Vervolgens werden de relevante stukken 
niet aangeleverd bij de behandeling van de commissie Ontwikkeling. Ik geloof dat de 
heer Garretsen toen om het volledige dossier vroeg. Dat was er op 29 oktober nog niet, 
nee, één dag na de raad wordt dan het volledige dossier aangeleverd. Tijdens de 
raadsvergadering van 29 oktober concludeert de burgemeester dat er een procedurefout is 
gemaakt en dat een zware voorhangprocedure wel gevolgd had moeten worden. 
Wethouder Van Spijk weerspreekt dat op dat moment niet. Op 6 november schrijft onze 
wethouder nog een extra brief met de mededeling dat het contract niet getekend is. Hij 
stelt letterlijk: vanwege het feit dat de verkoopovereenkomst nog niet is getekend, 
ontstaat de mogelijkheid om alsnog deze grondverkoop inhoudelijk met u te bespreken. 
Verderop zegt hij: tot die tijd stel ik voor de ondertekening van de verkoopovereenkomst 
op te schorten. We kunnen dus – zoals volgens de burgemeester had moeten gebeuren – 
de zware voorhangprocedure nog volgen. Op maandag 9 november, tijdens die eerste 
begrotingsdag, zegt mevrouw Leitner: de heer Van Spijk heeft nooit gezegd dat Pim 
Mulier al verkocht was. Ze heeft duidelijk de band toen niet afgeluisterd, maar ik hoop 
inmiddels wel. Wat interessanter is, is dat ze later zegt: ik vind het ook zeer te prijzen dat 
de wethouder nu de geste aan de raad doet om alsnog invulling te geven aan die zware 
voorhangprocedure. Maar tijdens de begroting op 11 november gooit wethouder Van 
Spijk het opeens over een andere boeg. Hij stelt dat de wilsovereenstemming is ontstaan 
tijdens de vergadering van 7 juli en dat de koop al helemaal rond is. Dat het contract nog 
niet is getekend, maakt dus niets uit. De brief van 6 november is waarschijnlijk in een 
vlaag van verstandsverbijstering geschreven. Ik heb hem nog gevraagd of hij deze introk. 
Daar was hij onduidelijk over. Ik neem aan dat het hoofd van mevrouw Leitner op format 
‘c: enter’ ging, want niemand begreep meer wat er aan de hand was. Bovendien is bij 
complexe onroerendgoedtransacties de enkele wilsovereenstemming over de prijs 
onvoldoende voor het tot stand komen van een bindende koopovereenkomst. Dit staat in 
jurisprudentie die is te vinden in NJF 2013 303. Als de wethouder of zijn staf een bijlesje 
wil, dan is onze fractieadvocaat mevrouw Van der Smagt gaarne bereid om bijles te 
geven. Zij geeft graag bijles, dat kan ook aan u. Vandaag wordt er nog een brief gemaild 
van 30 maart 2012. Die brief ontbrak dus. Dus toen wij vroegen om het volledige dossier, 
kregen we niet het volledige dossier. We kregen opnieuw de helft van de informatie. 
Zoals eerder gezegd, je moet een soort Sherlock Holmes zijn. Mijn derde vraag is: Vindt 
u zelf dat u op een professionele en duidelijke manier de raad heeft geïnformeerd? Hoe 
kan het zijn dat u op een bepaald moment niet eens weet dat u een handtekening heeft 
gezet onder een contract van 1,6 miljoen euro. Voorzitter, mijn conclusie. Het mandaat 
uit 2007 is niet vanzelfsprekend. Het staat in ieder geval vast – dat heeft u zelf ook 
bevestigd – dat het beter zou zijn geweest om de raad opnieuw om mandaat te vragen. 
Mijn conclusie is ook dat er commercieel niet optimaal is gehandeld. In ieder geval is het 
niet openbaar aangeboden. Er is niet transparant geopereerd. Of daar schade uit 
voortgevloeid is, zullen we niet weten. De derde conclusie is dat de 
informatievoorziening aan de commissie en aan de raad onvolledig en misleidend was. 
Het optreden van wethouder Van Spijk was buitengewoon onhandig, op een aantal 
punten onkundig -dan noem ik de inschatting van een mandaat, het verkoopproject – en 
onjuist en dat gaat over verkocht, niet verkocht, wilsovereenstemming en ga zo maar 
door. En de kavel is – denk ik – nog niet verkocht. De handtekening is leidend, althans 
volgens het eigen contract en de wilsovereenstemming is volgens de gangbare 
jurisprudentie niet voldoende. Mijn laatste vraag aan de wethouder is: Bent u, dit alles 
gehoord hebbende, bereid om alsnog de zware voorhangprocedure te volgen? Tot zover 
mijn eerste termijn.  
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u. Andere fracties? De heer Garretsen. 
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De heer GARRETSEN: Op 7 juli 2015 gaat het college akkoord met de af te sluiten 
koopovereenkomst en met de verkoop van de kavel. Met geen woord wordt in het 
collegebesluit gerept over de noodzaak om wel of niet een zware voorhangprocedure te 
volgen. Onbegrijpelijk. Tijdens de vergadering van de commissie Ontwikkeling van 
8 oktober 2015 is door mevrouw Van Zetten en mij, zowel in de eerste als in de tweede 
termijn, herhaaldelijk gevraagd waarom voor de verkoop van de kavel geen zware 
voorhang is gevolgd. Wij, en ook de heer Van Haga, hadden daar veel argumenten voor. 
De wethouder geeft geen antwoord op onze vragen, waarschijnlijk omdat hij het op dat 
moment domweg niet wist. Wel antwoordt hij op een vraag van Trots dat hij meent dat 
het proces niet omkeerbaar is. Tijdens de raad van 29 oktober beantwoordt de wethouder 
eindelijk onze vragen. Hij stelt dat geen zware voorhang nodig is omdat de kavel al in 
2007 was verkocht. Als toelichting hierop verklaart de burgemeester namens de 
wethouder dat de wethouder bedoelt dat al in 2007 de zware voorhangprocedure is 
gevolgd. Na de schorsing verklaart de wethouder, tot twee keer toe, dat de koop al is 
gesloten. Daarop stel ik op 30 oktober een zeer eenvoudige technische vraag: Wanneer is 
de koopovereenkomst getekend? In zijn brief van 6 november antwoordt de wethouder 
daarop dat de koop nog niet is gesloten en daarom deze grondverkoop alsnog inhoudelijk 
met de raad kan worden besproken. Later verandert de wethouder tijdens de 
begrotingsvergadering van 11 november weer van mening. Met het B&W-besluit van 
7 juli bestaat er wilsovereenstemming en daarmee is de grond in juridische zin verkocht. 
Mijn conclusie is dat de wethouder op vragen niet heeft geantwoord, heeft gedraaid en 
maar liefst drie keer niet de waarheid heeft verteld. In 2007 is er namelijk helemaal geen 
zware voorhangprocedure gevolgd. Die bestond toen nog niet. Wel heeft de raad op 
21 juni 2007 wethouder Divendal groen licht gegeven om contractonderhandelingen over 
de verkoop aan te gaan. Dit is de eerste onwaarheid. In de commissie van 8 oktober zegt 
de wethouder dat het proces niet omkeerbaar is. In de raad van 29 oktober stelt hij echter 
dat de kavel al is verkocht. Dat is de tweede onwaarheid. In zijn brief van 
6 november 2015 stelt de wethouder dat het proces wel omkeerbaar is. Dat is de derde 
onwaarheid. Wethouder, waarom doet u dat? U wekt de indruk dat bevoegdheden van de 
raad en gemeentelijke regelgeving u helemaal niet interesseren en dat u daarom maar wat 
zegt. Ik roep u in herinnering de gang van zaken bij het Ripperda Hotel. Mevrouw Van 
der Smagt en ik hebben daarbij herhaaldelijk aangetoond dat voor verbouwing voor dat 
monument een advies van de ARK nodig was. Uw antwoord: dat kan wel zijn, maar die 
regeling stamt uit 2013 en navolging daarvan kost te veel tijd. Later moest u van de 
rechtbank alsnog een ARK-advies aanvragen. Vanwege uw voorstel aan B&W en 
vanwege uw weigering om antwoord te geven op expliciete vragen over de zware 
voorhang in de commissie vraag ik me zelfs af of u het begrip zware voorhang op dat 
moment wel kende. Indien wel, dan geeft u blijk van totale desinteresse. Maar na de 
commissievergadering van 8 oktober had u professioneel moeten zijn. U had zich in die 
kwestie moeten verdiepen en niet in de raad van 29 oktober zomaar wat moeten roepen. 
De kavel is al verkocht, roept u dan. De vrijdag erna wordt u mijn technische vraag 
toegestuurd. U wordt nu gedwongen om na te denken. U antwoordt een week later dat de 
koop niet is gesloten en inhoudelijk kan worden besproken. Tijdens de 
begrotingsbehandeling op 11 november trekt u die verklaring echter weer in. Er is 
wilsovereenstemming; de kavel is in juridische zin al verkocht. Voor mij is dit allemaal 
heel moeilijk te begrijpen. Graag een verklaring voor uw gedrag. Dan tot slot uw laatste 
uitspraak. De koop is niet terug te draaien, want op 7 juli is er door het B&W-besluit 
wilsovereenstemming bereikt. Dat hangt er maar vanaf. Wat heeft u met de CRA hierover 
afgesproken? Dat er wilsovereenstemming is als B&W akkoord is? Bovendien is –en dat 
is ook door de heer Van Haga al gezegd – ondertekening niet zomaar een formaliteit, 
zoals u suggereert. Door ondertekening wordt de oudere overeenkomst ontbonden. Tot 
die tijd blijft de oude overeenkomst van kracht. Twee onderling tegenstrijdige 
overeenkomsten kunnen niet tegelijkertijd van kracht zijn. Dus ik betwijfel of de kavel in 
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juridische zin al is verkocht. En dan helemaal tot slot, wethouder, waarom heeft u na 
7 juli de overeenkomst niet ondertekend? Waarom wist u tijdens de raad van 29 oktober 
niet dat de overeenkomst nog niet was ondertekend? Interesseert u dat allemaal niet? Wij 
willen heel graag een uitleg van u, wethouder. Dank u wel voorzitter. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u wel. De heer Smit, OPH. 
 
De heer SMIT: OP Haarlem heeft getracht een reconstructie te maken van dit dossier en 
we denken dat het ongeveer zo gegaan kan zijn. Op een dinsdagochtend reed het 
Volkswagenbusje met ons college en een paar wijze ambtenaren op een tweebaansweg 
naar het Pim Mulier Sportpark. Aan het stuur onze Jeroen. Voor ze, in de verte, reed een 
grote stadsbus. Dichterbij gekomen, riep Bernt die naast Jeroen zat – want die wist nog 
niet overal de weg en Bernt weet overal de weg: verrek, de hele raad zit in die bus en die 
bus schiet geen meter op. Weet je wat, riepen ze achter Jeroen. Haal die bus in, want op 
de raad kunnen we niet wachten. Kunnen we hier wel de raad veilig passeren, vroeg 
Jeroen nog. Maar de bijrijder en de achterbank zeiden dat het geen probleem was. Wel 
bukken, anders zien ze ons, riep er nog een. Jeroen gaf gas en passeerde de raad. Op de 
helft van de inhaalmanoeuvre – want zo langzaam ging de raad nu ook weer niet – zag 
Jeroen een veertigtonner aankomen met een enorme zware voor-, nee aanhang. Nog net 
kon Jeroen het busje op de goede helft krijgen. Hoe het gebeurde, gebeurde het. Het busje 
kreeg een lekke band en begon te slingeren. Wat moet ik nu doen, riep een angstige 
Jeroen. Achter en naast hem werd eenduidig geadviseerd: doorrijden. Nee, stoppen. Nee, 
doorrijden. Misschien toch stoppen. Jeroen wist het echt niet meer. Maar het 
Volkswagenbusje begon meer en meer te slingeren, al kwam het deze keer niet door 
sjoemelsoftware. En de grote stadsbus kwam steeds dichterbij. Wie nu de knoop heeft 
doorgehakt, hebben wij niet kunnen reconstrueren, maar Jeroen heeft het busje aan de 
kant gekregen. Achter hem stopte de raad. Ga jij het maar uitleggen aan ze, riep het busje 
in koor. Jullie zeiden dat ik de raad kon passeren. Van mezelf ben ik niet zo’n durver. Ja 
doei, jij reed. Jij moet het maar uitleggen. Bernt schijnt nog gezegd te hebben: kom maar 
weer omhoog, verstoppen heeft nu geen zin meer. Jeroen is uitgestapt en heeft aan de 
verbaasde raad uitgelegd – want die wist niet dat ze gepasseerd was door het college – dat 
hij wel niet, maar toch wel en gevaarlijk inhaalde. Maar lekke band en dus nu hier stond 
hij met panne en of het college met de raad mee mocht rijden. Louise vroeg heel spits: 
maar waar zijn jullie dan met halsbrekende toeren naar onderweg? Toen keek Jeroen 
ietwat bedremmeld en moet toegeven: naar Pim Mulier Sportpark. Dat bleek toch wel een 
toeval. En zo mocht het college meerijden in de grote bus, maar moest het wel beloven 
nooit meer zo gevaarlijk te passeren. Zo werd het toch nog een leuke dag samen. Geachte 
voorzitter, hoewel wij niet in kunnen staan voor de getrouwheid van dit verhaal, kan elke 
gelijkenis met bestaande personen wel juist zijn. OP Haarlem heeft maar één vraag aan 
het college: Bent u het eens met de stelling: bij twijfel de raad niet passeren? Dank u 
voorzitter. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u wel. Wie nog meer? Mevrouw Leitner. 
 
Mevrouw LEITNER: Afgelopen dinsdag hadden we hier een kindergemeenteraad – altijd 
leuk – en ik had ze verteld dat ze moeten opletten dat politici wel eens overdrijven. Daar 
lijkt het hier ook wel een beetje op. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Op 7 juli heeft het 
college besloten de hoekkavel Pim Mulier te verkopen. Het meende dat te kunnen doen 
zonder de raad nogmaals te consulteren omdat het besluit voortvloeide uit een 
raadsbesluit van 2007. Vervolgens op 29 oktober behandelde de gemeenteraad een motie 
over het alsnog instellen van die zware voorhangprocedure, het consulteren van de 
gemeenteraad. Het besluit van de koop was op dat moment al genomen. De wethouder 
was echter van mening om vanuit dat mandaat te handelen en bovendien was de raad in 
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2012 ook al geïnformeerd over de wijziging van de plannen. Achteraf gezien – maar dat 
hebben we toen ook geconcludeerd – was het beter geweest om bij projecten van deze 
omvang en deze lange historie dat wel te doen. We kunnen uit dit dossier ook een les 
trekken: dat we bij een dergelijke mandaatverlening of een besluit in ieder geval ook iets 
zeggen over de duur en de reikwijdte daarvan. Zoals de wethouder al aangaf, laten we 
hierover met elkaar in gesprek gaan. Maar gedane zaken nemen geen keer. Inhoudelijk 
staan wij en stonden wij achter de verkoop van deze kavel. Het was een moeilijk te 
verkopen kavel die voor een goede prijs is verkocht. Een extra vergaderronde verandert 
daar niets aan. Dan wordt het bespreken om het bespreken een soort bezigheidstherapie 
om raadsleden van de straat te houden. Op 6 november schrijft de wethouder nog een 
brief aan de raad waarin duidelijk wordt dat de koopovereenkomst nog niet was 
ondertekend. D66 vindt het wel handiger als de wethouder al op 29 oktober in de raad had 
aangegeven dat die koopovereenkomst nog niet was getekend. Maar hij biedt vervolgens 
aan om er inhoudelijk nog over te spreken. Vervolgens biedt hij ook nog eens zijn 
excuses aan als hij daar misschien een verkeerde indruk mee heeft gewekt. Daarmee is 
het dan wel eens een keer afgelopen. Enkele partijen willen het er nog een keer over 
hebben, met een extra raadsvergadering. Het collegebesluit tot verkoop van Pim Mulier is 
minimaal twee keer in de commissie aan de orde geweest en al viermaal in een 
raadsvergadering. Als er dan geen sprake was van een zware voorhang, dan op zijn minst 
een zware nahangprocedure, op initiatief van de raad. Daarmee heeft de raad zijn 
controlerende taak vervuld en is het voor D66 genoeg geweest met stormen in dit glas. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Mevrouw Van Zetten wil interrumperen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Misschien heeft u iets te veel met kinderen gesproken en te 
weinig naar de stukken gekeken. U vertelt nogal wat onwaarheden die ik net probeerde 
duidelijk te maken omdat de wethouder evenzeer niet altijd de waarheid heeft gesproken. 
Mijn vraag aan u is natuurlijk: u doet net alsof het inhoudelijk bespreken in de brief van 
6 november de deur openzet voor een zware voorhangprocedure. Bent u het daarmee eens 
of was het gewoon maar een doekje voor het bloeden; we mogen erover praten, maar het 
besluit is al genomen kinderen en daar moet u dan maar genoegen mee nemen? Hoe 
bedoelt u dat eigenlijk? 
 
Mevrouw LEITNER: Wij bedoelen dat toen wij het op 29 oktober in de raad erover 
hadden, het al in de commissie was besproken. D66 staat inhoudelijk achter dat besluit. 
Het was ook al besproken. Dan kun je het er nog een keer over hebben onder de noemer 
van de zware voorhang, maar dat verandert voor ons inhoudelijk niets. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u wel. Nu nog de heer Van Haga. 
 
De heer VAN HAGA: Op 29 oktober was die brief van 6 november nog niet geschreven. 
Daar zijn we het over eens. Dus toen wisten we nog niet dat die handtekening niet was 
gezet. Dat wist uw wethouder blijkbaar ook niet. Maar u zegt dan dat het een prachtige 
geste is van deze wethouder dat hij, nadat hij het heeft uitgevonden, nog de zware 
voorhangprocedure voorstelt en dat vindt u een prachtig gebaar. Hoe kunt u het verhaal 
houden dat u nu houdt terwijl in deze volgordelijkheid het toch heel anders lijkt. 
 
Mevrouw LEITNER: We gaan zo de reactie van de wethouder horen, maar in die brief 
kun je duidelijk lezen dat het woord zware voorhang daar niet in voorkomt. Hij biedt 
slechts aan het er inhoudelijk over te hebben. Dan kun je het nog hebben over de zaken 
waarover je het op dat moment nog over kunt hebben. 
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De heer VAN HAGA: Inderdaad. In die brief zegt hij dat niet zo expliciet, maar u zegt 
dat wel op 9 november. U zegt – en ik citeer: ik vind het ook zeer te prijzen van de 
wethouder dat hij nu de geste aan de raad doet om alsnog invulling te geven aan die 
zware voorhangprocedure. Op dat moment heeft u het idee dat die brief ertoe leidt dat die 
zware voorhangprocedure alsnog zou kunnen worden gevolgd. U zou de angel uit dit hele 
debat trekken – en dat zou de wethouder natuurlijk al lang gedaan moeten hebben – door 
te zeggen: laten we dat gewoon doen. Dan zijn wij klaar. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Wilt u reageren of niet? 
 
Mevrouw LEITNER: U zegt: laat de wethouder de angel uit het debat halen. 
 
De heer VAN HAGA: Ik stel u eigenlijk een vraag. U heeft gezegd dat het een prachtige 
geste is dat die zware voorhangprocedure nog gedaan kan worden. Begrijp ik nu goed dat 
u nu zegt: de koop is al gesloten en de woorden die ik toen tegen de heer De Jong zei, 
kunt u gewoon vergeten. Die moeten we uit de notulen schrappen. Of zegt u nog steeds: 
dat is een mooie geste en we gaan het alsnog doen en ik verwacht van de wethouder, die u 
ongetwijfeld al heeft gesproken, dat hij dat voorstel gaat doen? 
 
Mevrouw LEITNER: Als de wethouder aan de raad aanbiedt om het daar inhoudelijk 
nogmaals over te hebben, dan is dat een mooie geste van de wethouder. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Gelet op de tijd, mevrouw Van Zetten, u heeft sowieso al 
geen tijd meer. Wie wil er nu nog een termijn? De heer Van den Raadt, gaat uw gang. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Kort maar krachtig. Ik zou de wethouder gewoon willen 
oproepen om met antwoorden te komen. Als het verkeerd was wat u in het verleden heeft 
gezegd, dan is het ook prima. Als u toen misschien niet van alles op de hoogte was, is ook 
prima. Zegt u dat dan ook. Als u toevallig toen op een of ander moment iets verkeerds 
heeft gezegd waarvan u wist dat het niet waar was, zeg het dan ook. Wat Trots Haarlem 
betreft komen er helemaal geen consequenties van. Iedereen kan fouten maken. Maar 
laten we het nu eens een keer duidelijk uitspreken. Een ander punt dat ons wel heel erg 
geïrriteerd heeft en dat merken we steeds vaker, dat er toch een soort beïnvloeding 
plaatsvindt. Het enige wat ik me van dit stuk heel goed kan herinneren, is dat we moesten 
gaan stemmen en dat de burgemeester zegt: het heeft allemaal geen zin, want die zware 
voorhangprocedure kan niet. Dan blijkt dat deze wel kan. Met dit soort opmerkingen 
worden mensen die misschien niet helemaal diep in de materie zitten, beïnvloed. Ik wil 
echt tegen iedereen zeggen: laten we proberen te voorkomen dat mensen beïnvloed 
worden. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Visser. 
 
De heer VISSER (CU):Voor de ChristenUnie was een extra raad niet nodig geweest. Het 
had gewoon in de reguliere raad gekund. Het dossier is wel verbazingwekkend en met 
name de brief die we vandaag nog hebben ontvangen. Ik vraag me af waarom de 
gemeente überhaupt zo’n brief stuurt als je het al verkocht hebt. Dan is het de 
ontwikkelaar die zich terugtrekt. Maar deze brief suggereert dat de gemeente zichzelf 
terugtrekt. Dan denk ik, wat is daar nu de juridische status van. Daar zou ik toch echt een 
antwoord van de wethouder op willen, want misschien kan de ontwikkelaar daar wel weer 
een beroep doen op dat de gemeente heeft gezegd: stopt u maar met die 
kantoorontwikkeling. Voor de rest heb ik toch ook wel een vraag richting de D66-fractie. 
De D66-fractie heeft toch wel degelijk gezegd: er is een mondelinge overeenkomst, dus 
dat is geldig. Er worden net wat vragen door de VVD gesteld. Ik ben eigenlijk wel 
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benieuwd of de D66-fractie nog steeds dat standpunt heeft of dat ze toch is gaan twijfelen 
over dat punt en wat de wethouder ervan vindt. Is er nu wel of niet een koop gesloten met 
zo’n besluit van het college zonder dat er een handtekening is gezet? Ik dacht dat het een 
een-tweetje is geweest tussen de wethouder en D66-fractie, maar ik krijg nu de indruk dat 
het een eigen idee is geweest van de D66-fractie. Ik hoor het graag van de wethouder. De 
D66-fractie heeft wel degelijk het woord zware voorhang in de mond genomen. Ik heb 
mevrouw Leitner dat net nog niet horen terugtrekken. Daar zou ik ook graag een reactie 
op willen, want de D66-fractie heeft het wel degelijk over zware voorhang gehad. Wij 
vertrouwen er wel op dat er een reële opbrengst is voor de kavel en dat dit beste oplossing 
is. Fouten kunnen gemaakt worden, maar het dossier is erg rommelig. Dat moet volgende 
keer echt anders en voortaan moet in koopcontracten standaard staan tot wanneer ze 
geldig zijn. Er moet gewoon een deadline op staan. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u. Vragen hier achter de tafel? 
 
Welke brief bedoelt u die vandaag gestuurd is? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Voorzitter, zal ik het even verduidelijken? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Nee. Het is een vraag aan de heer Visser. 
 
De heer VISSER (CU): Een brief van 30 maart 2012 die ons nu nog is toegestuurd en die 
we nog niet kenden. In die brief zegt de gemeente – ik parafraseer – gezien de 
economische crisis zien we die kantoortoren daar niet meer gebeuren. Volgens mij was 
het op dat moment al verkocht en dan vind ik het heel gek dat de gemeente zegt: stop 
maar met die kantoren. Je zou verwachten dat de ontwikkelaar dat zegt. En kan de 
ontwikkelaar een claim leggen bij de gemeente? Jullie hebben toch zelf gezegd dat we het 
niet meer hoeven doen, dat we een ander plan moeten gaan ontwikkelen? Ik vraag me 
eigenlijk af waarom de gemeente überhaupt die brief heeft gestuurd. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Zal ik dat even uitleggen, voorzitter? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Berkhout. Een punt van de orde? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Van de orde inderdaad. Ik heb om die brief uit 2012 die 
vandaag is gekomen, gevraagd. 
 
De heer BERKHOUT: Er is al veel gezegd. Ik kan beginnen met te zeggen dat we 
inhoudelijk nog steeds achter het besluit staan. Het is zaak dat daar op het terrein iets 
gebeurt. Het gaat nu over de gevolgde procedure. Wij zullen ons dan ook focussen op de 
lessen die hieruit getrokken kunnen worden. Allereerst als het gaat om een zware 
voorhangprocedure ja of nee. Dan heb je de lijn van het college die zegt dat hier is 
gehandeld binnen de kaders van het raadsbesluit uit 2007. Daarom was dit anno 2015 een 
collegebevoegdheid en werden wij als commissie als zodanig geïnformeerd. Wij 
begrijpen nog steeds die houding waaruit de wethouder dacht. Echter, met alles wat dit nu 
oprakelt, denken wij dat dit niet handig is. Als het dus gaat om langlopende projecten die 
zo lang duren, die coalitieperiodes overstijgend zijn en acht jaar duren, dat moeten we 
anders gaan aanpakken. De handreiking van de wethouder nemen we ook aan. We willen 
dan ook graag dat de langlopende oude projecten die er nu nog zijn onder de loep worden 
genomen en even bekijken of hier eventueel zware voorhangprocedures moeten 
plaatsvinden. Eenzelfde punt kan worden gemaakt als het gaat om de zogenaamde 
rentetikker. Ook dat was een inhoudelijk punt. Wanneer gaat die rentetikker lopen? Nu 
ontbreekt daar de incentive voor de kopende partij om aan de slag te gaan en dat kost ons 
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geld, als je het zo benadert. Graag willen we ook daarover met de wethouder in gesprek 
om nieuwe afspraken te maken. Tot slot, als het gaat om de wel of niet onomkeerbaarheid 
is het op zijn minst onhandig geweest van de wethouder om de brief van 6 november te 
sturen en niet al op 29 oktober duidelijkheid te geven. Die brief van 6 november heeft erg 
veel onduidelijkheid met zich meegebracht en graag was gewoon op 29 oktober gezegd: 
het collegebesluit en dit is gewoon de overeenkomst, that’s it. Al met al zijn dit de lessen 
die wij willen meegeven aan het college. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u. De heer Van Driel. 
 
De heer VAN DRIEL: De conclusie van het CDA is dat het optreden van de wethouder 
onhandig is geweest. Wij begrijpen de gedachte om het raadsbesluit uit 2007 als 
toestemming voor verkoop te beschouwen. Maar nu het project zodanig is gewijzigd dat 
de nieuwe koopovereenkomst nodig is, had de wethouder de inschatting moeten maken 
om de zware voorhangprocedure te volgen. Het college heeft echter al in juli een 
definitief besluit genomen dus is een zware voorhang eigenlijk niet meer mogelijk. Het 
CDA constateert dat de nieuwe overeenkomst nog niet is gesloten. Nu echter de 
commissie uitgebreid over het nieuwe plan en de overeenkomst heeft gesproken, zien we 
geen noodzaak om alsnog de zware voorhangprocedure te gaan volgen. Het CDA heeft 
wel een voorbehoud gemaakt wat betreft het planologisch onderdeel van dit project. Wat 
dat betreft dus nog geen akkoord op voorhand van het CDA. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u. Mevrouw Schopman. 
 
Mevrouw SCHOPMAN: Voor ons had de extra raadsvergadering ook niet gehoeven. We 
hebben toen ook niet voorgestemd. Maar we gunnen natuurlijk ieder zijn democratisch 
moment. Het heeft wel degelijk wat opgeleverd. In ieder geval een erg beeldend verhaal 
van OPH, waarvoor dank mijnheer Smit, ik moest er erg om lachen. En het woord 
gewipwap van mevrouw Van Zetten. In dat woord gewipwap kunnen we ons op zich wel 
vinden, als het inderdaad gaat om de brief waar dan weer ja en dan weer nee, wel 
koopovereenkomst, geen koopovereenkomst stond. Dat was niet handig. De wethouder 
heeft eigenlijk ook al aangegeven in de eerdere vergaderingen dat dat handiger had 
gekund. Lessons learnt, zeggen we dan. De wethouder heeft in eerdere vergaderingen ook 
handreikingen gedaan. Wij willen de wethouder dan ook verzoeken om daar binnenkort, 
dus niet allemaal te lang uitstellen, mee naar ons terug te komen. Dat betreft dan die 
aanvullende afspraken met betrekking tot in welke gevallen heeft het college wel of niet 
dat mandaat. Laten we dat met zijn allen helder hebben en ook mag je juridisch misschien 
wat meer ruimte hebben, als wij als raad juist wat meer betrokken willen worden, 
wethouder ga daar mee aan de gang. Dat scheelt heel veel tijd en onduidelijkheid. Ook 
wat de rentevergoedingen betreft hopen we ook dat die analyse er snel komt en dat er ook 
een beleid op wordt afgestemd waar we met zijn allen mee aan de gang kunnen. Dan zou 
ik zeggen: Wij zijn blij dat er eindelijk wat gaat gebeuren, dat die kavel verkocht kan 
worden. We hopen ook dat die woningen snel gerealiseerd gaan worden. Laten we vooral 
voortvarend voor Haarlem en voor alle inwoners aan de slag gaan. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: U had nog een interruptie van de heer Van Haga. Uw tijd 
is wel om, dus houdt u het alstublieft kort. 
 
De heer VAN HAGA: Ik houd het heel kort. Dat wipwappen is natuurlijk duidelijk. Daar 
stoort u zich dan ook aan. Maar vond u het dan niet vervelend dat u ook volstrekt 
onvolledig en raar werd geïnformeerd en dat we nota bene vandaag nog brieven kregen? 
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Mevrouw SCHOPMAN: U gebruikt altijd wel mooie woorden. Ik heb mij niet volstrekt 
onvolledig en raar geïnformeerd gevoeld, laat ik het daar op houden mijnheer Van Haga. 
Toen het stuk ook – met dank aan mevrouw Van Zetten – geagendeerd werd in de 
commissie, hebben wij notie genomen van alles wat erin stond. Voor ons was het helder. 
De uitleg die de wethouder er toen aan gaf, vonden wij ook heel plausibel klinken. Dat er 
daarna het gewipwap kwam – zoals we het dan maar even noemen om het in een mooi 
frame te zetten – dat vonden wij ook niet handig. Dat punt had handiger gekund. Wij 
hebben ons niet onvolledig of onjuist of … 
 
De heer VAN HAGA: En het verbaasde u ook niet dat een wethouder niet weet of hij zijn 
handtekening onder een stuk van 1,6 miljoen euro heeft gezet of niet? 
 
Mevrouw SCHOPMAN: Weet u, mijnheer Van Haga, dat is een beetje – we hebben het 
hier uitgebreid over gehad in de fractie – het gewipwapdeel. Dat gaat heel juridisch-
technisch. Ook met de heer Van Driel hebben we het er nog uitgebreid over gehad 
wanneer het nu wel of niet is. Ik heb ooit mijn rechtenstudie afgebroken en ik weet nu 
weer heel goed waarom. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Nee. Mijnheer Van Haga, uw tijd is om. Deze 
ondervraging levert toch niets op. 
 
De heer VAN HAGA: Mijnheer de voorzitter, zes minuten over een project van 
1,6 miljoen euro is op zich wel vreemd. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Het is ook door andere partijen gezegd. U heeft uw recht 
hier gekregen om een vergadering te hebben van een uur en een kwartier en daarna 
hebben we nog een vergadering. Dus we houden ons aan de tijd. Wethouder Van Spijk. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dank u wel voor uw opmerkingen en vragen. Ik wil in eerste 
instantie beginnen met nogmaals mijn excuses aan te bieden voor de verwarring die ik 
heb doen ontstaan, zeker naar aanleiding van die brief van 6 november. We zijn er ook al 
in de begrotingsbehandeling op ingegaan. Nog even om de context te schetsen waarom ik 
die brief heb geschreven. Ik heb met u in de raad, specifiek met de heer Visser van het 
CDA, erover gesproken dat het college van mening is dat er binnen het mandaat is 
gehandeld. Tegelijkertijd is er onvrede bij de commissie en de raad dat we er niet op een 
andere manier over hebben kunnen spreken. Vervolgens heb ik een week later te horen 
gekregen dat die koopovereenkomst nog niet was getekend. Ik dacht: nu kan ik dus een 
gebaar maken dat we het er nog een keer over kunnen hebben. Daarmee heb ik 
onduidelijkheid gecreëerd en dat is niet handig geweest, of onhandig om GroenLinks te 
citeren. Daarvoor nogmaals mijn excuses. Het was de bedoeling om u tegemoet te komen 
met betrekking tot het feit dat we als college van mening waren om binnen het mandaat te 
handelen maar u daar geen bevredigend gevoel bij had. Er zijn twee punten waar wij 
inderdaad al eerder over hebben gesproken. Het lijkt mij in ieder geval goed om het nog 
eens met elkaar te hebben over hoe we omgaan met de rentevergoedingen, welke 
modellen gebruiken we daarbij en dat nog eens op een goede manier met elkaar te 
bespreken. De markt trekt weer aan. Er zijn in het verleden verschillende systemen 
gehanteerd en het lijkt mij in ieder geval goed om te bekijken hoe we dat beleid goed 
strak kunnen neerzetten. Die toezegging wil ik u zeker doen. Het tweede is dat ik denk 
dat het goed is om nog eens goed te kijken naar wanneer de zware en lichte voorhang 
gebruikt moet worden. We hebben een systeem waarbij in het verleden raadsbesluiten 
zijn geweest en die vervolgens weer zijn uitgewerkt. Vervolgens zijn er ook wel 
afspraken veranderd tussen de raad. Op een gegeven moment is er zware en lichte 
voorhang geïntroduceerd, maar er zijn ook nog besluiten uit het verleden. We weten dat 
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er een financiële crisis is geweest. Ik stel voor om nog eens te kijken – en dat is in lijn 
met wat GroenLinks zegt – naar welke grondverkopen er nog zijn uit het verleden en 
welke procedures daar op zitten. Dan hebben we dat helder. De afspraken over nieuwe 
stukken grond die de heer Van der Hoek en ik aanbieden, gaan sowieso via lichte of 
zware voorhang. Dat gaat over nieuwe zaken, maar laten we even schoon schip maken en 
bekijken of er nog contracten zijn uit het verleden. Die tweede toezegging wil ik u zeker 
doen. Ik hoop daarmee dat we in de toekomst deze onduidelijkheid dan ook niet meer met 
elkaar hebben. Vervolgens wil ik een aantal vragen langslopen van de verschillende 
fracties. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Eerst nog twee interrupties. De heer Garretsen en dan de 
heer Berkhout. 
 
De heer GARRETSEN: Ik wacht op het antwoord van de wethouder op onze vragen. 
 
De heer BERKHOUT: Mooi dat de wethouder dat toezegt. Eventjes om het scherp te 
zetten, betekent dat dat u naar de commissie komt met een overzicht van langlopende 
projecten waarbij we kunnen kijken in hoeverre het mogelijk is om zware 
voorhangprocedure in te stellen? Heb ik dan goed geluisterd? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Inderdaad. 
 
De heer BERKHOUT: Mooi. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dan mevrouw Van Zetten. U geeft aan dat er sprake is van een 
nieuwe grondverkoop. Wij, vanuit het college, baseren ons op het raadsbesluit uit 2007. 
In dat raadsbesluit staat een … 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: De wethouder heeft het de hele tijd over het raadsbesluit. U 
heeft een paar keer expliciet gezegd dat u zich baseert op het B&W-besluit. Daar gaat 
mijn punt ook over. Het raadsbesluit verschilt van het B&W-besluit. Nu gaat u gewoon 
dingen door elkaar halen, omdat u uw zaakjes niet op orde heeft. U baseert zich de hele 
tijd op het B&W-besluit en daar ontneemt u uw mandaat aan. Wat mij betreft is dat 
onterecht want het raadsbesluit heeft andere besluitpunten. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Nogmaals, ik zeg waar ik mij op baseer. De raad heeft op 
21 juli 2007 ingestemd met de ondertekening en de ontwikkelings- en 
realisatieovereenkomst. Daarin staat in artikel 13.1 de grond aan CRA genoemd. Daarbij 
staat dat CRA onderdeel uitmaakt van de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst. Op 
bladzijde 18 van de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst staat dat dit de uitvoering is 
van het raadsbesluit in 2007. Vervolgens is daar een crisis tussendoor gekomen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Als u gaat citeren … Wij hebben bij het raadsbesluit een 
conceptovereenkomst gekregen in 2007. U citeert nu de definitieve overeenkomst van 
eind 2007. Dat is wel een verschil want CRA was toen nog niet echt in beeld. 
 
Wethouder VAN SPIJK: CRA was toen ook al in beeld en wordt ook letterlijk genoemd 
in die ontwikkelings- en realisatieovereenkomst. Vervolgens is er een crisis tussen 
gekomen, dat weet u, waarbij de kantoren op zijn gat lagen en de hele bouwsector lag op 
zijn gat. Daar is vervolgens een aantal keer met u en uw voorgangers over gesproken. Op 
een gegeven moment is in 2001 aan mijn voorganger gevraagd door de commissie 
Ontwikkeling: Kunt u onderzoeken of er ook woningbouw mogelijk is? Dat is ook 
opgepakt. Dat heeft onder andere geleid tot een brief in 2012 waarin het college en de 
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wethouder op basis van de bijdrage vanuit de commissie Ontwikkeling hebben gezegd: 
wij willen die bebouwing liever in wonen. Op basis daarvan – daar heb ik tijdens de 
vorige raadsvergadering ook met de ChristenUnie over gesproken – is toen besloten dat 
wij doorgaan met CRA. Wij gaan door met dat uitwerken. Natuurlijk is het zo dat het niet 
meer helemaal hetzelfde was in 2007 in de zin dat het kantorenvestiging was, maar we 
zijn wel met elkaar bezig geweest om te bekijken hoe we daar alsnog die ontwikkeling 
kunnen krijgen. Dat is wat er in die periode is gebeurd. Vervolgens is er in de periode 
2012 tot voor de zomer 2015 continu gekeken naar oplossingen en zijn verschillende 
varianten besproken. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij op basis van het besluit in 
2007 hebben gezegd: deze ontwikkeling past hier. Wij baseren ons daarbij op dat 
mandaat van toen. Dan de opmerkingen over de grond die al dan niet was verkocht. 
Mevrouw Van Zetten had het erover, de VVD had het erover, iedereen had het erover. Ik 
heb al eerder aangegeven dat ik daar onduidelijkheid over heb gecreëerd en daarvoor 
nogmaals mijn excuses. Maar in juridische zin is de grond verkocht met het 
collegebesluit. Het collegebesluit is bindend. Toen ik hoorde dat de koopovereenkomst 
niet was getekend, dacht ik: dan kan ik met u in ieder geval dat aspect meenemen en het 
gesprek aangaan. Ik wil daarbij ook aangeven dat het natuurlijk niet zo is dat wij met 
CRA in een juridische strijd zitten. We zijn al zeven jaar lang met elkaar bezig om te 
bekijken hoe we dit kunnen oplossen. Als u zegt: ik heb nog punten die u nog moet 
meenemen in de verdere afwikkeling, want we zijn er nog niet met CRA– dat bedoelde ik 
ook met mijn brief – dan kan ik die meenemen. 
 
De heer GARRETSEN: U zegt dat het in juridische zin is verkocht. Kunt u mij dan 
uitleggen – dat heb ik in de eerste termijn gezegd – dat er volgens u nu twee 
overeenkomsten geldig zijn die onderling tegenstrijdig zijn, want er staat heel duidelijk in 
de nieuwe koopovereenkomst, artikel 2, lid 3 dat met de ondertekening de oude 
overeenkomst wordt ontbonden. Er is niet ondertekend. De oude overeenkomst is niet 
ontbonden. Hoe kunnen twee koopovereenkomsten tegelijk juridisch van kracht zijn? Dat 
is onzin, wethouder. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Zoals het er staat, wordt de oude koopovereenkomst ontbonden 
door het collegebesluit van juli 2007. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Ik weet niet of het zoveel zin heeft om hier een juridisch 
dispuut te gaan doen om te bekijken hoe het allemaal precies in elkaar zit. 
 
De heer VAN HAGA: Het is klip-en-klaar voorzitter.  
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Daar schieten we niets mee op. Mevrouw Van der Smagt 
en dan maakt de wethouder zijn betoog af en dan ronden we langzaam het betoog af. 
 
Mevrouw VAN DER SMAGT: We hebben het helemaal niet over een juridisch dispuut. 
Het gaat iedereen aan die kan lezen. Er staat in artikel 2, lid 3 van de nieuwe 
overeenkomst dat bij ondertekening van de nieuwe overeenkomst de oude pas wordt 
ontbonden. Hier leren we uit dat er een nieuwe overeenkomst tot stand komt bij 
ondertekening en dat er dus een zware voorhangprocedure had moeten plaatsvinden. Het 
tweede dat we daarvan leren, is dat die ondertekening dus essentieel is voor het tot stand 
komen van de nieuwe overeenkomst. Dat heeft niets met juridische haarkloverij te 
maken. Dat kan iedereen die kan lezen, begrijpen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u wel. Was u klaar met uw betoog, mijnheer Van 
Spijk? Oké, dan gaan we nu door naar de tweede termijn. 
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Wethouder VAN SPIJK: Nee. Ik ben nog niet klaar, sorry. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Gaat uw gang. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik heb nog een paar vragen die nog niet zijn beantwoord. Dan is 
er nog door de ChristenUnie een opmerking gemaakt over 30 maart 2013, die brief waar 
u het over had. Ik heb u net aangegeven dat er al eerder, ook door de commissie 
Ontwikkeling, is aangegeven: onderzoek nu de mogelijkheid tot een woonfunctie. Dat is 
in ieder geval een van de invalshoeken geweest. Tegelijkertijd, en waarschijnlijk weet u 
dat nog wel, is er in die periode – dat speelde namelijk in heel Nederland – sprake 
geweest van een overmaat aan kantoorplekken en daar is toen ook in regionaal verband in 
de hele metropoolregio gekeken welke kantoorfuncties we nu gaan behouden en welke 
niet. Daar zijn ook werkgroepen geweest. Uit een van die werkgroepen is dit pand en dat 
is in die brief uit 2013 naar voren gekomen. Dat was in lijn met eerdere discussies die 
hier met u zijn gevoerd. Er staat niet in dat we het gaan doen. Er staat in dat we met 
elkaar in gesprek gaan om die plek om te wisselen naar een woonfunctie. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Een vraag van de heer Visser. 
 
De heer VISSER (CU): Ik vraag me toch af of daar dan juridisch gezien niet 
gerechtvaardigde verwachtingen worden gewekt. Sterker nog, in de brief staat: op uw 
verzoek bevestigen wij, zo’n soort formulering. Zo’n verzoek wordt niet voor niets 
gedaan. Ik vraag me af of deze brief juridische betekenis heeft. U had ook kunnen 
zeggen: we gaan gewoon met elkaar het gesprek aan en op een gegeven moment komt er 
een nieuw omgevingsvergunningverzoek om er woningen van te maken en er moet een 
nieuw contract komen. Op het moment dat u het contract tekent is er een nieuw contract. 
Daar was op dat moment nog helemaal geen sprake van. U ging gewoon het gesprek aan. 
Waarom gaat u dat op papier bevestigen? Heeft dat juridische waarde? Dat is mijn vraag. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Het geeft dus aan – dat is toen de operatie ook geweest met heel 
veel kantoorpanden – dat er is gekeken welke kantoorpanden prioriteit krijgen en welke 
niet. Tegelijkertijd heeft u gelijk, en dat is ook door het CDA al aangegeven, dat het 
natuurlijk een planologisch traject is. Er moet nog gewoon een 
bestemmingsplanprocedure plaatsvinden waarbij die woonfunctie ook wordt omgezet. 
Dat is ook het traject waar u als raad natuurlijk volledig verantwoordelijk voor bent. Dat 
weten de projectontwikkelaars ook. Dat weet iedereen die te maken heeft met een 
transformatie. Die moet door zo’n procedure heen. Ik kan meteen richting het CDA 
zeggen: u bent volledig vrij om daar dus een ander besluit over te nemen als u zegt: ik 
doe dat niet. U moet die afweging op dat moment maken. Wij hebben dit traject, ook op 
basis van discussies in de commissie Ontwikkeling in 2011, op deze manier 
vormgegeven. 
 
De heer VISSER (CU): Ik zeg juist dat er zo’n planologische procedure moet worden 
doorlopen. Op het moment dat je zo’n planologische procedure ingaat, maak je een 
grondexploitatieovereenkomst en ga je een contract maken. Dan ontstaat er een 
contractrelatie. Maar deze brief zit een stap daarvoor. Als het de gemeente was geweest 
die het kantoor ontwikkelde, snap ik dat je prioriteiten stelt. Maar het is hier een externe 
ontwikkelaar die een kantoor ontwikkelt. Dan heeft de gemeente er helemaal geen belang 
bij om zo’n brief te sturen. En dan blijft mijn vraag: heeft deze brief juridische waarde? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Niet in juridische zin. We zitten met elkaar in een traject. Wij 
hebben in 2007 samen met CRA gezegd dat wij die plot willen ontwikkelen. Daar heeft 
de gemeente belang bij, want wij hebben dat geld voor een deel nodig om dat sportpark te 
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financieren. Die ontwikkelaar wil een haalbaar plan hebben. We zitten samen in dat 
bootje. Daar is vanaf 2007 met die crisis een nieuwe situatie ontstaan. Er zijn 
verschillende maatregelen genomen en de discussie wordt aangegaan hoe we het gaan 
oplossen. Ook in deze commissie Ontwikkeling is toen gezegd: zet het onder wonen. 
Daarvan hebben wij – ook vanuit de regionale visie op waar je kantoorpanden moet 
neerzetten – gezegd: dit zou beter passen in wonen, laten we dat traject ingaan. Dat is wat 
die brief zegt en dat is ook uiteindelijk wat wij voorstellen, maar dat zullen we bij de 
bestemmingsplanprocedure ook definitief maken, als u daarmee instemt. Ik heb volgens 
mij alle vragen beantwoord. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u wel. Dan gaan we nu naar de tweede termijn van 
de raad. 
 
De heer VAN HAGA: Er is geen enkele van mijn vragen beantwoord. 
 
De heer GARRETSEN: Er zijn twee vragen van de SP niet beantwoord. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Kunt u dan snel nog even uw vragen herhalen. Dat kan de 
wethouder in de tweede termijn antwoorden. De heer Van Haga. 
 
De heer VAN HAGA: Ik vind het heel vreemd, want ik stel die vraag toch heel duidelijk. 
Heeft u een van de overwegingen die ik heb genoemd, meegenomen toen u het besluit 
nam om het mandaat te hergebruiken? Dat was één vraag die niet beantwoord is. Dan 
over het commerciële gehalte van de verkoop. Waarom heeft u niet gewoon de oude 
overeenkomst ontbonden en de kavel openbaar aan de markt aangeboden? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dat waren de twee vragen. 
 
De heer VAN HAGA: Nee. Ik heb vier vragen gesteld. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: U had twee vragen die niet beantwoord waren. 
 
De heer VAN HAGA: Nee. Dat was mevrouw Van Zetten. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Oh, vier van de SP. Oké. 
 
De heer VAN HAGA: Vindt u dat u de raad op een duidelijke manier geïnformeerd hebt 
en hoe kan het nu zijn dat u niet weet dat u uw handtekening heeft gezet onder een stuk 
van 1,6 miljoen euro? Dat was mijn derde vraag en die is niet beantwoord. En mijn vierde 
vraag was: Gezien de jurisprudentie en al deze zaken die zijn aangedragen, bent u bereid 
om alsnog de zware voorhangprocedure te volgen? U bent duidelijk geweest dat u 
onhandig bent geweest, zelfs uw eigen fractievoorzitter, mevrouw Leitner, begreep uit die 
brief dat de zware voorhangprocedure nog mogelijk was. Wij denken allemaal van wel. 
Althans, de mensen die hier een termijn hebben gehad. Bent u bereid dat alsnog te doen? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u wel en dan nu de vragen van de heer Garretsen. 
 
De heer GARRETSEN: Eén vraag is dezelfde als die van de heer Van Haga, maar die is 
toch wel heel belangrijk. Hoe kan het nu dat u op 29 oktober niet weet dat u een 
overeenkomst heeft ondertekend. En waarom zegt u dat de koop al is gesloten? U zegt 
dus dat de overeenkomst als het ware wel is ondertekend. Ik snap dat niet. Hoe kunt u nu 
weten dat u het niet heeft ondertekend. Ik snap dat gewoon niet. 
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Burgemeester SCHNEIDERS: Dat was uw vraag? Welke aanvullende vragen waren er nu 
nog meer? De heer Van Driel. 
 
De heer VAN DRIEL: Een aanvullende vraag. Het baart mij toch wel ernstige zorgen dat 
de wethouder geen idee heeft waartoe het college eigenlijk bevoegd is. Het college is 
helemaal niet bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Is dat de aanvullende vraag? 
 
De heer VAN DRIEL: Dat is een aanvullende vraag, want ik wil vragen aan de 
wethouder waar hij dat op baseert. De gemeentewet is daar klip-en-klaar over. De 
wethouder daagt ons uit om hierover te debatteren. Ik ben er niet over begonnen. U was 
daar ook duidelijk in. Ik zou toch wel graag van de wethouder willen weten waar hij het 
op baseert dat het college bevoegd is tot het verrichten van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: En de heer Smit nog een aanvullende vraag? 
 
De heer SMIT: Nee voorzitter, dat is uit de eerste termijn. OPH heeft geprobeerd heel 
serieus aan te tonen dat OPH vindt dat het hele college heeft gestunteld. Er was één 
essentiële vraag aan het college, c.q. de wethouder mag deze beantwoorden: Bent u het 
eens met de stelling: bij twijfel de raad niet passeren? Daar heb ik geen antwoord op 
gehad. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dat is duidelijk. Dan mevrouw Van Zetten. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Het is mij toch niet duidelijk waar de wethouder telkens op 
doelt als hij het heeft over 2012 en dat er in commissies zou zijn besproken dat de 
kantorenbestemming zou veranderen in woonbestemming. Ik wil graag van u horen 
wanneer dit precies is besproken en wanneer u in het college daar zelf over heeft 
gesproken. U ontleent daar nogal wat ideeën aan terwijl ik het niet heb kunnen 
terugvinden. Ik ben heel benieuwd waar u dat heeft zien staan. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Ik kijk even of de wethouder al deze vragen nu heeft 
kunnen noteren. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Bijna wel. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Bijna wel? Kunt u die nu beantwoorden of wilt u zich daar 
even op voorbereiden. Wacht even, de heer Berkhout heeft ook nog een vraag. 
 
De heer BERKHOUT: Ik raakte heel even in de war en geïntrigeerd door de laatste vraag 
van mevrouw Van Zetten. Volgens mij is dat nota bene uw eigen – ik zag dat in de 
notulen – bijdrage geweest in 2012 bij toenmalig wethouder Cassee. Ik snap niet … 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: U stelt mij een vraag, voorzitter? De brief van de heer Cassee 
stond bij de terkennisnamestukken van de commissie Ontwikkeling op 11 juli 2012. Die 
is toen niet besproken. 19 juli was er nog een vergadering en daarna was het reces. 
 
De heer BERKHOUT: U heeft daar toch een vraag over gesteld? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik heb er geen vragen over gesteld. 
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De heer BERKHOUT: Het staat in de notulen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Maar we hebben het niet besproken. 
 
De heer BERKHOUT: Heeft u dan een rondvraag gesteld? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Dat zou kunnen. Ik stel wat meer vragen. Mijnheer Berkhout, 
de wethouder ontleent zijn besluit aan een bespreking in de commissie Ontwikkeling 
terwijl ik constateer dat het ter kennisname is gestuurd naar de commissie en dat het niet 
… 
 
De heer BERKHOUT: Er wordt een vraag gesteld, door u in de notulen, en de wethouder 
geeft antwoord: Dat gaan we doen. Dat gaan we onderzoeken. Of daar woningen komen. 
Ik vond het opmerkelijk dat u dat zei, maar … 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Heeft u dan de brief van vier pagina’s gelezen van 11 juli? Dat 
is gewoon niet besproken. Daar gaat het om. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Bedankt. We stoppen dit. De wethouder gaat nu antwoord 
geven op de nog gestelde vragen en daarna gaan we richting de afronding van dit debat. 
Wethouder Van Spijk. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik ga nog even terug naar de vragen van de VVD. Ik ben wel 
degelijk ingegaan op het mandaat dat ik heb gebruikt. U noemt dat hergebruiken of dat 
wij daar te ver vanaf liggen, maar ik heb net een betoog gehouden dat wij zeggen op basis 
van het raadsbesluit van 2007 dat dat het mandaat is geweest en daarvandaan hebben we 
gehandeld. We hebben dus inderdaad niet gekozen – en dat had misschien in 2012 
gekund – om te stoppen. Dat is niet gedaan. Wij zijn doorgegaan op hetzelfde mandaat. 
Wij zijn doorgegaan met het CRA. Het raadsbesluit van 2007 is het resultaat geweest van 
een aanbesteding. Daar hebben marktpartijen op kunnen reageren. Daar was dit onderdeel 
van. Ook toen is deze partij daaruit gekomen. Dat is in verschillende stappen gebeurd, dat 
wel. Maar wij hebben er inderdaad niet voor gekozen om een nieuwe overeenkomst te 
sluiten. Wij hebben steeds gehandeld vanuit datzelfde besluit. 
 
De heer VAN HAGA: Dit is toch wel essentieel. Natuurlijk heeft u wat gezegd over het 
mandaat, maar mijn punt was: als alle parameters van de overeenkomst anders zijn, als er 
door ondertekening pas een nieuwe overeenkomst – een geheel nieuwe overeenkomst – 
ontstaat, als er inmiddels acht jaar is verstreken, is mijn vraag: heeft u die overwegingen 
meegenomen? Of heeft u gewoon gedacht: ik heb een mandaat, prima, we gaan verder. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Nee. Maar wij hebben met elkaar in het proces gezeten van de 
voortgang van dit project. Dat wordt regelmatig in allerlei beraps, in 
investeringsvoortgangen besproken. Er is zelfs in 2011 door de raad in de commissie 
expliciet gevraagd: wilt u onderzoeken of er ook een woonfunctie mogelijk is. Dat is ook 
afgehandeld en dat heeft ook geleid tot die brief in 2012. 
 
De heer VAN HAGA: Dat was niet mijn vraag, maar zegt u nu gewoon nee en dan zijn 
wij klaar. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Tot slot, naar u toe. Ik had op die raadsvergadering nog geen 
handtekening gezet. Dat wist ik op dat moment ook niet. Dat kan ik uitleggen hoe dat 
gaat. Er zijn meerdere trajecten die er lopen. We hebben meerdere projecten in Haarlem 
waarbij verschillende zaken nog moeten worden afgehandeld. Bijvoorbeeld als een 
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college een besluit neemt, dan moet daar nog een aantal zaken worden afgewikkeld. Soms 
zijn dat zaken bij de eigenaren, de toekomstige eigenaren, soms zijn dat 
grondonderzoeken, soms zijn dat weer andere redenen. Dat betekent dat de echte 
afhandeling om verschillende redenen even blijft liggen. Dat betekent niet dat er niets 
gebeurt. Dat betekent dat er nog een aantal stappen moet worden gezet. Die stappen 
waren op dat moment nog niet voltooid en ik heb ook nu die overeenkomst nog niet 
ondertekend omdat ik het wel even netjes vind om even het debat af te wachten en daarna 
gaan we het gewoon afwikkelen. Dit is zoals het gaat. Inderdaad wist ik dat op dat 
moment niet. 
 
De heer VAN HAGA: Voorzitter, dit is ook wel weer belangrijk. U wist toch wel dat u 
hem niet had ondertekend? (antwoord Wethouder VAN SPIJK: Ja) Of wist u helemaal 
niets? U wist dat u hem niet had ondertekend? (antwoord Wethouder VAN SPIJK: Ja) 
Dat wist u wel en u heeft er op dat moment voor gekozen om dat niet te zeggen? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Zoals ik al zei, zijn er heel veel van dit soort processen. 
 
De heer VAN HAGA: Daar gaat het niet om. De kwestie was: is dat contract nu gesloten? 
U zegt: ja, de verkoopovereenkomst is gesloten. Het is toch wel van groot belang – weten 
we nu – dat u had kunnen melden dat u op dat moment wist dat u de 
verkoopovereenkomst niet had getekend. Dat is cruciaal. U wist dat op dat moment en u 
zegt dat op dat moment niet. Dat is symptomatisch want het is elke keer zo. U laat de 
burgemeester bijvoorbeeld zeggen … 
 
Wethouder VAN SPIJK: Er zitten verschillende processen in dit soort zaken waarbij de 
eigenaren, de gemeente, soms grondonderzoek spelen. Dat loopt. Op het moment dat het 
relevant is, wordt de handtekening … 
 
De heer VAN HAGA: Dit is opnieuw compleet off topic. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Tot slot richting het CDA – ik heb volgens mij de vraag van de 
SP meegenomen – wij baseren ons op artikel 160, lid e van de Gemeentewet en 
vervolgens ook op artikel 171.1 waarbij staat dat het collegebesluit juridisch geldig is (ik 
zeg het even in simpele woorden). Als u zegt: daar wil ik verder over uitweiden, dan stel 
ik voor om een stadsadvocaat dat te laten uitleggen of wat dan ook. Dit is de manier 
waarop dat gaat. Ik baseer mij op 160, e en 171.1. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Goed. Dit was … 
 
De heer VAN HAGA: Voorzitter, mijn laatste vraag is niet beantwoord en die was: Bent 
u bereid om alsnog de zware voorhangprocedure te volgen?  
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dat is wel een essentiële vraag. 
 
De heer VAN HAGA: Dat is wel belangrijk, toch? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Kunt u daarop antwoorden? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Als u dat op prijs stelt, gaat uw gang. We hebben het er eerder 
over gehad, maar het is aan u. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Goed. 
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De heer VAN HAGA: Dat is wel bijzonder. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Nee. De vraag is: bent u bereid? De wethouder zegt: het is 
aan u. Dus als u die wens uitspreekt … 
 
De heer VAN HAGA: Oké. Dus de wethouder zegt: de mogelijkheid is er nog steeds om 
die zware voorhangprocedure in te gaan en het is vanaf nu aan u. Versta ik dat zo goed? 
Dit hoorde ik toch heel duidelijk. 
 
De heer VISSER (CU): Een punt van de orde. Ik wil dat de wethouder dit antwoord goed 
overweegt, want ik snap er anders niets meer van. Als we een zware voorhang kunnen 
doen, dan kan de koop kennelijk nog worden teruggedraaid. Dat is dan de consequentie. 
Anders doen we geen zware voorhang. Dan wordt in deze vergadering heel gek 
geantwoord. 
 
Wethouder VAN SPIJK: De koop is gesloten dus in die zin heeft een zware 
voorhangprocedure geen zin, dus is dat niet verstandig. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Oké. Dat is dan duidelijk het antwoord van de wethouder. 
Het is niet verstandig. De tweede termijn hebben we eigenlijk al gehad met de vragen. Er 
zijn bijna geen fracties meer die spreektijd hebben. De VVD heeft nul, Hart voor Haarlem 
heeft nul en de SP heeft nul. Andere partijen hebben nog wel wat spreektijd. Ik begrijp 
dat de heer Smit graag in de tweede termijn iets wil zeggen. 
 
De heer SMIT: Dat wil ik zeker, want ik stel één vraag en ik word steeds pissiger, want ik 
wil weten of de wethouder en het college inderdaad voortaan even een goede afweging 
maken. Ik heb een simpele vraag gesteld: Bent u het eens met de stelling: bij twijfel de 
raad niet passeren? Als u dat blijkbaar in de toekomst wel weer doet en u wilt deze vraag 
niet beantwoorden, dan creëert u bij mij wel een beeld van u en van het college. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik heb toegezegd dat het een goed idee is om te bekijken welke 
projecten en grondverkopen er uit het verleden zijn. Deze even goed te analyseren, met u 
te bespreken. De huidige procedures lopen zoals ze lopen, dat is in proces. Daarmee heb 
ik uw vraag volgens mij beantwoord. 
 
De heer SMIT: Ik heb het over de toekomst. Niet over het verleden. Ik heb het over elk 
toekomstig besluit dat u neemt. Gaat u bij twijfel de raad niet passeren? Een simpele 
vraag. Ja of nee mijnheer de wethouder. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Bij twijfel de raad niet passeren, dat wilt u horen? 
 
De heer SMIT: Ja. Dank u. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Een punt van de orde, mevrouw Van Zetten? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Uiteraard. Wat denkt u dan? Ik heb eigenlijk wel even 
behoefte aan een schorsing voor de tweede termijn. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Maar u heeft helemaal geen tijd meer. We hebben de 
tweede termijn ook al gehad eigenlijk. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik heb mijn tweede termijn nog helemaal niet gehad. 
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Burgemeester SCHNEIDERS: Jawel, want u heeft helemaal geen spreektijd meer. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Voorzitter, ik stel u even voor om te schorsen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Oké. Ik stel voor om te schorsen, maar als u het zo hoog 
opspeelt, heeft u ook geen spreektijd meer. De vergadering is nu geschorst. 
 
2.1 MOTIE VAN AFKEURING 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dames en heren, we gaan verder met de vergadering. De 
vergadering is heropend. Wil iemand een motie indienen? Mevrouw Van Zetten. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Eerlijk gezegd ben ik toch verbijsterd over wat ik de 
wethouder met de grootste portefeuille hier in de gemeenteraad heb horen zeggen: het is 
aan u. Wat bedoelt u daarmee? Er lopen verschillende processen. Wat bedoelt u ermee? 
Wat ik bedoel is eigenlijk dat deze wethouder hier echt niet verder kan zonder een motie 
van afkeuring. De gemeenteraad kan op deze manier zijn controlerende taak niet 
uitoefenen als het college op zulke wijze informatie verstrekt. De democratische 
besluitvorming wordt wat mij betreft ondergraven als debatteren in de raad op basis van 
onwaarheden wordt afgekapt. De wethouder heeft op 29 oktober niet alleen de raad 
onjuist geïnformeerd, maar ook de voorzitter en het college en plaatsvervangend 
voorzitter van de gemeenteraad eigenlijk voor schut gezet. Uiteindelijk is het één grote 
warboel geworden en inderdaad wipwappen is het juiste woord wat mij betreft, want ik 
snap er eigenlijk helemaal niets meer van. Ik dien bij dezen de motie in namens de VVD, 
de SP en de Actiepartij. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u wel. Ik kom haar niet ophalen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Misschien de wethouder zelf? Dat hij vanavond nog een daad 
kan verrichten? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Wij gaan nu bekijken of daarop gereageerd wordt. 
Mevrouw Leitner. 
 
Mevrouw LEITNER: Wij willen even schorsen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Ja. Er is even schorsing. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dames en heren, wij hervatten de vergadering die bij 
dezen geopend is en als ik het goed zie, is schorsing gevraagd door de fractie van D66. Ik 
geef het woord dan aan mevrouw Leitner. 
 
Mevrouw LEITNER: Hoe ver zijn we eigenlijk? Zijn we al bij de stemverklaringen op de 
motie? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Ja. De motie is ingediend. U kunt daar nog op reageren en 
dan gaan we over die motie stemmen. 
 
De heer VAN HAGA: Voorzitter, in ieder geval van de orde. Voordat het vergeten wordt 
of te snel wordt afgehamerd, zou ik willen vragen om een hoofdelijke stemming vanwege 
het feit dat dit toch wel heel erg belangrijk is en ik tot op het bot gefrustreerd ben over de 
antwoorden van de wethouder en ik bovendien – en dat wil ik misschien ten overvloede 
even zeggen – zes minuten bespottelijk vind qua tijd voor een bedrag van 
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1,6 miljoen euro. Ik vind het jammer dat de wethouder niet de vlucht naar voren heeft 
gekozen en gewoon  - zoals hij had moeten doen – de zware voorhangprocedure heeft 
gekozen. Dat had alsnog gekund, dan was dit hele debat overbodig geweest. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u. Mevrouw Leitner. 
 
Mevrouw LEITNER: Wij steunen de motie niet. Wij zijn in ieder geval tevreden om te 
zien dat de wethouder ook lessen trekt uit dit geheel. Wij vinden ook dat hij een mooie 
toezegging heeft gedaan om schoon schip te maken en de processen van oude projecten 
tegen het licht te houden en waar mogelijk de voorhangprocedure nog invulling te geven. 
Om af te sluiten – hij heeft dat zelf ook met zoveel woorden gezegd – een soort van 
Maxima te citeren: hij was een beetje onhandig. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dat citaat is niet helemaal correct, maar dit terzijde. 
 
Mevrouw LEITNER: Ik ben me daarvan bewust. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Zijn er anderen die het woord willen voeren of gaan we 
stemmen. 
 
Mevrouw LEITNER: Ik moet even zeggen dat één lid uit de fractie een andere 
stemverklaring heeft. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Bij de stemverklaring krijgt de heer Mohr het woord. Wil 
nog iemand wat zeggen? De heer Van den Raadt wil wat zeggen. 
 
De heer VAN DEN RAADT Ja voorzitter, ik begon mijn korte verhaaltje met: zegt u nu 
maar alles en het maakt niet zo heel veel uit dat u fouten heeft gemaakt, wees een keer 
eerlijk. Dan heeft het ook geen consequenties wat betreft Trots Haarlem. Dan moet je je 
daar ook aan houden. Ik ga dus niet voor de motie stemmen. Ik hoor wel veel geluiden 
van volgende keer beter en dat soort dingen. Dat heb ik heel veel in het verleden 
meegemaakt, onder andere bij participatie van buurten en dat soort dingen. De volgende 
keer zit ik er heel scherp bovenop en dan mag het ook een motie van wantrouwen 
worden. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Anderen? De heer Berkhout. 
 
De heer BERKHOUT: Wij zullen de motie ook niet steunen. Zoals we ook ons betoog 
begonnen, vinden we het belangrijk dat hier lessen uit geleerd worden en met de 
toezegging die de wethouder heeft gedaan om nog eens een keer goed de langlopende 
projecten onder de loep te nemen en mee terug te nemen naar de commissie vinden wij 
dat op dit moment voldoende. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Smit. 
 
De heer SMIT: Je verwacht dat de wethouder alle potentiële vragen met zijn staf 
helemaal had voorbereid. Ook nu weer is de wethouder niet goed voorbereid, niet 
ingeleerd in de Gemeentewet. Als de wethouder zelf wil blijven, raadt OP Haarlem hem 
aan om zich veel beter in te leren in de portefeuille en in de Gemeentewet. OP Haarlem 
steunt deze keer de motie niet. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u. 
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De heer VAN HAGA: Voorzitter, van de orde. Het stoort mij dat de wethouder op dit 
moment zit te whatsappen of wat dan ook. Het minste dat hij kan doen, is even luisteren. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Hij luistert. De heer Mohr mag een stemverklaring 
afleggen. 
 
De heer MOHR: Politiek zonder aanziens des persoons betekent dat je de prestaties van 
wethouders beoordeelt aan de hand van steeds dezelfde meetlat. Dat voorkomt immers 
politieke willekeur. D66 gebruikte die meetlat toen het in mei van dit jaar oordeelde over 
wethouder Langenacker inzake Vitae Vesper. Vandaag in de beoordeling van wethouder 
Van Spijk vraagt de politieke eerlijkheid van ons om opnieuw diezelfde meetlat te 
gebruiken. Dan concludeer ik dat wethouder Van Spijk de raad op 29 oktober in de 
commissie Ontwikkeling op 8 oktober en 5 november onjuist heeft geïnformeerd ten 
aanzien van enkele aspecten rondom de verkoop van de kavel. De wethouder stelde dat de 
verkoop al had plaatsgevonden. Dat bleek niet zo te zijn. De wethouder stelde dat een 
inhoudelijk debat niet meer mogelijk was. Dat bleek niet zo te zijn. De wethouder stelde 
dat de motie van Hart, ingediend tijdens de raad op 29 oktober, onuitvoerbaar was. En 
ook dat bleek niet zo te zijn. Met een knipoog zeg ik dat u inmiddels weet hoe het af kan 
lopen met fractieleden van D66 die dit type moties tegen de eigen wethouder steunt. Maar 
ondanks dit feit kan ik op basis van de gepresenteerde feiten niet anders dan steun geven 
aan deze motie. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u wel. Zijn er nog meer stemverklaringen? De heer 
Boer. U bent eigenlijk indiener. Dat is natuurlijk een beetje moeilijk. 
 
De heer BOER: Er wordt hier hoofdelijke stemming gevraagd en ik wil gewoon mijn 
persoonlijke stemverklaring geven. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: O ja. 
 
De heer BOER: De wethouder noemt zijn handelen onhandig. Ik noem zijn handelen 
onvolledig en onjuist ons informeren. Dat neem ik hem echt heel erg kwalijk. Ik heb 
daarom ook de sterke wens om dat hier uit te spreken en ik zal deze motie van harte 
steunen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Goed. Dan nog de heer Visser en dan gaan we stemmen. 
 
De heer VISSER (CU): Ik betreur het dat terwijl we wisten dat dit debat eraan zou 
komen, er niet een duidelijk juridisch verhaal is gekomen vanuit het college over hoe het 
zit met zware voorhang wel of niet, koop wel of niet gesloten en dat soort dingen. Ik heb 
wel de wethouder goed gehoord over zijn voornemens voor de toekomst en zijn 
duidelijke excuses herhaaldelijk uitgesproken. Daarom zullen wij de motie niet steunen. 
Ik wil wel de wethouder nog meegeven dat hij volgens mij ook vanavond had kunnen 
antwoorden dat er een gerechtvaardigde verwachting was ontstaan bij CRA. Ook al 
hadden we gezegd dat we er nu mee stoppen, er een enorme schadevergoeding was 
gekomen omdat eigenlijk om die reden – dus niet dat de koop was gesloten - van het hele 
proces we niet onder CRA uit konden. Volgens mij hadden we dan deze hele discussie 
niet hoeven hebben. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dan gaan we nu … Nee, u bent indiener van de motie. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Een punt van de orde. Ik heb boven mijn handtekening per 
ongeluk D66 gezet. Beschouw dat dan maar als een grapje. 
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Burgemeester SCHNEIDERS: Ik zal er melding van maken bij uw landelijk partijbureau 
morgen. Bij een hoofdelijke stemming is het zo dat de voorzitter eerst even een nummer 
moet trekken dat bepaalt waar we beginnen met de stemmingen. Dat is bij nummer 2 van 
de presentielijst. U kent de procedure. Mevrouw de griffier roept uw naam en dan zegt u 
voor of tegen. 
 
Mevrouw SPIER: Mevrouw De Leeuw. 
 
Mevrouw DE LEEUW: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Gün. 
 
De heer GÜN: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Mohr. 
 
De heer MOHR: Voor. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Baaijens. 
 
De heer BAAIJENS: Voor. 
 
Mevrouw SPIER: Mevrouw Özogul. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Voor. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Smit. 
 
De heer SMIT: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Bloem. 
 
De heer BLOEM: Voor. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Fritz. 
 
De heer FRITZ: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: Mevrouw Van Ketel. 
 
Mevrouw VAN KETEL: Voor. 
 
Mevrouw SPIER: Mevrouw Van Zetten. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Voor. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Boer. 
 
De heer BOER: Voor. 
 
Mevrouw SPIER: De heer De Jong. 
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De heer DE JONG: Voor. 
 
Mevrouw SPIER: Mevrouw Sterenberg. 
 
Mevrouw STERENBERG: Voor. 
 
Mevrouw SPIER: De heer El Aichi. 
 
De heer EL AICHI: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Vrugt. 
 
De heer VRUGT: Voor. 
 
Mevrouw SPIER: De heer De Groot. 
 
De heer DE GROOT: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: Mevrouw Klazes. 
 
Mevrouw KLAZES: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: Mevrouw Van der Smagt. 
 
Mevrouw VAN DER SMAGT: Voor. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Brander. 
 
De heer BRANDER: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: de heer Spijkerman. 
 
De heer SPIJKERMAN: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: Mevrouw Schotman. 
 
Mevrouw SCHOTMAN: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Berkhout. 
 
De heer BERKHOUT: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Van Driel. 
 
De heer VAN DRIEL: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: Mevrouw Van Loenen. 
 
Mevrouw VAN LOENEN: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Van Leeuwen. 
 
De heer VAN LEEUWEN: Tegen. 
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Mevrouw SPIER: Mevrouw Leitner. 
 
Mevrouw LEITNER: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Aynan. 
 
De heer AYNAN: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: Mevrouw Huysse. 
 
Mevrouw HUYSSE: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Van den Raadt. 
 
De heer VAN DEN RAADT Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Van Rijssenbeek. 
 
De heer VAN RIJSSENBEEK: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Van Haga. 
 
De heer VAN HAGA: Voor. 
 
Mevrouw SPIER: Mevrouw De Raadt. 
 
Mevrouw DE RAADT: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Visser, Frank. 
 
De heer VISSER (CU): Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: Mevrouw Ramsodit. 
 
Mevrouw RAMSODIT: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Azannay. 
 
De heer AZANNAY: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: mevrouw Dekker. 
 
Mevrouw DEKKER: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: Mevrouw Cannegieter. 
 
Mevrouw CANNEGIETER: Tegen. 
 
Mevrouw SPIER: De heer Garretsen. 
 
De heer GARRETSEN: Voor. 
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Burgemeester SCHNEIDERS: Dan is de motie verworpen. Misschien wilt u nog even 
aangeven hoe de stemverhoudingen liggen? 
 
Mevrouw SPIER: 13 voor en 25 tegen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: 13 voor en 25 tegen. Dan is de motie niet aangenomen.  
 
3. SLUITING 
 
Dames en heren, dan is deze vergadering gesloten. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van ………… (in te vullen door de griffie) 
 
 
 
 
Griffier     Voorzitter 


