
 

 

 

Kort verslag 
 

 

 

 

Datum raadsvergadering:  woensdag 31 maart 2016 

 

1.  Vragenuur  
De mondelinge vragen van de fractie VVD over transformatie van noodopvanglocatie naar  
asielzoekerscentrum worden behandeld door burgemeester Schneiders.   
Burgemeester Schneiders geeft aan hier in de commissie inhoudelijk op terug te komen.  
 
De mondelinge vragen van de fractie SP over de Remise worden beantwoord door 
wethouder Van Spijk.  

 

2.  Vaststellen van de agenda  

Geen wijzigingen in de agenda. 

 

3.  Bekrachtigen / opheffen Geheimhouding 

De geheimhouding van de bijlage B Invulling stelposten sportvelden IP 81.06 en IP 81.28 

jaarschijf  2016 (punt 6) is bekrachtigd 

 

4.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 10 maart 2016  

N.a.v. stelt mevr. Van Zetten dat bij een volgend interpellatiedebat aan het begin van 

de vergadering vastgesteld dient te worden op welk tijdstip de interpellatie zal 

plaatsvinden; dus niet automatisch als laatste agendapunt.  

De heer Van den Raadt geeft aan nog in afwachting te zijn van een reactie van de 

burgemeester op zijn vragen naar de ‘jaja’ sticker. 

De heer Van den Raadt wijst op een aantal tekstuele fouten op o.a. pag 8, 25 en 56. 

Met in achtneming van deze opmerkingen worden de notulen vastgesteld. 

 

5.  Grondverkoop Entree Oost aan OC 023  

Besluit: conform 

 

6.  Invulling stelposten sportvelden IP 81.06 en IP 81.28 jaarschijf  2016  
Besluit: conform 

  

7.  Vaststelling bestemmingsplan IJsbaan  
Besluit: conform 

 

8.  Openen grondexploitatie Raaks 3e fase  

Besluit: conform 

De fracties VVD , GLH , SP, HvH , Trots Haarlem en CU geven een stemverklaring 

De fractie VVD stemt tegen dit voorstel 

 

9.  Eindrapport RKC onderzoek 'Meer waarde met groen'  

Besluit: conform 

 

9.1 Motie Bezint eer gij begint met kappen, her- en verplant het land van Haarlem 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen. 

De fracties AP, Trots, OPH, HvH en SP stemmen voor de motie 

De fracties VVD en OPH geven een stemverklaring 

 

9.2 Motie Groenbeleid niet uitwerken maar uitvoeren 
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De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

De fracties  VVD, AP, Trots, OPH, CU, FM, HvH en SP stemmen voor de motie. 

 

9.3 Motie SP Van Bomen over Bomen naar kappen  met Kappen 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

De fracties  VVD, AP, Trots, OPH, CU, FM, HvH en SP stemmen voor de motie 

 

* Wethouder Van Spijk zegt toe met het voorstel van de fractie Groenlinks  aan de gang te 

gaan.  

  

10.  Partiële herziening Visie Slachthuisbuurt Zuid    
Besluit: gewijzigd 

De fractie CDA stemt voor -/- inhoud amendement CDA. 

 

10.1 Amendement CDA   “…. Bebouwing of groen” 
Het amendement ingediend door de fractie CDA wordt verworpen. 

De fractie CDA stemt voor het amendement. 

 

* Wethouder Van Spijk zegt toe op zeer korte termijn grondig onderzoek te doen  naar 

de plaats(ing) van de gebouwen in relatie tot het mogelijk kunnen behouden van de 

bestaande bomen en komt met de resultaten terug naar de commissie. 

 

10.2 Amendement Partiële herziening partieel herzien 
Het amendement ingediend door de fracties CU en AP wordt aangenomen. 
De fractie D66 stemt tegen het  amendement. 

De fracties  GLH, Trots en OPH geven een stemverklaring 

  

11 

 

 

 

 

* 

Activiteiten Duurzame Stedelijke Vernieuwing 2016  

Besluit: conform 

De fractie SP geeft een stemverklaring. 

De fracties VVD, SP, Trots Haarlem en HvH stemmen tegen het voorstel.  

 

Wethouder Langenacker zegt toe in het najaar te komen met een aparte 

terugkoppeling en dan te bepalen of verdere terugkoppelingen op deze wijze 

(tweemaal per jaar) zullen blijven plaatsvinden of zoals aangegeven in het voorstel 

via de PC cyclus. 

 

11.1 Motie Toekomstwijk deel 2 2016 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen. 

De fracties Trots Haarlem, OPH en SP stemmen voor de motie 

  

11.2 Motie SP Wonen duurzaam gefinancierd  

De motie ingediend door de fracties SP en AP wordt verworpen. 

De fracties SP, AP en Trots Haarlem stemmen voor de motie 

De fracties CU , PvdA en  Trots Haarlem geven een stemverklaring 

 

11.3 Amendement Woongeld voor wonen, Omgevingsgeld voor Omgeving 
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Het amendement ingediend door de fracties SP en AP wordt ingetrokken na (technische) 

toelichting door wethouder Langenacker. 

  

12 Moties vreemd 

 De aangekondigde motie vreemd SP over Verkeersplan Remise en de motie over de 

bomenverordening zullen  niet worden ingediend.  

  

12.1 Motie vreemd AP "Eigen bijdrage nachtopvang draagt niet bij aan herstel" 
De motie ingediend door de fractie AP wordt aangehouden in afwachting van het voorstel van 

het college. 

De fractie AP stemmen voor de motie 

De fracties  PvdA en  D66 geven een stemverklaring 

*  * 

12.2 Motie vreemd VVD over Samenwerkingsovereenkomst St. Haarlemmer 

Kweektuin  
De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 

De fracties VVD, SP, HvH, Trots, OPH en FM stemmen voor de motie 

 

12.3 Motie vreemd Trots Haarlem over Kermis Zaanenlaan 
De motie ingediend door de fracties Trots Haarlem en CU wordt verworpen. 

De fracties Trots Haarlem, CU , OPH, VVD en  HvH stemmen voor de motie 

De fracties  D66, GLH, CDA en  HvH geven een stemverklaring 

 

* Burgemeester Schneiders zegt toe dat de kermis volgend jaar weer 12 dagen is, na 

aanleg van voorzieningen voor de wagens op de alternatieve locatie.  

 

12.4 Motie vreemd CU "Haarlems Handzame Omgevingshandboek`  
De motie ingediend door de fractie CU en AP  wordt verworpen. 

De fracties  CU en AP stemmen voor de motie 

De fracties PvdA, VVD, CDA en D66 geven een stemverklaring 

 

12.5 Motie Participatie Haarlemmer Kweektuin  
De motie ingediend door de fracties D66, SP, CDA en AP wordt  aangenomen. 

De fracties VVD, CDA, AP, Trots, OPH, CU, FM, HvH, SP en D66 stemmen voor de motie 

  

 Ingekomen stukken  (te agenderen in een commissie): 

O.v.v. fractie CU: 2016141523 Teylerstraat; Verzoek maatregelen onveilige 

verkeerssituatie. In combinatie met de reactie van het college Indien reactie afdoende 

kan agendering vervallen.  

O.v.v. fractie OPH : 2016147060 minderjarige vluchteling en leerplicht in cie SL.   

O.v.v. fractie SP en CU : 2016123794 Informatie over aanbesteding taxivervoer in 

combinatie met Programma van Eisen uitvraag en beantwoording div. technische 

vragen.  

 

Overige stukken ter kennisgeving aangenomen. 
 



Christen Jnie Actiepartij

voor Haarlem

AMENDEMENT Partiële herziening partieel herzien

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 31 maart 2016,

in beraadslaging over de Partiële herziening Visie Slachthuisbuurt Zuid

Constaterende dat:
• Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Slachthuisbuurt Zuidstrook de gemeenteraad 

heeft aangegeven een ander invulling van de hoekkavel voor te staan, waarbij meer van 
het bestaande groen, waaronder monumentale bomen, behouden kan blijven en de 
hoeveelheid bebouwing wordt teruggebracht;

• Dit met de partiele herziening voor een belangrijk deel is gelukt, maar dat er toch nog 12 
monumentale bomen van circa 100 jaar oud gekapt dreigen te worden;

• Er gekozen is voor de zogenaamde coördinatieregeling wat tot circa 2 jaar tijdwinst kan 
leiden ten opzichte van de reguliere vergunning;

• Ook voor deze coördinatieregeling nog een procedure doorlopen moet worden 
(omgevingsvergunning in combinatie met wijziging bestemmingsplan) en dit nog 
terugkomt bij de gemeenteraad voor finale besluitvorming;

• De tijd tot dit finale besluit kan worden benut voor een ultieme poging om het plan te 
verbeteren ten aanzien van behoud van monumentale bomen en verbetering van de 
kwaliteit van de parkeeroplossing;

• Het mogelijk lijkt meer monumentale bomen te behouden door een andere verdeling van 
de blokken en een belangrijk deel van de commissie ontwikkeling daarom graag de 
volgende opties onderzocht wil zien (waarbij deze opties zowel afzonderlijk als in 
combinatie kunnen worden gerealiseerd):
o Verlenging van het oostelijke en westelijke blok op Locatie 1 (Willem Pijperstraat) 

eventueel gecombineerd met extra hoogteaccenten in het blok langs de Prins 
Bernhardlaan, in plaats van realisatie van het middelste blok; 

o Solitaire woontoren op locatie 2 op de hoek Prins Bernhardlaan / Schipholweg of 
midden in het park ten zuiden van de vijver, eventueel met extra verdiepingen, op 
zo’n wijze dat de zichtlijn van de Richard Holkade behouden blijft, in plaats van het 
geprojecteerde bouwblok aansluitend op locatie 3 in het verlengde van de Richard 
Holkade;

• Er tevens de wens is uitgesproken dat zo veel mogelijk ondergronds wordt geparkeerd en 
haaks parkeren langs de openbare weg, zoals nu voorzien langs de Willem Pijperstraat, 
wordt voorkomen in verband met de verkeersveiligheid bij uitparkeren;

Besluit
Onderdeel 1 van voorliggende besluit te wijzigen zodat het komt te luiden:

1. de partiële herziening Visie Slachthuisbuurt Zuid vast te stellen als vertrekpunt voor 
de op te stellen bestemmingsplanwijziging maar het college daarbij wel te verzoeken 
op basis van de denkrichtingen in dit amendement een ultieme poging te doen deze



SP.
Motie “Participatie Haarlemmer Kweektuin”

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 31 maart 2016,

Constaterende dat

De Gemeente Haarlem op het punt staat een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met 
de Stichting Haarlemmer Kweektuin. Gemeente en Stichting worden hiermee partners en 
komen overeen om gezamenlijk, ieder vanuit eigen kwaliteiten en mogelijkheden, de 
ontwikkeling en het beheer op zich te nemen van de Haarlemmer Kweektuin.

De Stichting en Gemeente zich inspannen om de Haarlemmer Kweektuin tot een 
icoonproject van duurzaamheid EN samenwerking te maken.

De Stichting en Gemeente gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden hebben 
vastgelegd in artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst.

Overwegende dat

Een enkele vaststelling in de overeenkomst dat Stichting zich inspant om burgers, 
bedrijven, scholen en organisaties bij de Haarlemmer Kweektuin te betrekken, de 
participatie van omwonenden en andere Haarlemmers onvoldoende borgt.

Het voor het welslagen van de Stadskweektuin van groot belang is dat omwonenden en 
overige Haarlemmers kunnen (blijven) participeren in de verdere ontwikkeling van de 
Haarlemmer Kweektuin.

Het voor een gezonde bedrijfsvoering van belang is dat participanten invloed hebben op de 
samenstelling van het bestuur van de Stichting.

Verzoekt het College

In de huidige overeenkomst een bepaling op te nemen die de strekking heeft dat de 
Stichting zich richt op de bedrijfsvoering van de Stadskweektuinen en dat de Stichting 
binnen 6 maanden na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst een Vereniging 
op zal richten waarmee de participatie van Haarlemmers in de Stadskweektuinen wordt 
geregeld.

De leden van deze Vereniging in ieder geval het bestuur van de Stichting te laten kiezen.
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