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Opening 

De voorzitter: Dames en heren, wij gaan de vergadering beginnen. Als u allemaal wil gaan zitten. Ik open de 

vergadering.  

Vragenhalfuur 

De voorzitter: Er is een vraag aangekondigd door de fractie van Jouw Haarlem. Ik geef het woord aan de heer 

Aynan, en ik verzoek om iedereen, aan iedereen, om daar naar te luisteren in stilte. 

De heer Aynan: Dank u wel voorzitter. Ja, iedereen luisteren. Ab. Voorzitter, dank u wel. De Nagtzaamstraat en 

de Teding Van Berkhoutstraat die worden aangepakt. Het onderhoud dat is natuurlijk hartstikke goed, voor 

Haarlem Oost ook. Wat minder goed is, maar daar krijgen we zo antwoorden op, het blijkt dat buslijn 2, de 

enige bus door de Amsterdamse buurten en de Slachthuisbuurt, dat die omgeleid wordt en de buurten niet 

meer zal aandoen. Voorzitter, twee vragen. Klopt het dat buslijn 2 de Amsterdamse buurten en de 

Slachthuisbuurt niet zal aandoen tijdens de verbouwing? En als dat zo is, is de verantwoordelijke wethouder 

bereidt om met Connexxion in overleg te gaan om misschien tot een andere route, of wel een buurtbus te 

komen? Dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan wethouder Sikkema.  

Mevrouw Sikkema: Ja. Het klopt dat buslijn 2 wordt omgeleid als gevolg van de werkzaamheden in de Teding 

van Berkhoutstraat. En Connexxion heeft hiervoor een verkeersbericht opgesteld, dat is toegevoegd bij het 

bericht. Deze omleiding is gepland van 14 juni tot medio oktober. Ik zal even wat meer in de microfoon want ik 

zie u … Zodra het werk in de Teding van Berkhoutstraat gereed is, kan buslijn 2 ook weer door deze straat 

rijden. En de verwachting is dat het grote onderhoud van de Nagtzaamstraat in oktober zal starten. In ieder 

geval tot april volgend jaar zal duren. En gedurende die tijd is deze straat niet bereikbaar voor het openbaar 

vervoer, dus dat wisselt, volgt op elkaar. In het voortraject is overigens ook gekeken of er nog een alternatieve 

route mogelijk is via de Zomervaart, en daar hebben we het ook over gehad toen we met de 

Amsterdamsevaart bezig waren. En dat was toen, en nu ook niet, wenselijk omdat het een klinkerweg is met 

drempels, en met de bus die frequent in twee richtingen over de klinkerweg rijdt, zou dat heel veel hinder 

opleveren voor de bewoners qua geluid en trillingen. En deze, we hebben nog gekeken, is deze 

omleidingsroute dan met elektrische bussen mogelijk, en dat is ook niet zo. Dus dat gesprek heeft 

plaatsgevonden met Connexxion. Het is altijd zo bij projecten dat we kijken wat kunnen we doen. Het is altijd 

zo … Ik ga als de heer Visser hier staan. Ja, ik ben slecht, ik ben te lang. Het is altijd bij projecten zo dat we in 

gesprek gaan met Connexxion van wat is een alternatieve route. Wat ik net heb gezegd is dat Teding van 

Berkhout en Nagtzaamstraat elkaar opvolgen. Dan kan, en dan hebben we alsnog wel een verbinding met 

Oost, maar dat volgt elkaar op. En het gesprek heeft plaatsgevonden. We hebben gekeken of er een 

alternatief is, maar dat was geen goed alternatief.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Aynan. 



De heer Aynan: Voorzitter, juist omdat de werkzaamheden mekaar opvolgen. Ik ben wat korter hè? Zal de 

Amsterdamsebuurt en de Slachthuisbuurt langer niet bereikbaar zijn door lijnbus 2, dus dat zal pas maart 

worden. En vandaar ook mijn vraag kijk alstublieft of er ook een buurtbus, want u heeft het over een 

elektrische bus, ik bedoelde buurtbus. En vooral ook omdat er in deze wijk twee seniorencomplexen zijn 

waarvan de bewoners echt afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Heeft u dus ook gekeken naar een 

buurtbus? 

Mevrouw Sikkema: Ik zal, ik heb nu even niet scherp of daar al naar gekeken is. Daar ga ik even achteraan of 

daar al naar gekeken is. Zo niet, zal ik het zeker voorleggen aan Connexxion. 

De heer Aynan: Dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel.  

1. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: Dan gaan wij over naar agendapunt 1, dat is het Vaststellen van de agenda. Ik meld overigens 

eerst nog even, nu de heer Van den Raadt ook binnen is, dat wij de leden Schopman en Visser nog wel 

verwachten maar die komen later. Er is een stemming in deze Raad, en daarom is er een stemcommissie 

nodig. Dus ik zou de leden Kok, Van Zetten en Gün willen verzoeken om zitting te nemen in de commissie voor 

het tellen van de stemmen. Als dat niet op overwegende bezwaren stuit dan doen we dat zo. Dan is er een 

verzoek binnengekomen … Ik wist niet dat het zo ontzettend ingewikkeld onderwerp was. Ja ik snap het, ja, ja, 

ja. Er is een verzoek binnengekomen om de agendapunten 20 en 21, dat zijn de Verkoop van het Deliterrein 

afsluiten anterieure overeenkomst, en de Intentieovereenkomst Nieuwbouw Spaarne Gasthuis, om dat nu van 

de agenda af te halen. En op een later moment, nadat het in de commissie opnieuw besproken is, weer te 

agenderen. Ik zie dat dat vragen oproept. Dus dan kijk ik even wat de reactie is. De wethouder kan het 

eventueel ook toelichten als u die behoefte hebt. Ja?  

De heer …: Nou graag, dat was mijn verzoek voorzitter.  

De voorzitter: Goed zo, dan gaan we dat eerst even doen. Ik ga eerst de wethouder even de gelegenheid 

geven om een korte toelichting op het verzoek te geven.  

De heer Roduner: Ja dank u wel voorzitter. Het Deliterrein daar hebben we de vorige keer een SPVE over 

afgesloten met elkaar. Maar er is ook een motie op ingediend. Een motie die, nou, behoorlijke ingrijpende 

aanpassing heeft op het programma, op de SPVE. Wat we nu vanavond zouden bespreken is de verkoop van 

de Deliterrein. Nou de ontwikkelaar, de koper, de beoogde koper, heeft aangegeven van nou de SPVE dat 

heeft behoorlijke impact op het terrein en de invulling daarvan. Dus daarover zijn we nu met hun in gesprek. 

Om te kijken of en hoe we invulling kunnen geven aan de motie. Maar dat zal ook iets betekenen uiteindelijk 

voor de verkoopovereenkomst voor het Deliterrein. Dus dat leek me logisch om daarmee dan nog een keer 

terug te komen richten commissie en Raad. Het Spaarne Gasthuis, ja dat is een wat bijzonder proces. Want de 

vorige vergadering was eigenlijk voortijdig afgelopen en toen lag er al een motie, volgens mij gesteund door 

een meerderheid van partijen om daar ook een andere invulling van het programma te doen. Nou het Spaarne 

heeft daar volgens mij een reactie ook weer die brief heeft u kunnen ontvangen, een brief geschreven hoe zij 

daar op reageren. Nou ja, over de inhoud hoeven we het niet heel lang te hebben, maar ze hebben 

aangegeven natuurlijk dat de motie voor hun eigenlijk geen optie is. En ze hebben daar, nou ja, toch nog wel 

enige opening geboden om in ieder geval het gesprek aan te gaan. Nou dat gesprek gaan we nu samen aan. 



We gaan daar kijken naar op welke wijze we de komende weken kunnen gebruiken om een aantal scenario’s 

op papier te zetten om te kijken, nou waar zit dan eventueel nog ruimte op om elkaar eventueel tegemoet te 

komen. Of elkaar wat te naderen. Dus dat leek me ook logisch om dat gesprek eerst even af te wachten en 

daarmee naar terug te komen naar de commissie. En dat we dan op die manier weer verder over kunnen 

praten.  

De voorzitter: Dank u wel. Er zijn wat vragen zie ik. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Nou ja, ik, die agenda is toch vrijdag besproken in het presidium? Is dit toen aan de orde 

geweest is één vraag? Ik had het dan eigenlijk wel willen weten want je bereid je ook voor. Ik vind het vreemd, 

kijk dat Deliterrein dat snap ik nog wel dat dat, ja dat dat dan een probleem is omdat de motie al in stemming 

is gebracht. Maar het Spaarne Gasthuis hebben we nog zelf helemaal niks over kunnen zeggen dus dat vind ik 

jammer. En er liggen ook moties. Ja ik vind dat je dat nu maar in de Raad moet bespreken, want anders 

hadden we het vorige keer ook besproken. Dus ik vind de gang van zaken vind ik niet heel erg correct. En ja 

buiten dat, nou buiten dat laat ik het hierbij. Ja.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van den Raadt.  

De heer Van den Raadt: Ja voorzitter, je gaat bijna denken dat er duistere machten aan het werk zijn. Vorige 

keer viel op wonderbaarlijke manier de camerasystemen uit wat naderhand weer niet zo bleek te zijn. Dus kon 

het onderwerp Spaarne Gasthuis niet behandeld worden. Nu hebben we een brief ontvangen van 24 mei als ik 

het goed heb, bij de ingekomen stukken. En dan wordt er dan nu 5 minuten voor het begin van de Raad over 

die brief gezegd dat we daardoor het niet kunnen behandelen. Vind ik ook zeer opmerkelijk. Ik zou graag 

willen weten of u dat ook niet opmerkelijk vindt? En of u van plan bent om elke keer als er iemand, de Raad is 

het hoogste orgaan dus die besluit iets. U zegt zelf al er is een motie die daar ligt waarvoor gewoon de 

meerderheid is. Als er nu elke keer iemand opstaat in Haarlem die zegt ‘ja maar ik ben het er eigenlijk niet 

mee eens’, gaan we dan elke keer alles uitstellen en vertragen? Of gaan we toch gewoon net doen alsof de 

Raad het hoogste orgaan is?  

De voorzitter: De heer Garretsen. 

Mevrouw Van Zetten: Ik weet weer wat ik wilde zeggen nog. Mag dat even? 

De voorzitter: U wilt interrumperen. Ik stel voor … 

Mevrouw Van Zetten: Nee, nee, nee ik had nog een aanvulling willen geven want … 

De voorzitter: Ik kom zo bij u terug. Ik dacht dat ik net ook de vinger van de heer Garretsen zag. Klopt dat? En 

ik wil u vragen hou het even echt over de orde. Het gaat gewoon om de vraag of we een punt wel of niet van 

de agenda halen. Dus wilt u daar dan even op concentreren. De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja als mede-indiener van beide moties wil ik zeggen dat ik de wethouder steun. Ik vind wel 

een argument dat de eventuele tegenstemmers van de motie over het Spaarne Gasthuis gedifferentieerd is 

niet verkeerd, niks hebben kunnen zeggen. Maar dat kunnen ze misschien dan de volgende Raad, want ik 

neem aan, en ik zie de, ik verwacht de wethouder te knikken, dat het terugkomt.  

De voorzitter: De heer De Groot. 



De heer De Groot: Ja dank u voorzitter. Ik zal even mijn pasje zo weer activeren. Eens met de opmerking 

hiervoor. Ik vind het eigenlijk jammer om het niet te bespreken want ik vind het een ontzettend belangrijk 

project. Maar zonder de inhoud in te gaan, de volgende commissie ontwikkeling na volgende week is 6 

september. Ik zou het heel prettig vinden om al de volgende Raad ieder geval over dit onderwerp 

geïnformeerd te worden.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Drost. 

De heer Drost: Ja voorzitter, mijn fractie vind het van belang dat de wethouder in gesprek gaat met beide 

partijen, Spaarne Gasthuis en hele partij van Deliterrein. Die toezegging hebben we gehoord dus kan het wat 

ons betreft van de agenda. 

De voorzitter: Oké. Mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u voorzitter. Ook de PvdA is voorstander van het nu van de agenda afhalen. En we 

begrijpen van de wethouder dat ook de moties die er liggen, of de voorgenomen moties waar al meer dan 

voldoende handtekeningen onder stonden, gewoon geldig blijven. We zijn er voor.  

De voorzitter: In ieder geval meegenomen worden. Ja. Ja. De heer Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Ja voorzitter dank u wel. Ja de VVD kan het besluit rondom het Deliterrein nog wel begrijpen 

want, nou ja, het eerste slachtoffer van de 40% sociale huurnorm is gevallen. Dus dat moet her berekend 

worden. Daarbij, voor het Spaarne Gasthuis kunnen we het niet begrijpen want er is nog niet eens een motie 

ingediend, er is nog niet eens een motie besproken, of u gaat nu al met het Spaarne Gasthuis praten. Dus wat 

dat betreft bespreken wij het onderwerp wel.  

De voorzitter: Ja, de heer Hulster. 

De heer Hulster: Dank u. Ja Actiepartij is heel blij dat de wethouder bereid is om met beide partijen te gaan 

praten want dat biedt juist enorme kansen. Dus ik denk dat het verstandig is om even uit te stellen. 

De voorzitter: Mevrouw Van Zetten nog. 

Mevrouw Van Zetten: Ja ik vroeg me inderdaad af wanneer het dan behandeld gaat worden in de commissie. 

De plannen voor Deliterrein zouden al in augustus vormgegeven worden. Dus zitten we gelijk al op een flinke 

vertraging. Dus misschien kan de wethouder nog even ons mededelen op welke termijn hij dan een voortgang 

ziet in deze twee onderwerpen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Visser. 

De heer Visser: Ja voorzitter, deze situatie is ontstaan doordat over deze twee terreinen geen afspraken zijn 

gemaakt in het coalitieakkoord. En ik snap dat daar nog overleg over nodig is. Dus die tijd wil ik nog wel even 

geven. Ik betreur het wel. Wat ons betreft gaan we de uiteindelijke voorstellen toetsen op de 

betrouwbaarheid van de overheid. Want bij Deliterrein gaat nu voor de zoveelste keer op terugkomen. Los van 

de inhoud dat wij sociale woningbouw ook belangrijk vinden.  

De voorzitter: De heer Aynan. 



De heer Aynan: Ja voorzitter, prima om, dat de wethouder in overleg gaat over Deliterrein en EG, of wat is het, 

Spaarne Gasthuis tegenwoordig. Als die de Gonnetstraat meeneemt dan kan ik mijn motie vreemd ook 

meteen intrekken.  

De voorzitter: De heer Smit.  

De heer Smit: Dank u mijnheer de voorzitter. Er lijkt hier een soort knelpunt te zijn ook in het aantal 

commissievergaderingen voor de zomer. En ik wil dat ook nog even meegeven in de mogelijke oplossingssfeer. 

Want voor alle commissies is nog één vergadering, en nu komen wij voor deze twee thema’s, lijkt het, in de 

knel.  

De voorzitter: Goed. Even heel kort, want we hebben het alleen maar over de agenda. Wat mij betreft is er 

geen enkele twijfel over. U gaat over de agenda. Er ligt alleen een verzoek. En u bepaalt of aan dat verzoek 

tegemoet gekomen wordt of niet. Dus in de richting van de heer Van den Raadt, volgens mij gaat het hier 

helemaal niet over de vraag of de Raad het hoogste orgaan is. Dat is evident. En bovendien, de Raad beslist 

dus zelf. De reden van het verzoek is niet dat iemand het er niet mee eens is. De reden van het verzoek is, en 

dat heeft de wethouder net toegelicht, je kunt wel iets aannemen maar het heeft geen materiele betekenis 

meer want de partner is weggevallen. Ja, dan schiet het niet erg op om te zeggen dan gaan we hier er lang 

over praten. Ik denk dat het ook respect voor de Raad is om te zeggen als dit de werkelijkheid is dan heeft u er 

recht op om dat van tevoren te weten. Maar het is aan u om te bepalen. Ik constateer overigens dat er nog 

één vraag ligt voor de wethouder of hij enig idee heeft wanneer dit weer terug kan komen?  

De heer Roduner: Nou ik wil daar nu nog niet onmiddellijk een hele harde toezegging op doen wanneer. De 

ambitie is natuurlijk zo snel mogelijk. Volgende week hebben we Commissie Ontwikkeling. Dan zal ik in ieder 

geval duidelijk het proces schetsen wanneer precies ik terugkom op beide onderwerpen. En dat zal 

waarschijnlijk allebei een iets andere tijdsplanning hebben.  

De voorzitter: Oké, dank u wel. En … 

Mevrouw Van Zetten: Ik vind de wethouder, ik kan hem niet verstaan. U praat, u mompelt veel te veel. U kunt 

beter articuleren.  

De heer Roduner: Ik kom volgende week in de Commissie Ontwikkeling terug met de precieze planning voor 

beide onderwerpen.  

De voorzitter: En tenslotte, ik heb geconstateerd dat er voor de beide voorstellen een meerderheid is. Dus we 

voeren ze af van de agenda. Mijnheer Van den Raadt, u wilt er nog iets over zeggen? 

De heer Van den Raadt: Ja sowieso zou ik erover willen stemmen. Want uw telling dat betwijfel ik. Maar ik had 

ook twee vragen gesteld. Vindt u het niet vreemd de hele gang van zaken? Eerst wordt dit onderwerp niet 

behandeld omdat het camerasysteem uitvalt en dan weer niet blijkt uitgevallen te zijn. En nu, of u heeft 

andere informatie, maar ik zie alleen een brief van 23 mei. En waarom wordt dan de Raad pas 20 minuten in 

de Raad geïnformeerd over dat we het misschien beter een andere keer kunnen bespreken? 

De voorzitter: Omdat het verzoek vanuit het college is binnengekomen nadat u de agenda hebt gehad. En dan 

bepaalt u het aan de hand van de agenda. Zo simpel is het. En volgens mij, dat doen we anders ook niet, er is 

bij dit voorstel is er gewoon geconstateerd u hebt zelf mee kunnen luisteren, door fracties gereageerd. Er is 



een ruime meerderheid die zegt afvoeren van de agenda, dus gaan we gewoon doen. Dan agendapunt 16 is 

het voorstel om die op te waarderen tot een bespreekpunt in verband met een motie van de VVD. Ja. Dan 

stellen we de agenda aldus gewijzigd vast.  

2. Benoemingen 

De voorzitter: En gaan wij over naar het punt Benoemingen. Er zijn een aantal schriftelijke stemmingen. Eén 

over de benoeming van vier raadsleden. Schaduwraadsleden, dat is de juiste benaming. Schaduwraadsleden. 

Eén daarvan is overigens op dit moment niet aanwezig, maar wij kunnen wel nu al een besluit nemen over de 

geloofsbrieven en de toelating. En de beëdiging die kan dan op een later moment plaatsvinden. Het gaat om 

de heer Cornelisse, die is niet aanwezig. En mevrouw Schouten, de heer Brug en de heer Aerssens. Daarover, 

over die benoeming, wordt gestemd. De leden van de Auditcommissie vanuit de Rekenkamercommissie, 

daarvan geldt dat er een aantal kandidaten zijn en u moet daar een keuze in maken. Dus daar is een keer echt 

iets, ja, te stemmen. Want vaak zijn er maar, is er maar één kandidaat, maar nu zijn er meerderen. Dan het lid 

van de Auditcommissie vanuit de Commissie Bestuur. Er zijn ook twee kandidaten en daar kunt u een keuze uit 

maken. En twee leden vanuit de Raad in de Klachtencommissie Inspraak. U krijgt de stemformulieren. Wij 

hebben zojuist een Stemcommissie benoemd. En ik zie dat er nog iemand is die een vraag heeft. De heer Van 

den Raadt, die overigens nog even moet tekenen voor zijn presentie.  

De heer Van den Raadt: Ja. Voorzitter een, ja ik denk een vraag van de order. Kan je als je kandidaat bent ook 

op jezelf stemmen? Want dat vind ik een beetje, in de trend van belangenverstrengeling zou je kunnen denken 

… 

De voorzitter: Nee hoor, dat kan. Je kunt bij gemeenteraadsverkiezingen op jezelf stemmen. En je kunt ook in 

de Raad als je ergens kandidaat voor bent op jezelf stemmen. Sommigen doen dat rustig, anderen zeggen dat 

doe ik dan liever niet. Ah! En tenslotte nog even één bijkomende opmerking. De leden van de Auditcommissie 

vanuit de RKC dat is een qualitate qua benoeming, maar moet wel via de Raad lopen. Goed, u krijgt, of u hebt 

de formulieren al. En als u ze wilt inleveren dan kan de Stemcommissie zijn werk doen. En dan schors ik even 

om ze daartoe de gelegenheid te geven. 

Schorsing  

De voorzitter: Ik verzoek u om uw plaats weer in te nemen en om uw gesprekken te staken, zodat wij de 

vergadering weer geordend kunnen voortzetten. De uitslag van de stemmingen zoals door de Stemcommissie 

vastgesteld, die kan ik aan u doorgeven. De benoeming van vier schaduwraadsleden. Er zijn 37 stemmen 

uitgebracht en die hebben allen ingestemd met het voorstel. Dus alle vier zijn toegelaten. De leden van de 

Auditcommissie vanuit de Rekenkamercommissie. Er zijn 37 stemmen uitgebracht, er is één ongeldige stem en 

de stemmen die zijn uitgebracht zijn instemmend. Dus er is ingestemd. Dan enkele betuigingen van bijstand, 

ja. Of bijval moet ik zeggen. Dan de leden vanuit de Commissie Bestuur, één lid, één lid, en er waren twee 

kandidaten. Er zijn 38 stemmen uitgebracht, 2 daarvan waren blanco, 33 zijn uitgebracht op de heer Smit, en 3 

op de heer Amand, zodat de heer Smit is gekozen. Dan twee leden voor de Klachtencommissie. Er waren drie 

kandidaten, er zijn 38 stemmen uitgebracht. En 23 stemmen zijn uitgebracht op de heer Wiedemeijer, 30 

stemmen op de heer Jurrit Visser, en 19 stemmen op de heer Van den Raadt. Dus de heer Wiedemeijer en de 

heer Visser, CDA, is gekozen, zijn gekozen. Ja. Dan, de Commissie Geloofsbrieven daar hebt u eigenlijk van 

aangenomen dat is natuurlijk in orde. Het was netjes geweest om dat van tevoren even te melden, maar 

misschien moeten we toch even vragen of die veronderstelling van de Raad ook klopt. Ik kijk even, wie van de 

leden kan daar? De heer Visser? Die kan daar verslag van doen.  



De heer Visser: Ja dank voorzitter. Op grond van artikel 5 van het Algemene Commissie Verordening, worden 

de volgende personen voorgedragen als schaduwraadslid. Dat is mevrouw Schouten voor mevrouw Verhoeff. 

De heer Aerssens voor mevrouw Sterenberg. De heer Bruch voor de heer Van Kessel. De heer Cornelissen voor 

de heer Smit. De commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van de genoemden, heeft de 

geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden. De commissie adviseert de Raad om betrokkenen toe te 

laten voor benoeming van plaatsvervanger in de commissies van advies.  

De voorzitter: Dank u wel. Laten we het er maar op houden dat het ongelooflijk is, maar er is zo’n groot 

vertrouwen in de juiste gang van zaken dat u bij voorbaat al hebt gezegd wij kunnen daarmee instemmen. 

Daar is ook formeel niks op tegen maar er moet wel een onderzoek gedaan worden. Dat onderzoek is positief. 

De stemming is positief. Dan is er nog maar één ding wat deze vier schaduwraadsleden belet om hun werk op 

te pakken, en dat is de voorgeschreven belofte die zij moeten doen. Drie van hen zijn hier aanwezig en die wil 

ik uitnodigen om hier naar voren te komen, te weten mevrouw Schouten, de heer Bruch en de heer Aerssens, 

om de belofte af te leggen. En ik verzoek de leden, nee de aanwezigen, om te gaan staan. Goed. Ik ga de tekst 

van de belofte voorlezen. En ik verzoek wanneer ik daarna uw naam noem om dan te antwoorden ‘dat 

verklaar en beloof ik’. ‘Ik verklaar dat ik, om tot schaduwlid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks 

noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik 

verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of 

enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de 

wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als schaduwraadslid van de raad naar eer en geweten zal 

vervullen’. Mevrouw Schouten. 

Mevrouw Schouten: Dat verklaar en beloof ik.  

De voorzitter: De heer Bruch. 

De heer Bruch: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: De heer Aerssens. 

De heer Aerssens: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Dan installeer ik u als schaduwraadslid en ik wens u heel veel succes in dit mooie werk. En u 

hebt bloemen verdiend. Gefeliciteerd. Goed. Wilt u de gesprekken ook weer staken? De akoestiek van deze 

zaal is niet van dien aard dat je gewoon met elkaar door kunt praten en ook nog de vergadering volgen.  

3. Bekrachtigen geheimhouding 

De voorzitter: Wij gaan naar agendapunt 3, dat is een voorstel om bij agendapunt 10, de cv’s van de leden die 

zijn voorgedragen in de Klachtencommissie om die geheimhouding te bekrachtigen. Iemand die daar nog iets 

over zeggen wil? Niet? Dan gaan we dat doen.  

4. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Dan gaan we naar de Ingekomen stukken. Onderaan de agenda hebt u de lijst. Zijn er mensen 

die daar nog iets over willen zeggen? De heer Van den Raadt. 



De heer Van den Raadt: Ja, misschien kunnen we dat, die brief doen van het Spaarne Gasthuis. Eerder had 

natuurlijk de krant het bericht dat het ziekenhuis helemaal niet meer in Haarlem zou gaan bouwen en meteen 

naar Hoofddorp gaan. Maar in die brief lezen we toch een ander verhaal. Dus misschien is het wel interessant 

om dat te lezen en te betrekken bij de volgende commissie wanneer we alles gaan behandelen. 

De voorzitter: Dat lijkt me een volstrekt vanzelfsprekende vraag. Dus ik, uw motivatie lijkt me ook helder. Is 

van belang om die erbij te betrekken. Dus dat gaan we doen. Nog anderen? De heer Smit.  

De heer Smit: Dank u voorzitter. Informatiebrief Overzicht openstaande RKC aanbevelingen. Ik dacht dat het 

de gewoonte was om dat eventjes altijd de commissie te laten passeren, zodat men de stand van zaken kent.  

De voorzitter: U vraagt om dat te doen in verband met het informeren, het actief informeren van de 

commissie. Dat is de motivatie. Geen bezwaren tegen? Zullen we dat zo doen? Oke. Nog andere punten? Niet?  

Hamerstukken 

De voorzitter: Dan gaan wij naar de hamerstukken. Punt 5 tot en met 15. Daar zijn verder geen opmerkingen 

over dus die worden bij deze hamerklap wordt besloten zoals voorgesteld. 

5. Vaststellen Verordening Duurzaamheidslening 

6. Vaststelling Verordening Bedrijven Investering Zone Binnenstad 2019-2023 

7. Aanvraag voorbereidingskrediet groot onderhoud Schoterbos, vervolgfasen 

8. Eervol ontslag lid van de Adviescommissies voor bezwaarschriften 

9. Herbenoeming van de leden van de Klachtencommissie Inspraak 

10. Begroting 2019 Omgevingsdienst IJmond 

11. Ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

12. Zienswijze op ontwerpbegroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief 

13. Instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2018 

14. Instandhouding openbaar primair onderwijs 2018 

15. Instandhouding openbaar voortgezet en primair (speciaal) onderwijs 2018 

Hamerstukken met stemverklaring 

De voorzitter: En dan gaan wij, we slaan 16 even over, dat komt terug bij de bespreekpunten.  



17.1 VP Jaarverslag VRK 2017 

17.2 VP Programmabegroting VRK 2019-2022  

De voorzitter: Dan gaan we naar punt 17, het Jaarverslag van de VRK en de Programmabegroting van de VRK. 

En dat is een punt met stemverklaring. Dus, ja, even kijken. De heer Van Kessel.  

De heer Van Kessel: Ja dank u wel voorzitter. Het is me een grote eer om in deze raadszaal van het mooie 

Haarlem hier voor het eerst het woord te mogen voeren. Een mooi Haarlem is volgens de VVD ook een veilig 

Haarlem. En in de commissie hebben wij dan ook u een duidelijk signaal meegegeven dat de brandveiligheid in 

Haarlem op orde moet zijn. De bluswatervoorziening in Haarlem die voldoet niet aan de normen, en dat moet 

echt anders. U zegt het toe ons signaal op te pakken. Dan kom ik bij de zienswijze met betrekking tot 

Veiligheidsregio. Deze zijn aangescherpt op het punt van de brandveiligheid. De VVD kan daar nu zeker mee 

instemmen. Voorzitter, graag eindig ik mijn eerste bijdrage hier met een woord van dank aan alle 

medewerkers en vrijwilligers van de brandweer, de ambulance, de politie en de GGD. Dat zijn de mensen die 

Haarlem veilig houden, dat zijn de mensen die de goede zorg leveren, dat zijn de mensen die zich iedere dag 

weer inzetten voor ons mooie Haarlem. Dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel en gefeliciteerd met uw maidenspeech. De heer Gün. 

De heer Gün: Dank u wel voor het woord voorzitter. Mijn fractie sluit zich aan bij de ontzettende lange 

stemverklaring van de heer Van Kessel. En we stemmen in met het stuk.  

De voorzitter: De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja voorzitter, wij bedanken iedereen bij de VRK die hard werk doet. Wij kunnen bij 

beide punten niet instemmen, vooral door het ondemocratisch gehalte van de VRK. Dat zijn niet-gekozen 

burgemeesters die belangrijke besluiten nemen, en de gemeenteraad kan pas achteraf er iets over zeggen. 

Dus wij gaan er niet mee akkoord.  

De voorzitter: Goed. We gaan niet discussiëren, maar u praat er nu vooraf over. Dus dat is in ieder geval een 

geruststelling. Nog andere stemverklaringen? Ja, mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Ja dank u wel voorzitter. Ja het CDA ziet haar suggestie voor ‘…’ toevoegen van 

besluitpunt 2b. De VRK heeft inmiddels al vier maal op rij te ruim begroot. En daardoor zien wij de structurele 

budgetverlaging graag tegemoet. Ons welkomstcadeautje aan de wethouder van Financiën zeg maar. Dank u 

wel.  

De voorzitter: Dank u wel. Dat waren de stemverklaringen? Dan is er geen stemming verder nodig. Dan is ook 

hier conform het voorstel besloten.  

16. Beschikbaar stellen krediet voor realisatie definitief ontwerp (DO) van vervangen kademuur en herinrichting 

Spaarne 

De voorzitter: En dan gaan wij naar punt 16, het Beschikbaar stellen van een krediet voor realisatie definitief 

ontwerp van het vervangen van de kademuur en de herinrichting van het Spaarne. Wie wenst daarover het 

woord? Mevrouw Otten.  



Mevrouw Otten: Ja zoals u net al aankondigde, dient de VVD een motie in op dit punt. Tijdens de 

werkzaamheden zullen zo’n 45 parkeerplaatsen vervallen. Nou zoals ons allen wel bekend is die buurt al, staat 

al zwaar onder druk als het gaat om parkeren. En in de motie vragen wij de wethouder dan ook om tijdelijk 

zo’n 45 parkeerplaatsen beschikbaar te stellen in één van de parkeergarages. In die motie staat niet dat dat 

wat mij betreft, wat ons betreft, uiteraard nog tegen betaling kan, of tegen een bewonerstarief. Maar we 

vragen uw medewerking zodat we de motie wellicht niet hoeven in te dienen. En mocht u onverhoopt niet 

willen meewerken, dan gaan wij over tot het indienen van deze motie.  

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog anderen? De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja de SP steunt voor de volle 100% de motie van de VVD. Onlangs is in het 

Scheepvaarderskwartier iets soortgelijks aan de hand geweest. Bewoners mogen daar niet de dupe van 

worden, van verbouwingen of onderhoud wat betreft hun parkeervoorzieningen. En ik wou nog iets anders 

zeggen. Dat is over de pleziervaart. Er zijn bewoners die ervaren overlast, geluidsoverlast, zwerfafval. En dan is 

het antwoord namens het college gegeven ‘wij willen het watertoerisme bevorderen’. Maar ik vind dat 

handhaving geldt voor alles. Ook voor de pleziervaart. Als iemand dronken achter het roer van een boot staat, 

dan moet worden ingegrepen. Als iemand ’s nachts om 24.00 uur keihard rapmuziek te horen brengt, moet 

ook worden ingegrepen. Dat is mijn punt.  

De voorzitter: Dank u wel. Enigszins terzijde van het voorstel, maar dat gaf u eigenlijk al aan. Is even kijken 

hoor. De heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Ja voorzitter, dank u wel. Het gaat inderdaad over de aanleg van een kademuur. En ook 

de bestrating daarbij. En dit stukje Haarlem wordt echt wel weer veel mooier. Het wordt echt veel beter. We 

kunnen straks langs het water lopen. En wat fijn dat we dit met elkaar kunnen doen om de stad mooier te 

maken. Over de motie van de VVD zeg ik alvast het volgende. Wij verwachten op het antwoord van het 

college. Wij denken dat het college, zoals altijd bij uitvoering, hier zorgvuldig rekening mee houdt. Maar ik ben 

heel benieuwd naar het antwoord. En afhankelijk daarvan bepalen wij ook onze steun voor deze motie. Dank u 

wel voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Aynan.  

De heer Aynan: Ja voorzitter, natuurlijk wordt dit gedeelte van Spaarne mooier, en leuker, en hartstikke goed 

dat die grote boom ook blijft staan. De motie van de VVD had eigenlijk helemaal niet gehoeven als we de 

parkeermaatregelen al hadden uitgevoerd. Want daar hoorde het bij dat de bewoners ook konden en 

mochten uitwijken voor dezelfde prijs naar de parkeergarages. Maar omdat het college zo langzaam is met die 

uitvoering zullen wij van harte steunen de motie van de VVD.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Schneiders. 

Mevrouw Schneiders: Dank u wel voorzitter. Ook wij vinden dat het fijn is dat die kademuur vernieuwd wordt. 

Dat is een prachtige, het wordt heel mooi, het wordt veel beter. En het moet bovendien gebeuren om de 

Haarlemse kades in orde te houden en te zorgen dat de schepen daar rustig doorheen kunnen varen. En dat is 

natuurlijk ook heel erg belangrijk. Wat betreft die motie alleen vinden we dat als we daar aan mee gaan doen 

dat dat een beetje lijkt op een hapsnap beleid. En op hapsnap interventies van de Raad. Want het is natuurlijk 

zo dat we heel veel opbrekingen van wegen, onderhoud wat er moet gebeuren, dat er tijdelijk 

parkeerplaatsen verdwijnen, dat er iets, dat er tijdelijk een probleem is. En dat wordt vanzelf ook weer 



opgelost. Het is natuurlijk de bedoeling dat het college of, dat het college een oplossing zoekt en dat er met 

mensen, met de burgers wordt gepraat. Met de mensen die een parkeerprobleem hebben. Maar om dat dan 

in, met behulp van een motie hier op te dragen dat vinden wij eigenlijk te ver gaan. Dus wij steunen de motie 

niet.  

De voorzitter: Dank u wel. U krijgt zelfs de eer van interruptie bij uw maidenspeech. De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja mevrouw Schneiders. Ik was even vergeten dat dat not done is, mijn excuses. Ik zal die 

interruptie achterwege laten.  

De voorzitter: Dank u wel. Dank u wel. De heer Visser.  

De heer Visser: Ja ik herken me wel, zowel in de verklaring van D66, als GroenLinks, als Jouw Haarlem. Wij 

willen ook geen hapsnap beleid. Ik vroeg me eigenlijk gelijk af hoe hebben we dat toen bij de nieuwe gracht 

gedaan, waar ook heel veel parkeerplaatsen verdwenen? Ik ben heel benieuwd dus naar de reactie van de 

wethouder. Daar zal ik mijn stem op bepalen. En wat betreft parkeergarage. Daar heeft u ook gelijk in, waar 

het niet dat wel in de voorstellen bewoners echt voor een jaar lang moeten kiezen óf voor de garage, óf voor 

straat parkeren. Dus ook al waren de parkeermaatregelen doorgevoerd, dan was dat geen oplossing geweest. 

Maar geen hapsnap beleid, maar als er iets geregeld kan worden is het mooi, maar ik wacht de reactie van de 

wethouder af.  

De voorzitter: Ja. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Dank u wel voorzitter. De Actiepartij steunt het voorstel, hoewel we het echt heel jammer 

vinden dat er aan twee kanten parkeren ingetekend staat. Zodat we ons mooie Spaarne toch gewoon weer 

alleen maar dient als afvalplek, of voor tijdelijke opslag van auto’s. En dat is eigenlijk heel erg zonde op zo’n 

mooie plek. Maar goed, het is niet anders. En dat terwijl er ook nog heel veel ruimte achter de enorme grote 

panden die er staat. Die hebben vaak ook nog eigen, die kunnen ook nog parkeren op eigen terrein, dat maakt 

het nog des te vreemder. We zullen de motie van de VVD wel steunen omdat we hopen dat er op deze manier 

duidelijk wordt dat al die parkeerplaatsen daar op het Spaarne helemaal niet nodig zijn. Want als die 

bewoners straks wennen aan hun auto ergens anders parkeren, dan zal straks blijken dat die overbodige 

parkeerplaatsen aan twee kanten van een straat die aan één kant huizen heeft, helemaal niet nodig is. En dan 

kunnen we het misschien nóg mooier maken hier.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Amand. 

De heer Amand: Dank u wel voorzitter. Trots Haarlem steunt de motie van de VVD. Wij zijn ook van de week 

bij de wijkraad geweest in de, bij de Hagenstraat, Rosenstock Huis, dat wordt helemaal verbouwd. En de klacht 

is van de buurt daar, zowel van de Scheepmakersdijk als van de Burgwal, dat er meer gehandhaafd moet 

worden en meer parkeerplaatsen voor de bewoners. Dat is de klacht, en die breng ik nu over ook naar het 

college. Voordat we gaan verbouwen, want dat zien we overal gebeuren nu, Burgwal, overal, 

Scheepmakersdijk, daar moet eerst goede plekken zijn dat de mensen fatsoenlijk kunnen parkeren. En tegen 

normaal tarief, en een openbaar toilet.  

De voorzitter: Dank u wel. Was u bijna vergeten. Mevrouw Verhoeff.  



Mevrouw Verhoeff: Ja dank u wel voorzitter. Als de VVD de motie gestand doet dan zullen wij die, nou ja dan 

zijn we daarmee akkoord. We hebben niet voor niets onze rooster opgezet. Neemt niet weg dat wij erop 

vertrouwen dat de wethouder met goede oplossingen komt. Maar wij vinden het signaal wel belangrijk dat wij 

alle plannen ook voor de Raad en de bewoners, maar vooral voor de bewoners, duidelijk is hoe de 

parkeeroplossingen is omdat het altijd weer een gevoelig punt is.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten.  

Mevrouw Van Zetten: Ja Haarlem is natuurlijk geen museum. Er wonen ook heel veel Haarlemmers, ook graag 

met kinderen, in de binnenstad. Die moeten kunnen parkeren, die moeten met hun auto daar kunnen komen. 

Het is een heel goed voorstel van de VVD om daar gelegenheid voor te geven, tijdelijk, om in die 

parkeergarage te staan. Het is natuurlijk heel goed dat als de Kamp daarvoor wordt bestemd, want De 

Appelaar is altijd heel erg druk. Dan kunnen we ook eens kijken of we niet een extra etage nodig hadden 

gehad op de Kamp in plaats van een cafeetje. Dus, en uiteindelijk, ik ben natuurlijk ook voor het behoud van 

de lindeboom. Ik hoop dat het de wethouder gaat lukken. En ook al die leuke stekelvarentjes in die 

kademuren, dat die ook helemaal groen en, hè, jongens terugkomen. Veel succes ermee.  

De voorzitter: Dank u wel. Dat was het van de zijde van de Raad. Wethouder Snoek. 

De heer Snoek: Ja dank u wel. Dank ook voor de steun voor het voorstel op zich natuurlijk. De bewoners zijn 

hier natuurlijk niet de dupe van de werkzaamheden zoals de SP zegt. Maar de gelukkigen dat we ook hier weer 

investeren in de openbare ruimte en Haarlem een stukje mooier maken. Ik sluit me graag aan bij de 

uitstekende maidenspeech van GroenLinks dat we geen hapsnap beleid moeten organiseren. We doen 

natuurlijk in Haarlem op tal van plekken investeringen in de openbare ruimte. En iedere keer betekent dat ook 

even een weg openbreking, het betekent dat we ook voor de bereikbaarheid. Is lastig voor mensen maar 

doorgaans voegt zich dat ook wel weer. Je parkeert een tijdje wat verder weg. De vraag is vervolgens ook van 

stel dat we de motie, stel dat VVD een motie indient, voor wie geldt dat dan precies eigenlijk? Want er zijn ook 

andere mensen die daar parkeren. Maar ik wil bij mijn allereerste reactie als wethouder Openbare Ruimte 

Bestuurlijk niet meteen de luiken dichtgooien. Dus ik wil mevrouw Otten halverwege tegemoet komen. Dat 

wel de mensen die een inpandige parkeergarage in het gebied hebben, gebruik kunnen gaan maken van 

parkeergarage de Kamp. Dus ik hoop dat de VVD daarmee ziet dat het glas halfvol is en niet half leeg. En dat 

we daarmee in ieder geval voor een deel van de mensen een goede oplossing kunnen vinden.  

De voorzitter: Goed. Tweede termijn. Wie wenst daarover het woord. In ieder geval de heer Van den Raadt.  

De heer Van den Raadt: Ja voorzitter, is een interruptie naar de wethouder. De wethouder geeft in zijn reactie 

aan dat hij zegt ‘ik zal niet in mijn eerste termijn als wethouder Openbare Ruimte meteen de luiken 

dichtgooien’. Is de nadruk op ‘meteen’, en is hij dat dus wel van plan?  

De voorzitter: Wethouder Snoek. Het was een interruptie, dus vandaar.  

De heer Snoek: Ja het ligt er ook maar net aan. Ik zal niet met alles meegaan.  

De voorzitter: Kijk, dat is dan weer een nuancering. We gaan nu naar de tweede termijn. Mevrouw Otten.  

De heer …: Ik had nog een interruptie voorzitter.  



De voorzitter: Had u die ook … 

Mevrouw Otten: Ik had ook even een soort van interruptie.  

De voorzitter: Ja, maar interrupties moeten wel tijdens een bijdrage van iemand gegeven worden want anders 

wordt … 

Mevrouw Otten: Voorzitter, ik wil even een punt van de orde. Ik moet het heel eerlijk zeggen maar in verband 

met, ja sorry collega’s, in verband met het gesprek wat naast mij werd gevolgd, heb ik het antwoord eerlijk 

gezegd niet goed kunnen verstaan. Ja, dat, sorry, maar … 

De voorzitter: Tjonge, het wordt steeds ingewikkelder. Nu hebben we de twee interrupties nog, die ik niet heb 

gezien tijdens de bijdrage van de wethouder maar die komen daarna. En er wordt gevraagd of de wethouder 

het nog een keer kan zeggen. Laat ik beginnen met u te vragen, om te vragen om echt … Ik snap namelijk dat 

het soms moeilijk te verstaan is, dat heeft ook met de lange zaal te maken, de akoestiek. Maar beperk ook 

echt de onderlinge gesprekken. Want dat maakt het lastig om een betoog te volgen. En de wethouder was net 

zo vriendelijk. Misschien is hij bereid nog even de essentie van zijn reactie te geven en dan kunt u hem daarop 

interrumperen.  

De heer Snoek: Ja hoor, de luiken zijn nog steeds open. De kern van mijn suggestie was om u halverwege 

tegemoet te komen. Dat bewoners met een inpandige parkeergarage in het gebied gebruik kunnen maken van 

parkeergarage de Kamp.  

De voorzitter: Goed. En de interruptie. De heer Visser.  

De heer Visser: Mijn interruptie was juist om dit verduidelijkt te krijgen.  

De voorzitter: Ah, nou, dat is dan gedaan. En was er nog een interruptie? Nee. Wel? Een interruptie heeft u op 

de wethouder? Of de tweede termijn? Interruptie. Gaat uw gang. De heer Smit.  

De heer Smit: Misschien begrijp ik het niet. Als je een inpandige garage hebt, dan mag je in de Kamp gaan 

staan. En als je op straat parkeert niet. Ik snap het even niet. U moet even verder toelichten als het kan 

mijnheer de wethouder.  

De voorzitter: Wethouder Snoek. 

De heer Snoek: Dat is wat ik zei.  

De voorzitter: Goed. Ik begrijp dat u even zelf de merites van het voorstel op u moet laten inwerken. Mevrouw 

Otten is zover om te reageren. Mevrouw Otten. 

Mevrouw Otten: Ja, ik vind dat de wethouder inderdaad buitengewoon vriendelijk keek, en sprak. Dus daar 

ben ik heel blij mee. Maar, ja, inhoudelijk begrijp ik er ook niks van. Want als je een inpandige garage hebt dan 

doe het probleem zich niet voor. Bovendien heeft uw collega dit al toegezegd. Dus ik zal de motie in stemming 

brengen want het gaat echt om de mensen die buiten parkeren. En ik wil nog even aanhaken op het hapsnap 

beleid, ben ik absoluut niet met u eens. We spelen hier in op een actualiteit in een buurt waar geen 

alternatieven zijn.  



De voorzitter: Goed. Verder nog in tweede termijn? De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja wij blijven de VVD motie steunen, maar begrijp ook niet helemaal de opmerking 

van de wethouder dat inpandige garages voorgetrokken worden voor het op straat parkeren lijkt mij, als Trots 

Haarlem zijnde, in strijd met artikel 1 van de Grondwet wat hier aan de muur hangt.  

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog? De heer Aynan.  

De heer Aynan: En als de wethouder nou bereid is om van het hapsnap beleid wat hier zogenaamd 

voorgesteld wordt, een gewoon consistent nieuw beleid van te maken? 

De voorzitter: Ja. Dat was het? Nee, de heer Visser nog. 

De heer Visser: Ja, ik heb een beetje vergelijkbare vraag als Jouw Haarlem. Ik denk dat het wel goed is als er 

beleid komt van hoe gaan we om bij werkzaamheden? En hoe compenseren we mensen, je hebt ook een 

schadevergoeding voor ondernemers en dat soort dingen. Ik snap dat de wethouder niet direct wil toezeggen 

van ik ga die plekken regelen. Want waar moet je dan de grens trekken en hoe hebben we dat in het verleden 

gedaan bij andere situaties? Maar er werd hier door Jouw Haarlem ook nog net gesuggereerd dat het eerder 

ook wel is gebeurd, ik geloof bij het Scheepmakerskwartier. Dus dan vraag ik me toch af wat het beleid is? 

Waarom we het de ene keer wel doen en de andere keer niet. Ik worstel hier een beetje mee. Ik snap dat de 

wethouder niet gelijk wil toezeggen. Maar dan wil ik wel een toezegging van de wethouder dat we een brief 

krijgen waarin eigenlijk staat hoe gaan we nou om bij werkzaamheden met compensatie.  

De voorzitter: Goed. Dat was het in tweede termijn? Wethouder Snoek. 

De heer Snoek: Ja eerst, ik proef dat er wat behoefte aan duiding. De logica daarachter is die inpandige 

parkeergarages zijn niet meer bereikbaar. Gaat over mensen die hun inpandige parkeergarage niet meer 

kunnen gebruiken, daarvoor gecompenseerd worden door in parkeergarage de Kamp kunnen gebruiken. De 

mensen die op straat kunnen parkeren zullen dus om de hoek moeten parkeren hè. Laten we ook even 

duidelijk hebben waar we het over hebben hè. Mensen hoeven niet aan de andere kant van de straat staan, of 

kunnen niet meer in de buurt staan. Een stuk wordt afgesloten, daar kan men niet meer parkeren. Dan de 

vraag ja kunt u daar dan consistent beleid voor maken, of kunt u een brief toezeggen wat consequent beleid 

is? Wij doen tal van opbrekingen iedere dag in deze stad. En volgens mij is het consistente beleid dat we dat 

niet compenseren. Het voegt zich vervolgens in het gebied daar omheen, en dat gaat doorgaans ook goed. Ik 

ben helaas niet bekend met casus die genoemd wordt, dus daar kan ik niet specifiek op ingaan. Ik zou wel 

even kunnen navragen wat daar gespeeld heeft, wat de achtergrond van die casus is, en u daarover 

informeren. Dat wil ik wel doen. En ik denk dat ik daarmee de meeste vragen beantwoord heb.  

De voorzitter: Een interruptie van de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja de heer Visser roerde ook nog schadevergoeding aan voor ondernemers. Die hebben 

recht op vergoeding voor omzetverlies. Kunt u daar nog op reageren? 

De voorzitter: Wethouder Snoek. 



De heer Snoek: Kijk, het voordeel is als je je voorganger naast je hebt zitten kun je af en toe nog even 

meeluisteren. Ik begrijp dat dat per project soms mogelijk is, per situatie bekeken wordt. En ik kan dus op dit 

moment, kan u geen informatie geven wat dat voor dit project betekent.  

De voorzitter: Goed. Daarmee komen wij toe aan besluitvorming. Als eerste is aan de orde de vraag of u kunt 

instemmen met het krediet. Niemand vraagt stemming. Dan is dat beschikbaar gesteld. En dan is er een motie 

aangekondigd waarvan de tekst al bij de stukken zit. Die motie wordt dus nu ook als ingediend beschouwd, is 

al besproken. Dus de vraag is: Wie is voor die motie? Dat zijn de fracties van SP, OPHaarlem, Jouw Haarlem, 

Hart voor Haarlem, Actiepartij, Trots Haarlem, de VVD, en de Partij van de Arbeid. De stemmen staken hoor ik. 

Weet je het zeker? Goed. Dan wordt over de motie op een later moment, de volgende vergadering, het besluit 

genomen. Ja dat weet ik. Maar ik had zelf begrepen … Goed. We kennen het verschijnsel als de stemmen 

staken.  

18. Ontwerp-begroting en ontwerp-jaarplan 2019 gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-

Kennemerland 

De voorzitter: We gaan naar agendapunt 18, de Ontwerp-begroting en ontwerp-jaarplan 2019 van de 

gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Wie wenst daarover het woord? Ik, de heer 

Smit. 

De heer Smit: Dank u wel mijnheer de voorzitter. De gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-

Kennemerland heeft de begroting 2019, waar het actiepunt kruispunt Schipholweg/Amerikaweg, een grote 

bijdrage vraagt uit het mobiliteitsfonds. Het gaat om € 850.000. in 2019 wordt mede daarom uit de 

mobiliteitsfonds een dubbel jaarschijf gehaald, en staat voor ons eind 2019 op nul, € 1.000 noem ik even 0. 

Open Haarlem heeft zich bij het jaarplan 2019 afgevraagd hoe de toegevoegde waarde van deze 

gemeenschappelijke regeling zichtbaar is gemaakt in het jaarplan en in de terugblik. In de terugblik missen wij 

een gedetailleerd overzicht. Wij constateren een paar zaken ten aanzien van het jaarplan. De 

bereikbaarheidsvisie uit 2011 is ongewijzigd, nu nog leidend. Dus voor het jaartal 2019 is die 8 jaar oud. In 

2018 komt er een evaluatie van de visie. Doch vervolgens staat ook in het stuk in lichte tegenspraak in 2018 en 

2019 komt er een geactualiseerde visie. Dus het kan nog een jaar langer duren. Dus koop in het jaarplan 2019, 

zo staat er, is er op gericht op projecten te realiseren die al in eerdere jaarplannen zijn voorgesteld. In 2019 

worden er geen nieuwe plannen uitgevoerd. De aanpak in 2019 leidt tot het, zoals het jaarplan het noemt, het 

huis op orde hebben, en daarmee de ruimte te creëren om de geactualiseerde visie vorm te geven. Op pagina 

25 wordt bij het programmadeel Infrastructuur geconstateerd dat we een ring om Haarlem kennen zonder 

een westelijk deel. Dat is knap als je een ring maakt. En voor de noordzijde ontbreekt een beleidsmatige 

ambitie, althans dat lijkt erop. De motie van Jouw Haarlem, en dan loop ik vooruit op jou, constateert dit ook 

en we gaan die motie steunen als aansporing voor de gemeenschappelijke regeling om in de actualisatie van 

de visie ook de noordzijde van de ring zeer duidelijk te belichten. Ook in het programma van Open Haarlem 

staan suggesties die kunnen graag meegenomen worden, kom ik op terug. Wij hebben vragen aan het college. 

Kan het college toezeggen om met onze collega-gemeente na te gaan of in deze gemeenschappelijke regeling 

voldoende vaart zit, gelet op de ernst van knelpunten? En specifiek of wij, en dat is dan Haarlem, waar voor 

ons geld krijgen voor onze inbreng van bijna € 1.000.000? En de tweede vraag is: Kan het college toezeggen 

dat een concept van de actualisatie van de uit 2011 bestaande visie al in 2018 aan de gemeenteraden wordt 

voorgelegd? Kan het college toezeggen, los van het feit of de motie van Jouw Haarlem wordt aangenomen, om 

in de evaluatie van de visie, ook alle in verkiezingsprogramma genoemde ideeën de revue te laten passeren bij 

de opmaak van de specifieke deelvisie ten aanzien van de noordzijde van de ring? Kan het college binnenkort 



aangeven hoe en waarom het huis, zoals het geschreven staat in het jaarplan, tot heden nog niet op orde was 

en aangeven wat daarmee aan efficiency, effectiviteit, of anderszins is ingeboet de afgelopen jaren? Ook 

constateren wij nog een foutje op pagina 31, dat is toch wel Open Haarlem eigen denk ik, de kop van de 

pagina begint met de constatering dat er een budget gevraagd wordt van € 2.509.000, maar de specificatie 

spreekt over € 2.459.000. En dat is € 50.000 verschil. En dan zijn we ook wel ten aanzien van detaillering in de 

beantwoording zo dat mocht u dat allemaal nu niet weten dan zien wij de reactie van het college graag 

tegemoet in de eerst komende commissievergadering. Dank u wel mijnheer de voorzitter.  

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog meer … De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel. De heer Smit heeft hun actualisatie mijnerzijds. Ik was inderdaad van plan om een 

motie in te dienen over de Jan Gijzentunnel, Jan Gijzenvaart, om die daarvoor te gebruiken. De vaart er in. 

Maar, ja ik kreeg het idee dat er heel veel onduidelijkheid was over wat we nou willen met die tunnel en met 

die vaart. Komt het water terug et cetera. En dan is het jammer en zonde om die motie in te dienen. Want ik 

ben ervan overtuigd dat dat inderdaad echt een aanvulling is om die ring ook te verwezenlijken. Dus die motie 

die trekken we in. We komen er nog wel op een later moment op terug met een wat beter inhoudelijke 

onderbouwing. We dienen wel de motie ‘Geen Mariatunnel’ in. We zien dat die heel duidelijk geformuleerd is 

in het jaarplan. Hij wordt zelfs als speerpunt en als essentieel onderdeel van de ring rond Haarlem benoemd. 

Vervolgens zien we dat hij in het jaarplan ook als een project van lange adem genoemd wordt. Maar daarna 

lezen we ook in het jaarplan dat hij ook, dat er nu al begonnen moet worden over het nadenken over de 

financiering, de inpassing en de varianten voor de Mariatunnel. Nou ja, we weten dat nadenken over … 

De voorzitter: U hebt, u hebt een interruptie van de heer Drost.  

De heer Aynan: dat dat capaciteit kost.  

De heer Drost: Ja mijnheer Aynan, u heeft het over dat u een nieuwe motie indient. Wanneer heeft u die 

gestuurd of gaat u die nog sturen naar uw collega’s?  

De heer Aynan: Voorzitter. Die heb ik uit mijn hoofd zo’n 2 á 3 uur geleden opgestuurd. 

De heer Visser: Hij staat erbij. 

De heer Aynan: Hij staat online verneem ik van de heer Visser. En de heer Visser is altijd correct.  

De voorzitter: De heer Drost. 

De heer Drost: Nou dan kan ik u nu alvast melden dat wij die motie niet gaan steunen omdat een motie die, 

nou ja, 2 uur geleden dat is een uur voor de Raad. Kijk, dat er wat tekstuele wijzigingen zijn daar kan ik nog in 

meegaan. Maar u zegt toch maar geen tunnel want daar moeten we het goed over hebben. En nu een tunnel 

niet aan de onderkant. Kijk, of u het nou eens bent of niet, ik vind het een hele rare gang van zaken.  

De heer Aynan: Voorzitter. Jammer van de procedureel geneuzel. U had ook heel snel kunnen kijken naar de 

inhoud, want hij is heel simpel. Het gaat er ook over, en ik heb GroenLinks in het verleden gehoord over de 

Mariatunnel, of de Kennemertunnel zoals hij tegenwoordig genoemd wordt, dat u daar op tegen bent. Het 

enige wat ik zeg, wat wij zeggen, is die Kennemertunnel die staat er hier in, in de gemeenschappelijke regeling, 



dat we daar dus echt gewoon kosten van gaan maken. Dat is doodzonde, want ook u vindt dat die Mariatunnel 

geen problemen oplost, juist extra verkeer aantrekt. En dat is niet wat we willen. Zo simpel is het …  

De voorzitter: Mijnheer Drost, mijnheer Drost heeft een interruptie. 

De heer Drost: Nou ja, kijk, u noemt het procedureel geneuzel. Ik snap dat uw fractie er iets eerder uit is wat 

betreft hun standpunt dan onze fractie. Maar ik zou u toch willen verzoeken, wij willen graag met uw motie 

mee steunen, maar dat op deze manier gaan we dat gewoon niet doen.  

De heer Aynan: Voorzitter, mag ik dan even voorstellen om heel kort te schorsen, dan, want het is heel simpel. 

De voorzitter: Ja ik zie dat er nog meer interrupties zijn op het ogenblik. U wilt een schorsing. Misschien is het 

verstandig om even de interrupties te doen, dan kunnen die nog meegenomen worden. De heer Smit. 

De heer Smit: Dank u mijnheer de voorzitter. Ik lees mijn collega even voor over de zuidelijke tunnel, de 

Mariatunnel of de Kennemertunnel. ‘Door de politiek bestuurlijke compensiteit op bovenregionaal niveau 

blijft dit project de komende jaren echter in de onderzoeksfase, en is het daarom een project voor de lange 

termijn’. Dus de soep wordt gelukkig niet heet gegeten op dit punt. Collega. 

De voorzitter: Dank u wel. En dan was er nog één andere interruptie van de heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja die was op de heer Drost. Ik vond het wel, en ik vond het een heel goed 

procedureel geneuzel dat u zegt als het 2 of 3 uur van tevoren wordt opgestuurd dan hebben wij gewoon geen 

tijd om dat te behandelen. Ben ik helemaal met u eens. Maar dan hoop ik wel dat u zo consequent bent dat als 

wij als raadstukken van het college krijgen 1 of 2 uur van tevoren, dat u dan ook zegt hier gaan wij niet mee 

akkoord. 

De heer Drost: Het is goed dat u ook interrumpeert. Want volgens mij heeft u er vanavond ook schuldig aan 

gemaakt een motie drie kwartier van tevoren doorsturen, toch? 

De heer Van den Raadt: Ja. Dus ik vraag nu of u gewoon altijd consequent wil zijn, en dan dus ook bij stukken 

die wij als Raad van het college binnenkrijgen. Heel laat beantwoordingen, bij De Koepel is een paar keer 

gebeurd, dat u dan ook zegt ‘dit is te laat, minder als 3 uur van tevoren gaan we gewoon niet behandelen’. Als 

we dat afspreken ben ik helemaal akkoord.  

De heer Drost: Ah nee tuurlijk, laten we daar samen in optrekken.  

De voorzitter: Goed. De heer Boer die wil nog interrumperen en daarna gaan we echt naar de schorsing toe. 

Ja, de heer Boer. 

De heer Boer: Ja voor de heer Drost. Ik vind uw opmerking eigenlijk uitstekend en prima inderdaad. Maar ik 

begrijp dat er wordt, u wilt de tijd nemen om inderdaad de motie goed te kunnen bespreken binnen uw 

fractie. En daar heeft u tijd voor nodig. En dat snap ik. Maar de heer Aynan van Jouw Haarlem vermoed dat hij 

binnen een schorsing van 5 á 10 minuten u wel mee kan krijgen, of dat u dan wel die inhoudelijke beslissing 

kan nemen. Is dat zo? Of zegt u van ‘nou dat is eigenlijk verspilde moeite, zo gaan we dus niet om met die 

moties’. Want dan hoeven we wat mij betreft ook niet te schorsen.  

De voorzitter: De heer Drost. 



De heer Drost: Nou dat is een beetje lastig te zeggen. Ik heb hem niet gezien. Ik kan nu niet zeggen dat als we 

binnen 10 minuten ernaar gekeken hebben dat we dan wel een uitspraak hebben. Dat, ja ik heb hem gewoon 

niet gezien.  

De heer Boer: Nee dat snap ik, maar kijk dan ga ik dan mee met de heer Aynan. Hij heeft hem wel verstuurd. 

De voorzitter: Maar, ten aanzien van de schorsing geldt dat zijn één van de weinige dingen waar niet de 

meerderheid over gaat. Ieder lid kan een schorsing vragen. Kan ook geweigerd worden maar dat is zeer 

ongebruikelijk. Er is een schorsing gevraagd. Ik neem aan dat het kort kan. Dus wij schorsen voor een … Nee. 

Want u hebt de schorsing al gevraagd. We gaan niet weer, u wil de schorsing toch? Wilt u nou schorsing of 

niet? 

De heer Drost: Ja prima en dan schorsen we nu.  

De voorzitter: Oké. 

De heer Van den Raadt: Voorzitter, dan een puntje van de orde. Dan een puntje van de orde voorzitter. Dan, 

om de heer Drost tegemoet te komen. Er is nog een motie die die niet helemaal heeft kunnen zien en waar 

alleen maar wordt gevraagd om duidelijkheid over het parkeerbeleid in de gemeente Haarlem te verspreiden. 

Dan kan hij die meteen ook lezen. Als we er dan 5 minuten aan vastplakken dan hebben we alle moties gehad.  

De voorzitter: Ik schors voor 5 minuten.  

Schorsing 

De voorzitter: … de vergadering. Het woord is aan de heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel voorzitter. We hebben een vruchtbaar gesprek gehad met GroenLinks. Dank 

daarvoor. Voorzitter, volgens mij is de motie echt helder. Ook het jaarplan is helder. Daarin staat de 

Mariatunnel expliciet genoemd. Dat we ook gaan nadenken over de financiering en de inpassing van de 

Mariatunnel. En dat nadenken vraagt nu eenmaal inzet van de ambtenaren. En het is doodzonde om onze 

ambtenaren over iets na te laten denken waarvan we weten dat dat niet haalbaar is. Vandaar deze motie. En 

het is overigens volledig in lijn met het standpunt van GroenLinks. Ook volledig in lijn met de mail van 

mevrouw Schneiders die ik heb ontvangen. Dus ik breng hem gewoon in stemming.  

De voorzitter: U dient hem gewoon in? We gaan straks de … Ik kijk even, zijn er nog anderen die over dit 

voorstel het woord willen voeren? De heer Boer. 

De heer Boer: Ja dank u wel voorzitter. We zien, ik was bij onder andere bij de oprichting van deze 

gemeenschappelijke regeling. Toen geïntroduceerd, of gepresenteerd, door een GroenLinks wethouder. Nou 

ik viel werkelijk van mijn stoel af want er werd een soort met VVD programma gepresenteerd door een 

GroenLinks. Waren ontzettend enthousiast. En dat zijn we eigenlijk nog steeds. We zijn ontzettend enthousiast 

over deze regeling. En we zien dat hij nu eindelijk gaat werken ook. Door die uitgesproken steun van onze 

partners komen wij rijk met een duidelijke mededeling er komt geld vanuit het Rijk voor de fiets, voor de OV 

en voor de auto. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Dus we gaan van harte instemmen hiermee. Over de 

twee moties van Jouw Haarlem. Heel verstandig dat de eerste motie … 

De voorzitter: Eén is er ingetrokken ondertussen. Dus er is één motie, alleen die over de Mariatunnel. 



De heer Boer: Ja maar ik wil het even over de twee hebben.  

De voorzitter: Maar die maken geen deel meer uit van de vergadering.  

De heer Boer: De ene werd ingetrokken omdat de heren een betere inhoudelijke toelichting wilden. Dat was 

heel verstandig. En dat zou eigenlijk ook gelden voor de tweede motie, die kunnen we beter gewoon eens 

even eerst in de commissie duidelijk bespreken en dan dat zo hier hapsnap te doen. Dus daar zullen we niet 

mee instemmen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster.  

De heer Hulster: Ja dank u wel voorzitter. Ik was niet bij de oprichting van deze gemeenschappelijke regeling. 

Maar ik weet wel dat hij is opgericht omdat we heel graag een ringweg rond Haarlem wilden bouwen. En daar 

heb ik altijd zo bijna mijn wenkbrauwen bij opgetrokken. Want ja ringwegen zijn interessant voor als je in het 

midden van de cirkel zit. Net als, maar heb je ooit weleens een spin gezien die aan de rand van het web een 

cirkeltje gaat maken? Nou, dat zie je niet zo vaak. Dus tenzij die spin verdovende middelen heeft gekregen 

misschien, dan zal hij dat misschien doen. Maar als hij gewoon normaal is, dan gaat hij echt niet aan een rand 

een ringetje maken. Het is gewoon een waanzinnig plan. Hadden we eigenlijk nooit over na moeten denken. 

En dus dat het als speerpunt in de plannen staat is echt volkomen begrijpelijk. Dus, en ik ben dan ook heel blij 

dat nu eindelijk een soort van langzame verschuiving begint te ontstaan, binnen de gemeenschappelijke 

richting, dat er meer interesse voor fiets komt en openbaar vervoer als oplossing om deze stad bereikbaar te 

houden. Omdat met alleen maar op oud verkeer blijven inzetten gaan we het gewoon niet redden. Daarom 

zullen we de motie van Jouw Haarlem van harte steunen.  

De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen die hierover het woord willen voeren? De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja voorzitter, bij het onderwerp OV zien wij een prioriteit voor de airbussen naar 

Zandvoort. En wij zouden liever prioriteit zien dat de airbussen gewoon kunnen zoeven over de A9. Maar voor 

de rest is het redelijk goed op orde.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja voorzitter, de SP heeft geen last van tunnelvisies. Wij ondersteunen dan ook van harte 

de motie van Jouw Haarlem. We zijn voor de Velserboog en voor de toename van het aantal 

smalspoorverbindingen. Mijnheer Berkhout, dat is Nederlands, geen lightrail. En daar wou ik het bij laten. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat was het? Mevrouw Wisse. 

Mevrouw Wisse: Dank u wel voorzitter. De PvdA die steunt de motie niet omdat wij liever inderdaad in de 

commissie Beheer of in groter verband, dus met de gemeenten om ons heen, zouden willen kijken naar de 

Mariatunnel. 

De voorzitter: Interruptie van de heer Aynan. Ja, ja, ja, oké. Het klonk zo natuurlijk dat ik dacht van dat kan 

nooit een maidenspeech zijn. Maar goed. Ik kijk nog even verder. De heer Van Leeuwen. Ja. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, dank u wel. Wat fijn dat dit plan er ligt en wat fijn dat deze samenwerking 

bestaat. Het is een gotspe dat in Haarlem, in deze regio, in Zuid-Kennemerland, niet is geïnvesteerd om 

verkeer rond onze stad te leiden. Kijk je in Den Haag, kijk je in Alkmaar, al die prachtige steden in Nederland in 



de binnenduinrand, de auto’s hoeven niet meer door die stad heen. Ik kom dagelijks achterom het station, ik 

kom wekelijks bij de Hout. Wat ontzettend zonde dat al die mensen die naar hun mooie huis willen, op de 

Zuidas werken, of die een dagje willen recreërend bij de Waterleidingduinen, wat zonde dat ze nog steeds 

door onze historische binnenstad willen. En wat goed dat dit college, dat deze gemeenschappelijke regeling, 

daar gebroederlijk aan werkt om daar iets aan te doen. Zowel met OV, zowel voor de fiets, als voor die auto. 

Want die auto blijft er ook, ook als hij schoner wordt. Dus wat goed dat we nu eindelijk, in navolging van Den 

Haag, Leiden, Alkmaar, al die steden die de afgelopen 40 jaar van het Rijk geld hebben gekregen om te 

investeren, wat goed dat wij dat ook met vereende krachten, met onze regionale partners, gaan doen. Hulde, 

hulde, hulde. Dank u wel voorzitter.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Visser. 

De heer Visser: Voorzitter, het laatste woord over de Mariatunnel of welke tunnel dan ook is voorlopig echt 

nog niet gezegd. Maar in deze gemeenschappelijke regeling staat het ook redelijk op een laag pitje zoals 

iemand het net verwoordde. En ja dan vind ik het gek om het er dan uit te halen terwijl de heer Aynan ook 

voorstelde een andere tunnel toe te voegen. Dat wringt een beetje met elkaar. Dan zouden we het integraal 

moeten bekijken. Dus om die reden steunen we deze motie niet.  

De voorzitter: Dank u wel. Is dit het van de zijde van de Raad? Dan geef ik het woord aan wethouder Sikkema.  

Mevrouw Sikkema: Ja dank u wel. Het begon met OPH. U had behoorlijk wat vragen. En een aantal vragen 

daarvan is ook duidelijk dat u niet bij de commissie aanwezig was, want daar is het uitgebreid besproken. Wij 

hebben hier in Haarlem de SOR vastgesteld, nog in de vorige periode. En die is ook met de regio’s afgestemd. 

En de regio’s waren daar ook heel enthousiast over. De bestuurders ook van de Zuid-Kennemerlandse 

gemeenten. En wat wij hebben gezegd met elkaar is de visie die we nu bij onze regionale regeling hebben die 

is verouderd en die moeten we gaan upgraden. En die moeten we eigenlijk meer SOR-proof maken, maar hè, 

dus daar gaan we aan werken met elkaar. Dus in die zin hebben wij de zorg gedachten al bij ons in het 

achterhoofd. Maar dat hebben we natuurlijk regionaal niet zo vastgesteld, wel hier in de Raad. En dat proces 

gaan we in. En u vraagt dat die al in 2018 aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Nou u weet dat er 

allemaal wisselingen zijn geweest en op het gebied van Verkeer en Vervoer ben ik geloof ik in Zuid-

Kennemerland de enige die Verkeer en Vervoer blijft houden. Dus ik heb binnenkort eerste overleg met mijn 

nieuwe collega’s en we gaan zeker na de zomer beginnen met de procesopdracht om die nieuwe visie te 

upgraden. En ik denk dat rond april/mei volgend jaar de eerste visie, versie, hier besproken kan worden. U 

heeft het ook over goh krijgen we nou wel voor terug wat we erin stoppen? Nou gelukkig hebben andere 

partijen hier al aangegeven Ja. En het is niet alleen geld wat je terugkrijgt, het is ook een investering met als 

regio om de krachten te bundelen en daarmee ook een betere positie te hebben richting Provincie en het Rijk. 

En de SOR helpt daar ook bij. We hebben nu ook een visie waarmee we kunnen zeggen dit is wat we willen en 

daarmee kun je veel gerichter lobby gaan voeren. En daarnaast, hebben wij ook in de commissie besproken, 

hebben we natuurlijk MIRT Verkenning Rottepolderplein binnen weten te slepen, en dat heeft wel zicht op € 

30.000.000. Dus nou, dan hebben wij volgens mij onze gezamenlijke regeling voor de komende jaren al 

terugverdiend. En dat is echt doordat wij als Zuid-Kennemerland daar een vuist hebben gemaakt met elkaar. 

Even kijken naar uw andere vragen. De noordzijde van de ring, nou dat is dus ook de Velserboog, of 

Velserverbinding zoals hij tegenwoordig heet. Die is ook meegenomen in die MIRT-verkenning. Ook is op dat 

punt nog geen geld beschikbaar. Maar het is juist knap dat het ons gelukt dat hij in onderzoek blijft omdat het 

Rijk meestal zegt als ze geen geld op de plank hebben liggen dan doen we het ook niet. En wij hebben gezegd 

maar het moet echt meegenomen worden in het onderzoek. Dus dat is onze noordelijke ring om maar zo te 



zeggen. En het huis op orde. Nou ja, achteraf kunnen we ons afvragen met elkaar toen we die 

gemeenschappelijke regeling begonnen kunnen we dit nou doen met de capaciteit die we gewoon nu in huis 

hebben. Wij dachten wel, want je doet op die vier plekken ook een beetje hetzelfde. En dat nou bleek minder 

mogelijk te zijn dan we dachten. Daarom hebben wij nu ook twee extra mensen ingehuurd, dat is hier ook 

besproken, programmanager en adviseur Public Affairs. En we zijn ook binnen de stuurgroep met elkaar aan 

het nadenken, is dit nou voldoende of hebben we nog extra body nodig om dit verder vooruit te krijgen? En 

daarover kom ik ook bij u terug. Dan de fout die u heeft ontdekt: dank, dank, dank. Want het is gewoon een 

stomme fout. Dan Jouw Haarlem, dan de Kennemertunnel … 

De voorzitter: De heer Smit. 

De heer Smit: Dank u voorzitter. Als ik even de wethouder, ik heb de wethouder uit laten praten uiteraard. 

Mijn opmerkingen die ik maakte waren ook geheel tegen een artikel van, als ik het goed zeg, vorige week in de 

krant over Connexxion, de reactie van Connexxion op lightrail. En toen stond er zo mooi van een aantal 

gemeentes die precies wisten welke lightrail-verbinding, smalspoor, ja. Mijn ‘…’terrein. Nee, welke lightrail, 

smalspoor, ze wilden. En bij Haarlem stond eigenlijk dat we het woord smalspoor/lightrail al kenden. En dat 

triggerde mij ook dat het toch voor ons nog lijkt alsof wij in een achterstand situatie staan met betrekking tot 

de visie op. En vandaar dat ik vroeg om die haast met die visie, want met alle respect voor bestuurlijke 

wijzigingen. Wij moeten in de regio ongelooflijk hard aan de bak en dan hoef ik maar te wijzen op het 

coalitieprogramma waarin een aantal ambities staan. Als die pas ver na 2022 vruchten afwerpen, dan moet u 

wat uitleggen over 4 jaar en vandaar dat ik het ook nu constateer.  

Mevrouw Sikkema: Ja, nou dan lopen er twee dingen parallel. Want als we het hebben over wat zijn onze 

prioriteiten waar we nu op willen lobbyen, hebben we dat lijstje hebben wij paraat. En daar zit de lightrail ook 

bij. Dus daar gaan we gewoon mee door even los van die upgrade van de visie. Dus wees niet bang dat we nu 

helemaal gaan wachten want dat is inderdaad dat we nu heel lang gaan praten met elkaar wat willen we 

allemaal, want wij willen nu doen.  

De heer Smit: Nee maar in de krant stond juist niet wat wij wilden. Wel van andere gemeentes in het grote 

Randstedelijke gebied, maar niet van ons. En dat trof mij. Blijkbaar hadden wij niet die concrete ambitie.  

Mevrouw Sikkema: Zeker, en dat is ook onderdeel van de SOR volgens mij, alleen die hebben we nog redelijk 

recent vastgesteld en daarom hebben we die lobbyist ook om die punten nu voor het voetlicht te brengen. 

Daar komt bij, maar dat, laten we zeggen dat kunnen we misschien een keer verder op ingaan in de commissie 

Beheer, dat we ook met de NS aan het praten zijn in hoeverre kan je van het huidige spoor kun je die nog 

beter benutten zodat je op de korte termijn al daarmee een stuk van de druk weet weg te nemen. Dan de 

motie van Jouw Haarlem. Die had ik ook nog niet gezien. Wat ik daarover wil zeggen is dat wij heel bewust 

vanuit de regio ons nu focussen op wat zijn nou precies de verkeersstromen in onze regio. Voordat we gaan 

nadenken over welk middel gaan we inzetten. Het doel is dat wij de overlast van verkeer door de stad willen 

verminderen en dan moet je eerst goed inzichtelijk hebben van hoe zijn die verkeersstromen nou? En hoeveel 

verkeersstromen door Haarlem hebben geen bestemming in Haarlem? Maar dat willen we dus ook samen met 

de vier regionale gemeenten gaan onderzoeken. En dan niet alleen aan de zuidelijke ring, we noemen het ook 

heel bewust nu zuidelijke ring en nog geen tunnel. We willen dat inzichtelijk maken. Dat kost geld, maar dat 

geeft ons wel veel inzicht in hoe die stromen zijn en welke mogelijke oplossingen daarna zijn. En daar komen 

we uiteraard bij u terug voordat we überhaupt verder gaan spreken over een concreet iets als de tunnel.  

De voorzitter: De heer Aynan. 



De heer Aynan: Ja voorzitter, dan blijft bij mij de vraag van u noemt het een zuidelijke ring. Ik zou daar 

persoonlijk heel anders naar gekeken hebben als het echt zo benoemd werd in het jaarplan. Maar in het 

jaarplan staat heel concreet de Mariatunnel, en dat dat dus een speerpunt wordt, en dat er ook echt gewoon 

gezocht gaat worden naar financiering. Maar u vertelt hier een heel ander verhaal dan in het jaarplan staat.  

Mevrouw Sikkema: Kijk, omdat we die Mariatunnel, het zegt al wat die term hè. Want die is echt achterhaald. 

En dat is wat de oude visie waar het op is gebaseerd, waar ik het net over had, die gaan we upgraden. En daar 

wordt wel aan gerefereerd. Maar daarnaast, als u ziet wat we concreet de komende jaren gaan doen, is dat we 

goed inzichtelijk willen hebben van wat zijn nou die verkeersstromen? Dus vertrouw mij daarop. Wat zijn die 

verkeersstromen? Geldt ook overigens voor fietsers. Om daarmee te kunnen kijken wat zijn dan regionaal de 

goede oplossingen? En dit is ook zoals de Provincie het wil zien. Dus dit doen we ook in samenspraak met de 

Provincie.  

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter, de wethouder vraagt het vertrouwen. Als ik uw woorden boven zeg maar het 

jaarplan mag stellen, is dat zo? Dus uw woorden gelden en niet het jaarplan? 

Mevrouw Sikkema: Nee, wat ik hier zeg … 

De heer Aynan: Als dat zo is voorzitter, nee maar dat is een vraag. 

Mevrouw Sikkema: Wat wij de komende tijd gaan doen, en als dat anders is, op het moment dat wij zeggen nu 

gaan we dat concreet vertalen naar een tunnel, kom ik eerst naar u terug. Dus wat ik u zeg is, en dat is ook 

vanuit de SOR hebben we dat gezegd, we willen echte cijfers. We maken nu veel gebruik van modellen, maar 

we willen gewoon echte cijfers van verkeersstromen. En de opdracht daartoe zal hier worden besproken, 

evenals de uitkomsten daarvan. En dan gaan we met elkaar praten over en op welke manier gaan we die 

knelpunten oplossen.  

De heer Aynan: Dank u wel. Voorzitter. 

De voorzitter: Ja. 

De heer Aynan: Als in die verkeersstromen ook de noordelijke ‘…’ verkeersstromen meegenomen worden, dan 

trek ik hierbij de motie in.  

Mevrouw Sikkema: Absoluut, want dat was mijn, dat wilde ik u ook zeggen. Gaat natuurlijk niet alleen voor de 

zuidkant, maar ook vanuit de noordkant. Ja. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster.  

De heer Hulster: Ja. Wethouder, u zegt dat u de verkeersstromen gaat onderzoeken. En u zegt daar nog 

expliciet bij dat u ook de fiets meeneemt. Gaat u ook het openbaar vervoer daarin betrekken?  

Mevrouw Sikkema: Daar moet ik even op terugkomen want ik kan dat nu toezeggen. Ik ga in elk geval 

uitzoeken wat de mogelijkheden daartoe zijn. Daar kom ik later op terug.  

De voorzitter: Gaat u voort. 



Mevrouw Sikkema: Nou ik denk verder dat, Trots, ik ben het helemaal met u eens mijnheer Van den Raadt van 

de airbussen moeten ook zoeven over de A9. Ook daarin zijn we bezig met een lobby om een vrije busbaan te 

creëren op de A9 zodat die niet in de file staat, en mensen dus ook meer geneigd zijn om de bus te pakken in 

plaats van auto’s. Is wel ingewikkeld maar het staat zeker op ons netvlies. Ik heb het idee dat ik hiermee de 

belangrijkste punten heb beantwoord. 

De voorzitter: Dank u wel. Is er behoefte aan tweede termijn? Iemand die daarin het woord wil voeren? Is niet 

het geval. Dan gaan wij over tot de stemming. Althans, als iemand stemming wil. Of stemt u gewoon in? Geen 

stemming gevraagd? Dan stemmen we in met het voorstel. En eigenlijk vind ik het wel een mooie tijd om met 

elkaar een kop koffie te gaan drinken. Wil, u wilt, want ik weet niet waar u nu over wilt spreken? Over punt? 

De heer Drost: Ja volgens mij gingen we nog de motie van Jouw Haarlem in stemming brengen. 

De voorzitter: Nee, want die is ingetrokken. Ja oké. We gaan even koffie drinken. Ik schors de vergadering.  

Schorsing 

19. Vaststellen bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden - de Kamp 

De voorzitter: … toe aan agendapunt 19, dat is het Vaststellen van het bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden 

- de Kamp. En wie wenst daarover het woord te voeren? Ja. De heer De Groot.  

De heer De Groot: Ja dank u voorzitter. Wij stellen vanavond het bestemmingsplan vast voor een groot deel 

van ons centrum, de hele zuidelijke helft. En het bestemmingsplan heeft reeds ter inzage gelegen. Er zijn ook 

allerlei inspraken op plaatsgevonden, en die is bijzonder goed afgehandeld en hebben wij ook in de commissie 

benoemd. Vanavond liggen er twee amendementen voor. De eerste is van de VVD. Die gaat met name over 

de, het aanpassen om de ruimte te blijven houden dat de bestemmingen die nu liggen op panden waarin 

gewoond wordt behouden blijven. En wij zullen het amendement steunen. Een tweede amendement vinden 

we wat ingewikkelder, dat is van het CDA. En de vraag is, wij vinden de kiosken waardevol, zouden die graag 

willen behouden. Maar wij twijfelen of het amendement de manier is om dat aan te pakken. Dus van het 

college zouden wij graag willen weten is het beter om het integraal te bespreken in de vorm van een 

standplaatsenbeleid. Dus dat horen wij graag van het college. Dank u wel. 

De voorzitter: Ja. Eens even kijken. De heer Van de Doel.  

De heer Van den Doel: Dank u wel voorzitter. Ja ook GroenLinks vindt het bestemmingsplan goed. We hebben 

dan ook ons positief in de commissie over uitgelaten. En de twee amendementen. De een van de VVD die 

steunen we omdat we het belangrijk vinden dat die flexibiliteit er blijft. Dat, we houden van straten waar iets 

gebeurt. En een winkel dat is zo’n punt waar mensen naartoe trekken. Dus die maken van een straat meer dan 

een woonstraat naar een straat waar wat gebeurt. In de Vijfhoek klopt dat wel maar in de omliggende wijken 

kan dat veel meer gebeuren. Maar we zijn nu over de Vijfhoek bezig en de Kamp en de Heiliglanden. En willen 

we die flexibiliteit graag behouden. Dus dat steunen we. De kiosken, zeer sympathiek. Ik wil ook dat die 

eigenlijk blijven. Maar waar gaat het over? Het gaat erover dat er 18 kiosken zijn. En waarom wel op de 

Hoveniersplein en bij de Schouwburg, de visboer en niet het Verwulft en niet op Frans Halsplein en andere 

locaties? En ik sluit me aan bij D66, waarbij de vraag aan het college van hoe lossen we dat op? Is dat beter om 

te bespreken of niet? Ik hoor het graag. Dank u wel. 



De voorzitter: De heer Visser. 

De heer Visser: Ja dank voorzitter. Wie heeft er nog nooit een haring gekocht bij Willy’s Vis? Oeh. Nog een, 

nog een, nog een. Wie heeft er nog nooit een bloemetje gekocht bij de bloemenstal ontworpen door Joost 

Swarte? Gierstraat/Houtstraat. Ik ga weer zitten voorzitter. Nou ik in ieder geval wel. Ik in ieder geval wel. Ik 

woon in de buurt dus misschien helpt dat. Bij de behandeling van dit bestemmingsplan liep het CDA er 

tegenaan dat sommige kiosken wel opgenomen zijn in het bestemmingsplan, en sommige kiosken niet. Dat 

geldt dus voor Willy’s Vis bij de Stadsschouwburg, en dat geldt voor de bloemenkiosk ontworpen door Joost 

Swarte, Gierstraat/Houtstraat. Die staan er dus niet opgenomen. De bloemenkiosk op de Grote Houtbrug die 

staat wel opgenomen. Hoe dat nou kan is dat die twee kiosken hebben geen bouwvergunning en zijn dus niet 

opgenomen in het bestemmingsplan. Je zou dus zeggen dat de gemeente daarvoor moet handhaven, maar dat 

doet ze niet. Het is een gedoogde situatie op basis van standplaatsverordening uit 2010. Het CDA is echter van 

mening dat, neem me niet kwalijk. Het standplaatsverordening uit 2010 dat geeft aan dat de situatie wordt 

gedoogd tot en met 2020. Dus in 2010 is gezegd we houden de kiosken tot 2020 en dan moet elke kiosk 

zonder bouwvergunning, of die niet voorkomt op bestemmingsplan, die moet verdwijnen. Het CDA is echter 

van mening dat deze kiosken niet weg moeten. Wat nu voorligt is het bestemmingsplan van de Vijfhoek. En de 

vraag is zien wij planologisch ruimte om daar deze kiosken te hebben? Het CDA denkt van wel. Willy’s Vis die 

zit er al sinds mensheugenis. Die zit er al voor de oorlog. Die zit er al, dit is de vijfde eigenaar op rij. Die is nog 

verplaatst destijds in 2003/2004 toen de Stadsschouwburg is uitgebreid. Is prima locatie, zit niemand in de 

weg. Als ik kijk naar de kiosk van Joost Swarte om het zo maar even te noemen, die kiosk die is geopend in 

2003 door Joost Swarte. En is perfect daar in het straatbeeld. Er zit groen op het dak, hij is ook misschien nog 

duurzaam daardoor. En de krant schreef destijds bij de opening over een waar kunststuk op deze locatie. Door 

dit amendement aan te nemen kunnen de kiosken alsnog een bouwvergunning aanvragen, en kunnen ze 

blijven bestaan. Ook na 2020. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Het regent maidenspeeches. De heer Wiedemeijer. 

De heer Wiedemeijer: Beste voorzitter. Vanmiddag fietste ik naar na de conferentie Bouwen in Haarlem terug 

naar Spaarndam. En zowaar, ik had geen wind tegen. Ik dacht na wat ik in mijn maidenspeech wilde 

vermelden. Gisteren was ik hier en waren er allemaal kinderen van de Martin Luther King school die 

kennismaakten met de politiek. Zij vroegen mij ‘Wat wilt u later worden?’. Ik vertelde ‘Vroeger wilde ik vooral 

niet worden want mijn ouders deden. Want je bent een beetje rebel als je jong bent’. En nu sta ik hier, 30 jaar 

later nadat mijn vader hier de gemeenteraad verliet. Ik ben precies geworden wat hij was. Ik ben heel trots 

hem op te volgen. Hij is helaas niet meer onder ons zoals de meesten van jullie weten. Maar ik denk dat hij 

niet minder trots daarom zal zijn. Ik kijk er naar uit om met jullie een sociale toekomst, aan de sociale 

toekomst van Haarlem te werken. Voorzitter, nou ga ik over naar het agendapunt wat voorligt. Dat is ook wel 

relevant. Ik dank de ambtelijke organisatie voor het actualiseren van het bestemmingsplan. En zal bij deze 

alvast reageren op de amendementen die het CDA en de VVD hebben voorgelegd. Ik begin bij het 

amendement van de VVD. Om twee redenen zal ik in mijn maidenspeech helaas met een teleurstelling 

beginnen. Ik zal uw amendementen helaas niet kunnen steunen. De Partij van de Arbeid kiest voor de 

zekerheid van de bewoners. Wij zouden het vervelend vinden als in de Vijfhoek uit het niets een plek waar al 

jaren mensen wonen, als die functie zou kunnen overgaan naar een café. Om die reden zullen wij dat ten 

eerste niet steunen. Ten tweede is het staande beleid om de winkelconcentratie, om de winkels te 

concentreren en niet uit elkaar te verspreiden om de leegstand naar beneden te brengen. Dus die lijn zullen 

wij aanhouden. Dan ten tweede het CDA. Anderen hebben het hiervoor ook al aangegeven. Wij zijn er 



voorstander van om de standplaatsverordening integraal voor 2020 te behandelen, en niet per onderling 

bestemmingsplan. Dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja. De SP is, zoals u weet, een voorstander en ondersteuner van het MKB. Wij willen een 

levendige binnenstad met flexibele bestemmingen. En als mensen in het centrum wonen dan weten ze ook 

dat ze in de binnenstad wonen en dat er dan een winkel in de buurt kan zijn, of een café op de hoek. Daarom 

zullen wij van harte de motie van de VVD ondersteunen. En dan het betoog van het CDA. Een gloedvol betoog 

waar wij volledig achter staan. Het kan niet zo zijn dat de kiosk die als sinds mensenheugenis bestaat, dat die 

nu in onzekerheid moet blijven of de integrale bespreking enzovoort wat oplevert. Wij willen niet dat de 

desbetreffende mevrouw of meneer nodeloos slapeloze nachten heeft. Wij vinden dus het standpunt van 

sommige partijen vinden wij niet in de haak en we steunen de motie van het CDA voor de volle 100%.  

De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen? Nee, het was, het was geen maidenspeech volgens mij. De heer 

Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Ik kon het niet laten voorzitter. De heer Garretsen spreekt wel vaker inderdaad. In positieve 

zin. Voorzitter, het bestemmingsplan dat voorligt. Dat zoomt in op de cultuurhistorische waarde van onze 

stad. En specifiek in de Vijfhoek, Heiliglanden en de Kamp. Goed dat daar extra op wordt gelet. Goed dat daar 

naar wordt gekeken. Ook goed dat er willekeurige bestemmingen die hotels, of tenminste, die de 

verblijfsaccommodatie status hebben, dat die eruit worden gehaald. Want we willen niet op iedere hoek waar 

dat zou kunnen een hotel hebben want dat wil je reguleren. Daarentegen zouden wij wel graag zien dat de 

bestemmingen detailhandel en horeca die er nu zitten op plekken waar mensen inderdaad al lange tijd wonen 

zoals de heer Wiedemeijer ook aanhaalde, dat die wel blijven bestaan. Want dat zou omgezet kunnen worden. 

En uiteraard niet direct naar een enorm café wat tot laat in de avond voor enorme overlast zorgt. Gelukkig zijn 

daar andere regels voor. Maar wel voor een kleine boetiek waar Haarlem ook om bekendstaat. Waar Haarlem 

de aantrekkelijkheid aan verdient. En waaraan we ook vele toeristen en dagjesmensen door trekken. En dat 

moeten we behouden en dat moet ook mogelijk zijn in de woonbestemmingen die er mogelijk op zitten. Of 

tenminste, de woonbestemming zit er juist niet op. Maar waar mensen nu wonen maar waar de detailhandel 

bestemming op zit. Dat willen we graag behouden. En vandaar dat we ook dat amendement indienen. Om te 

zorgen dat die bestemmingen niet worden weg bestemd uit dit bestemmingsplan. Dit amendement dienen we 

in mede met de OPHaarlem, met Trots Haarlem, Hart voor Haarlem, SP, zoals al aangekondigd uiteraard, en de 

Actiepartij. Maar met dank voor de steun van GroenLinks en D66 uiteraard. De kracht van Haarlem, ik 

benoemde het al, die willen we behouden met het amendement. En ik hoop op meer steun. Dank.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja voorzitter, ik zit met een klein dilemma. We hebben technische vragen gesteld en naar 

aanleiding daarvan is er een erratum verschenen van maar liefst 4 pagina’s lang omdat er een fout in het 

bestemmingsplan stond. Alleen ik moet constateren dat er vanavond een aantal stukken niet bij de 

vergadering zijn toegevoegd waardoor ik twijfel of we er formeel goed over besluiten. Dus dat wil ik toch bij u 

vragen. Bijlage C ontbreekt bij de stukken, en ook de twee erratums die zijn verspreidt. En die erratums 

worden ook niet in het besluit genoemd. En ik vind het wel van belang dat die erratums dat we die ook 

vandaag besluiten want anders gaan we iets vastleggen in het bestemmingsplan wat niet klopt. Dus graag de 

bevestiging ervan dat wij straks het besluit nemen inclusief de twee erratums, want die zijn ook niet verwerkt 

in het stuk wat bij de agenda zit, en bijlage C. Dan verder inhoudelijk over de amendementen. Wat betreft de 



Vis kiosk gaan wij mee. Het is goed, die zitten er al jaren, om te zeggen van die mogen er blijven. En als het 

argument is van ja er is geen bouwvergunning en er is een afspraak tot 2020, nou dan vind ik het eigenlijk nu 

wel hoog tijd dat er misschien een vervolgafspraak was gemaakt. Want er kan een reden zijn dat je zegt van 

nou deze mag er wel blijven, maar als deze ondernemer stopt dan willen we geen nieuwe kiosk hebben. Dat 

zou kunnen. Dan kan een reden zijn. Maar dan vind ik 2020 wel dusdanig dichtbij dat ik denk er had allang een 

afspraak moeten liggen om het te verlengen tot 2030 ofzo. Aangezien dat niet door het college is gesteld, is 

voor ons dan de keuze dan moeten we het amendement steunen en het gewoon opnemen in het 

bestemmingsplan. Het andere, ja een bestemmingplan moet je op een gegeven moment ook actualiseren. Dus 

wij vinden het op zich prima dat die detailhandel waar al jarenlang geen detailhandel meer zit, dat je dat weg 

bestemd. Wat niet wil zeggen als er iemand met een goed voorstel komt, dat je juist met een moderne 

ruimtelijke ordening altijd een mogelijkheid hebt om bij het college te zeggen van nou dit heeft een 

woonbestemming maar we willen er eigenlijk wat anders doen. En dan zal de historie ongetwijfeld wel 

meetellen. En dan kan je altijd ontheffing krijgen en dan kan het alsnog mogelijk worden. Dus een 

bestemmingsplan een beetje actualiseren op dit punt daar is niks mis mee. Dus dat amendement steunen we 

niet.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel. Allereerst dank aan de ambtelijke organisatie voor het monnikenwerk dat elke 

keer weer bij het bestemmingsplan geleverd moet worden. En alle inspraak is gehonoreerd dus dat is 

helemaal goed gekomen. Ook dank aan de VVD en het CDA voor hun oplettendheid. Inderdaad, de 

wijkeconomie is naast zeg maar onze grote havenstad, is ook gewoon belangrijk dus wij zullen dat 

amendement van harte steunen. En ook het amendement van het CDA, want die kiosken moeten daar 

gewoon blijven staan. Het is echt een toegevoegde waarde voor de stad.  

De voorzitter: Even kijken, de heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de Vijfhoek, nou, er is al heel veel gezegd. Het is inderdaad een 

gebied waar het juist een hele interessante mix is van wonen en ook horecabestemmingen en winkels, 

detailhandel. Dus we vinden het heel belangrijk die motie van de VVD om ervoor te zorgen dat die ruimte er 

blijft in dit bestemmingsplan en het niet weer afhankelijk te maken van allerlei nieuwe aanvragen en 

procedures. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de kiosken, hoewel je natuurlijk nog zou kunnen denken van nou, bij 

een volgende aanvraag zou je misschien, of als de huidige uitbaters stoppen, dan zou je misschien nog een 

keer opnieuw willen nadenken of je er nog mee door wil gaan, maar tegelijkertijd hebben ze zo’n belangrijke 

functie in de stad. Maar ik steun ook wat D66 zegt: laten we ook een keer in bredere zin over de standhouders 

praten, want het is wel een belangrijk onderwerp wat ook in samenhang moet zijn. Maar ik denk dat we in dit 

geval, in dit geval zullen we het amendement steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, juist aan dit soort buurten, echt in de kern van onze binnenstad, kan je zien hoe het 

vroeger was met veel winkelpanden waar tegenwoordig in gewoond wordt. Juist ook Hart voor Haarlem vindt 

dat daar een flexibele bestemming op moet komen, want dat kernwinkelgebied wat inderdaad de Partij van 

de Arbeid altijd jaren al heeft ondersteund, om winkels op bepaalde plekken in de stad te concentreren, is 

eigenlijk niet meer van deze tijd en eigenlijk doet het ook geen recht aan de geschiedenis van Haarlem, want 

het gaat juist om een beetje een spannende buurt met een afwisseling van winkels, wonen en een enkel 

cafeetje, zonder overlast natuurlijk, want daar houden de mensen natuurlijk ook weer niet van. Die kiosken, 



ja, dat is natuurlijk ook een soort folklore dat bij Nederland hoort. Een viskar bij de Leidsevaart of de 

bloemenkiosk, dat willen, zal Hart voor Haarlem ook steunen. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kok. 

Mevrouw Kok: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het meeste is inmiddels gezegd. Wij steunen het amendement 

van de VVD. Goed voor het unieke van Haarlem, de gevarieerde binnenstad, maar ook het amendement van 

het CDA. Natuurlijk is het goed als er een algemeen plan komt voor kiosken, maar wat ons betreft prima om 

dit nu in het bestemmingsplan vast te leggen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Amand. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Wij steunen dit denk ik niet, want wij hebben er toch een beetje 

moeite mee. We hebben zoveel kiosken in Haarlem en die worden dan een beetje, vinden wij, toch een beetje 

benadeeld. Dus wij willen toch dat elke gelijkheid ook hier geldt. Ook artikel 1 ook voor deze ondernemers. 

Dus wij willen gewoon dat het een goed besluit wordt. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat is het van de zijde van de raad? Ja? Dan is het woord aan wethouder Roduner. 

De heer Roduner: Dank u wel, voorzitter. Nou, fijn te horen dat er vanuit de raad waardering en steun is voor 

het bestemmingsplan wat hier voorligt. Ten aanzien van de twee amendementen. Ja, het college, ik proef in 

ieder geval bij één amendement al wel een meerderheid van steun, maar het college ontraadt beide 

amendementen. Van de VVD zit het eigenlijk twee elementen in. Het eerste element gaat over detailhandel, 

het tweede element gaat over horeca. De detailhandel, ja, we hebben met elkaar de ambitie om toch de 

detailhandel meer te concentreren rond het kernwinkelgebied. Er is toch weer sprake van wat meer leegstand 

de afgelopen jaren in Haarlem. Vandaar ook de behoefte om te concentreren tot het kernwinkelgebied. We 

hebben in het bestemmingsplan een aantal zijstraten benoemd waar wel detailhandel mogelijk is. Het 

zogenaamde dwaalmilieu. Maar een straat als de Gedempte Raamgracht die valt er deze keer af. Dat is ook 

een bewuste keuze om meer te concentreren. Ik denk dat er nog voldoende ruimte is voor kleinschalige 

detailhandel in de andere gebieden. Dus ik denk dat er nog, nou ja, die oude bestemming handhaven dat dat 

onnodig is. Maar het stuk rond de horeca is wat mij betreft eerder onwenselijk. Het gaat over panden waar al 

tien jaar lang geen horecabestemming meer is maar een woonbestemming. Voor mijzelf moet ik altijd denken 

aan eetcafé De Ark of die we nu zouden weg bes... Wat een woning wordt, maar wat we daar mee ook weg 

bestemmen als horeca functie. Ja, als we daar opeens weer een restaurant of een horecafunctie zouden 

krijgen, dat zou denk ik voor de buurt best wel vervelend zijn. Maar goed, ik laat het oordeel uiteindelijk aan u.  

De heer Blokpoel: Interruptie, voorzitter. 

De voorzitter: Juist. De heer Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Ja, voorzitter, dank. De wethouder haalt café De Ark erbij. Een logisch voorbeeld. Ook daar 

hebben wij inderdaad goed naar gekeken en uiteraard over nagedacht van: moet dat geen belemmering zijn? 

Maar wanneer een restaurant wordt gevestigd of wanneer inderdaad de grote horeca of grote, een 

horecavestiging zou komen, ja, als er nu een woonbestemming is, dan zal dat niet zonder verbouwing, zonder 

wat dan ook gaan. Het is niet opeens iemand, doe het een nachtje schilderen en opent een enorm restaurant 

met alle gevaren van dien en alle overlast. Oftewel, daar zijn nog genoeg barrières om dat eventueel tegen te 

gaan. 



De heer Roduner: Die instrumenten zijn er, maar het wordt denk ik wel in de procedure en ik ben ook niet een 

naar jurist, helaas, dus ik kan het niet helemaal de procedure, maar het wordt wel lastiger om uiteindelijk dan 

dat tegen te gaan als je in het bestemmingsplan natuurlijk wel gewoon ruimte, de mogelijkheid voor hebt. Dus 

ik denk dat, het is denk ik even de vraag: wil je het überhaupt? Wil je het van tevoren die mogelijkheid 

toestaan? En dan is het denk ik als gemeente ingewikkeld om aan de voorkant iets te zeggen: het kan en aan 

de achterkant te zeggen: nee, we vinden het eigenlijk toch wel menselijk. Ik denk dat dat gewoon bestuurlijk 

ingewikkelde situaties oplevert. 

De voorzitter: De heer Visser. 

De heer Visser: Ja, ik wil de wethouder hier ondersteunen. De gemeente mag niet zomaar een vergunning 

weigeren. Dus als het in het bestemmingsplan staat en er wordt een bouwvergunning aangevraagd, ja, als het 

voldoet aan het bestemmingsplan, dan mag het gewoon. Vandaar dat mijn voorstel is van: bestem het wel 

weg. Als iemand het toch wil, kan die een ontheffing vragen bij de gemeente, maar dan geldt er een 

zwaardere procedure voor en dan kan er van afgeweken worden van het bestemmingsplan, maar hebben wel 

de omwonenden de inspraak. Dus ik zou het toch de VVD willen, in overweging willen geven om toch het 

amendement in te trekken, want ik denk dat het dan zorgvuldiger is voor de omwonenden. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Roduner. 

De heer Roduner: Dank voor de steunbetuiging. Dan ten aanzien van het amendement van het CDA. Ja, ik heb 

wel eens een haan gegeten bij Willie Smits en ik koop mijn bloemen bij de Joost Swarte Bloemenstal, maar ik 

koop mijn bloemen op de stal op het Verwulft en ik koop mijn vis ook wel eens, niet zo vaak, bij het Frans 

Halsplein, want dat zijn namelijk andere kiosken die eigenlijk ook onder datzelfde standplaatsenbeleid vallen 

uit 2010 waar we met elkaar hebben besloten dat we daar in 2020 afstand van doen. Dat zijn achttien stallen 

over de hele stad verspreid en ik vind het ingewikkeld om nu in dit bestemmingsplan, voor deze twee ramen, 

hoe sympathiek ik ze persoonlijk ook vind, nu een uitzondering maken via de achterdeur eigenlijk, via het 

bestemmingsplan dat eerdere besluit wat we met elkaar hebben genomen ongedaan te maken. Dus daarom, 

ja, staan wij in ieder geval negatief tegen het amendement, want het bestemmingsplan is eigenlijk een 

uitvoering van het eerder genomen besluit. Het eerdere, oudere beleid. Dus ik denk dat, als u dat wilt, het 

beter zou zijn en volgens mij hoorde ik die suggestie al van D66 om dan hier in de raad op korte termijn te 

spreken over het standplaatsenbeleid waar uiteindelijk het bestemmingsplan dus uitvoering aan geeft. Dan 

het de ... 

De voorzitter: De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja, maar een bestemmingsplan ... Wethouder? Een bestemmingsplan heeft wel 

rechtswerking. Wij nemen een besluit waarin we zeggen: we bestemmen twee kiosken weg. En waarom 

zouden we dat doen? Ik vind het ook een beetje raar dat we dan misschien over een jaar of anderhalf jaar 

zeggen: jullie mogen toch blijven bestaan. We nemen nu dat besluit en ik wil die kiosken niet weg bestemmen. 

De heer Roduner: Nou ja, het ... we hebben volgens mij... Ze kunnen nog gewoon wel twee jaar blijven. Het is 

niet dat ze morgen weg zijn, alleen, we hebben met elkaar besloten dat we over, in 2010 eigenlijk afstand 

nemen van het huidige standplaatsenbeleid. In 2010 hebben we besloten dat in 2020 achttien kiosken mobiel 

moeten worden. Niet meer met een vaste bouwwerk kunnen zijn, maar een mobiel, dan gaan we over naar 

een mobiele standplaats. Ik denk dat het ingewikkeld is en ook, ja, niet eerlijk is tegenover die andere zestien 

kioskhouders als we nou voor deze twee een uitzondering gaan maken en ik denk dat dat eigenlijk wel een 



wat zwaardere en betere discussie waard is, laat ik het even zo zeggen. Dan ten aanzien van de technische 

vraag van de heer Visser. Kijk, ik begrijp dat de stukken hebben wel gezeten bij de commissiebehandeling, het 

erratum. Ze zaten niet bij de stukken nu, maar zijn ondertussen al toegevoegd aan de agendastukken. Dus dat 

zijn dan, die worden dan onderdeel van de besluitvorming. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan zijn wij toe aan de tweede ronde en even kijken, er zijn diverse sprekers. Dus 

dan gaan we dat doen. De heer De Groot. 

De heer De Groot: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was net wat laat. Duidelijke toelichting van de wethouder. 

Dank daarvoor. Maar ik worstel nog steeds een beetje met de materie. Even in theorie: wij bespreken het 

standplaatsenbeleid. Daar komt uit dat wij zeggen dat een x-aantal van die achttien wel de vergunning zou 

moeten krijgen of in ieder geval blij moet kunnen blijven na 2020. Wat doen we dan vervolgens? Is dat 

praktisch mogelijk dat wij die opdracht dan bij het standplaatsenbeleid meegeven en daardoor deze, specifiek 

deze kiosken ook daadwerkelijk behouden blijven? Dus kunt u mij iets meer aangeven over de procedure 

daarvan? En ik zou graag van u willen weten of u bereid bent om proactief dat standplaatsenbeleid dan ook te 

gaan agenderen? Dat hoor ik graag. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Van den Doel. 

De heer Van den Doel: Ja, het is niet zo dat we die kiosken weg bestemmen of zo iets. Het is dat we de vaste, 

de gebouwen wegstemmen. Dus als mensen een langer lopende vergunning hebben, de Proveniersplein in 

ieder geval tot 2022, mag je daar wel zijn, maar met een mobiele kiosk en het gaat dus over de vaste 

bouwwerken. Daar hebben we het eigenlijk over. Dus niet altijd direct over de vergunning. 

De voorzitter: De heer Visser. 

De heer Visser: Ja, om een nog ... Oh ...  

De voorzitter: Ik heb een interruptie. Lukt het niet?  

De heer ...: Twee Vissers willen het woord voeren ... 

De voorzitter: Ah, die wilden allebei. Ik keek naar de heer Visser van de ChristenUnie, maar ik kom zo meteen 

bij het CDA. 

De heer Visser (CU): Als ik het goed heb begrepen, om het nog nauwkeuriger te zeggen is volgens mij niet het 

weg bestemmen, want zit het nu al niet in het bestemmingsplan en ik sluit me wel aan bij de vraag van D66. 

Misschien kan de wethouder er nog wat meer over zeggen. Volgens mij is het zo dat als wij inderdaad snel dat 

standpunt, dat standplaatsenbeleid gaan bespreken en we concluderen eruit dat er een paar wel een recht 

hebben op een vaste plek die ‘...’ wordt, dan kan het volgens mij vrij snel, desnoods met een 

postzegelprocedure of zo worden aangepast en helemaal als we de nieuwe Omgevingswet hebben, dan wordt 

dat continu geactualiseerd. Dus kan het volgens mij vrij snel. Dus dan ben ik wel geneigd om de steun die ik 

net uitsprak in te trekken, als ze maar snel, zoals D66 vraagt, dat standplaatsenbeleid bespreken. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de andere heer Visser, CDA. 

De heer Visser (CDA): Ja, dank. Nee, ik wilde nog even reageren op de heer Van den Doel. Het klopt. De kiosk 

bij het Joost Swarte Kiosk, die heeft inderdaad nog een vergunning een standplaatsvergunning tot 2022. Maar 



in 2020 moet die zijn stand afbreken en gaan wij dan echt Joost Swarte bellen om te vragen of hij ‘...’ ook weer 

sluit in 2020 na de opening in 2003? 

De heer Van den Doel: Ja, ik denk dat dat een hele andere dynamiek is als Joost Swarte moet afgebroken 

worden, dan zal de stad wel reageren, vermoed ik. Maar we moeten het wel even scheiden waar we het over 

hebben, over de vaste standplaatsen en niet over de vergunning. 

De voorzitter: ... van de heer Visser. De heer Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Ja, voorzitter. De wethouder gehoord hebbende moeten we inderdaad de wegen scheiden 

inderdaad, want we hebben het hier over juist bestemmen van die locaties als een zijnde 

standplaatsvergunning, overigens standhoudersbestemming eigenlijk voor een kiosk. Wie daar komt te staan 

of Willy’s Vis of Joost Swarte Kiosk of visboer op het Frans Halsplein, dat is een heel ander verhaal, want er 

moet geen precedentwerking zijn voor andere ondernemers om nu aan te kloppen van: oh, hier worden, hier 

gebeurt het, dus we moeten overal in de stad maar even die bestemming toegevoegd worden. Daarentegen 

biedt het bestemmingsplan nu de kans om de bestemming kiosk daar op die locatie toe te voegen. Maakt niet 

uit wie daar staat, want dat komt in de standplaatsenbeleid terug en de wethouder gehoord hebbende, komt 

dat ook binnenkort een keer terug. Dus zo interpreteerde ik het. Hoor ik graag. Oftewel, wat de VVD betreft 

passen we wel die bestemming toe en komen we inderdaad later nog een keer terug met elkaar over het 

standplaatsenbeleid. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen in tweede termijn? Niet? Wethouder Roduner. 

De heer Roduner: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat het goed is om op korte termijn het 

standplaatsenbeleid hier dan nog een keer te bespreken, want ik begrijp dat er, nou ja, toch twijfel is of in 

2010 uiteindelijk de juiste beslissingen zijn genomen, want in 2010 wisten we natuurlijk al dat de kiosk die in 

2003 gebouwd was in 2020 zou moeten verdwijnen. En, ja, ik hoef daar op dit moment wat twijfels of 

vraagtekens bij. Ik, het is niet zo dat er een stuk in aantocht is over het standplaatsenbeleid, maar ik denk dat 

er prima iets moet kunnen komen om maar hier het gesprek over aan te gaan in de commissie in eerste 

instantie en uiteindelijk als nodig is in de raad. Mocht dat nou leiden tot aanpassing in het bestemmingsplan, 

bestemmingsplannen, laat ik het dan even zo zeggen, want het zijn achttien kiosken over de hele stad 

verspreid, dan denk ik dat we met een paraplubestemmingsplan of een horizontale, horizontaal 

bestemmingsplan dat uiteindelijk moeten aanpassen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Excuus dat nog een keer, want ik hoor de wethouders zeggen: er is nog geen stuk in 

aantocht. Dat kan uiteraard, maar ondernemers zullen ook zekerheid, die willen het komende jaar ook vooruit 

kijken en die willen zekerheid over: blijf ik hier bestaan? Kan ik een andere kant op? Of moet ik verhuizen 

inderdaad en moet ik hier verkassen? Dus ik wil er graag op aandringen dat we dan ook snel dit stuk wel gaan 

bespreken en ook daadwerkelijk een goed stuk en niet even snel even iets op papier zetten. 

De heer Roduner: Ja, ik ben ook geen expert in het standplaatsenbeleid en ik kijk ook even stiekem naar de 

burgemeester, want volgens mij zit dat misschien ook wel in zijn portefeuille. Het hangt ook samen met de 

APV. In 2010 hebben we in ieder geval besloten het meerjarig zekerheid te bieden. We hebben gezegd we 

bieden de ondernemers tien jaar de tijd om uiteindelijk naar een nieuw model te gaan. Een model van 

mobiele standplaatsen, waarbij er ook ruimte is om wat meer te schuiven en een nieuwe vergunning te 



krijgen. Ook ruimte voor andere ondernemers. Dat is op zich een lange termijn waar we ook zekerheid wilden 

bieden. Nu zitten we denk ik twee jaar voor het einde en dan wordt er toch weer gevraagd, de vraag hier 

eigenlijk gesteld en de onzekerheid komt hierop in de raad van: is dit wel de route die we met elkaar willen 

bewandelen of gaan we een andere kant op? Het lijkt mij dan ook heel verstandig dat we daar dan ook heel 

snel over praten en dat kan denk ik gewoon aan de hand van het huidige bestaande staanplaatsenbeleid, want 

dat zouden we dan eventueel willen wijzigen. Dus laten we dat dan met elkaar ten eerste op de agenda 

zetten, eventueel met, wat dan nodig is voor een wijziging daarop en dat zullen wij dan ook aanleveren. 

De voorzitter: Goed. Dank u wel. Dan zijn wij toe aan de besluitvorming. U hebt eerst de twee amendementen 

en daarna de besluitvorming over het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd. Ik heb, ja, de errata die in uw 

stukken nu zijn bijgevoegd die maken deel uit van het voorstel. Dat is in de commissie ook toegevoegd 

geweest en dat hoort ook bij de stukken. Wij gaan eerst naar amendement 19.1. Dat is die over de kiosken. Ik 

denk dat er uitvoerig over gesproken is door iedereen. Dus stemverklaringen neem ik aan niet meer nodig zijn. 

Dus dan, wie is voor die motie? Of het amendement, sorry. Dat zijn de fracties van SP, OPHaarlem, Jouw 

Haarlem, Hart van Haarlem, Actiepartij, CDA en VVD. En die is verworpen. Dan het amendement 19.2 van de 

VVD, als eerste indiener, over de winkels. Die hun bestemming zouden moeten houden, ook als ze niet meer 

in gebruik zijn. Wie is daar voor? Dat zijn de fracties van GroenLinks, D66, SP, OPHaarlem, Jouw Haarlem, Hart 

voor Haarlem, Actiepartij, Trots Haarlem en de VVD. Die motie is aangenomen. Of amendement is 

aangenomen. Sorry. En dan het plan zelf, het bestemmingsplan met die wijziging. Wenst iemand daar nog 

stemming over? Niemand. Dan is conform het voorstel besloten.  

22. Moties Vreemd 

De voorzitter: Dan gaan wij naar de moties vreemd. Er is een heel aantal moties vreemd, waaronder een 

aantal oude en een aantal nieuwe en die gaan wij met elkaar behandelen. Nog eventjes voor iedereen de 

spelregels. De indiener, de eerste indiener die licht heel kort toe de motie. Het college krijgt korte tijd voor de 

reactie. Daarna kan er nog even gereageerd worden door degene die hem heeft ingediend als daar nog 

behoefte aan is. Daarna is mogelijkheid tot stemverklaringen. Die moeten ook zakelijk en kort zijn en dan is de 

stemming en interrupties zijn daarbij niet toegestaan. Dan gaan wij naar de eerste motie van de Actiepartij 

Afval scheiden school en zorg. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Dank u wel. Ja, bij de behandeling van het stuk over de circulaire economie ging het over 

afvalstromen en daar zat een onderzoek bij van Royal Haskoning en daar bleek dat er door de zorginstellingen 

en de onderwijsinstellingen zo’n acht kiloton restafval per jaar wordt geproduceerd, waarbij de zorg 13% 

daarvan scheidt en de onderwijsinstellingen 25%. Nou, dat is op zichzelf al heel laag, maar er zit natuurlijk ook 

een belang bij een rijke, symbolische waarde in deze lage getallen. Voor het onderwijs heeft het natuurlijk een 

belangrijke educatieve waarde als leerlingen op school al leren dat ze hun spullen moeten scheiden of hun 

afval moeten scheiden en datzelfde geldt natuurlijk ook voor de zorginstellingen. Dus daarom roepen we het 

college op om zo snel mogelijk met de onderwijsinstellingen en de zorginstellingen in gesprek te gaan om de 

afvalscheiding daar op te gaan pakken, want het is natuurlijk heel slecht dat er elke dag dat dit doorgaat is 

heel storend.  

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Sikkema. 

Mevrouw Sikkema: Ja, dank u wel. Ik begrijp uw zorg volkomen. Het is wel zo dat scholen en ziekenhuizen 

bedrijfsafval, dat noemen we bedrijfsafval in plaats van het huishoudelijk afval waar we het over hebben als 

we het over de spa hebben en zij gaan zelf dan een contract aan met de afvalinzamelaren en daarbij is 



gescheiden inzamelen vaak nog duurder, helaas, dan niet gescheiden inzamelen. Dat neemt niet weg, ik ben 

het helemaal met u eens, dat wij circulaire economie belangrijk vinden en afvalscheiding heel erg belangrijk 

vinden. Ik ben het ook helemaal met u eens dat kinderen, nou, jong geleerd is oud gedaan en wij hebben dan 

ook op veel scholen in Haarlem via NME daar allerlei pakketten voor. Wij zijn op dit moment, we zijn ook in 

overleg met de scholen hierover uiteraard. Bijvoorbeeld met Stichting Spaarnezand en die, dit jaar wordt een 

nieuw afvalinzamelingscontract aanbesteed voor gescheiden afvalinzameling op scholen en zij zijn ook weer 

met de andere besturen in gesprek om te kijken hoe we dit verder vorm kunnen geven. Dus in die zin gebeurt 

daar al iets en wat betreft de zorg hebben wij de Green Deal zorgen ondertekend waar ook al een aantal 

zorginstellingen meedoen. Wij zijn nu ook in kaart aan het brengen welke andere zorginstellingen hier nog 

verder bij aangesloten kunnen worden. Onder andere het ziekenhuis. Dus daar gaan we ook het gesprek mee 

aan. Zij zijn daar ook heel erg bereid toe om dat gesprek met ons aan te gaan. Dus in die zin vind ik, deel ik uw 

zorg, maar we werken eraan en vind ik de motie overbodig. 

De voorzitter: Dank u wel. Geen directe reacties zie ik. Dan gaan we kijken of er nog stemverklaringen zijn. 

Toch een reactie van de heer Hulster. Ja. 

De heer Hulster: Ja van de orde. Ja, ik ben heel blij met de toezegging van de wethouder. Ik heb natuurlijk 

enige twijfel, want als er een motie is, dan blijft het op de agenda staan en dan komt het zo af en toe terug. 

Dus ik hoop wel dat de wethouder ons op de hoogte houdt van de vorderingen van die gesprekken, want we 

vinden het echt heel belangrijk. Maar voor het moment, ik kijk ook even naar de ChristenUnie die mede-

indiener is, trekken we de motie in. 

De heer Visser: Ik zou alleen nog aan willen vullen, voorzitter, ga ook landelijke lobbyen, want er zijn heel veel 

clubs die als bedrijfsafval worden gerekend en als dat nou van de tafel komt, dan gaat het heel wat beter. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij naar de motie, ook van de Actiepartij, over Raaks rechtdoor. De heer 

Hulster. 

De heer Hulster: Ja, dit is naar aanleiding van de knip die in het Kenaupark wordt aangebracht. Dat levert 

natuurlijk op andere plekken in de stad misschien weer problemen op, omdat we verkeer wat vanuit het 

centrum komt, nu niet meer door het Kenaupark kan rijden en, of dat kan natuurlijk altijd wel, maar dat je dan 

vervolgens behoorlijke rondjes moet rijden en dat is ook voor bedrijfsauto’s. Op de Raaks speelt dat in ieder 

geval. Daar zitten bijvoorbeeld een supermarkt die elke dag met een paar vrachtwagens komt en daar zijn ook 

nog wat bewoners die daar wonen en die kunnen nu eigenlijk niet vanaf de Raaks richting het westen rijden en 

dan mogen ze eigenlijk niet rechts, even kijken hoor, rechtdoor en dat is eigenlijk heel belangrijk, want 

daarmee kun je bijvoorbeeld op de Randweg komen. Dus onze vraag is eigenlijk om te onderzoeken of dat kan 

worden aangepast? 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Snoek. 

De heer Snoek: Ja, dank u wel. Inderdaad een wonderlijke situatie die daar dan ontstaat voor een kleine groep 

bewoners en gebruikers van de Raaks daar. Naar aanleiding van uw vraag heb ik mij laten informeren dat in de 

huidige situatie het ongewenst is om rechtdoor aan te brengen, omdat dat ten koste zou gaan van de 

doorstroming van het openbaar vervoer op de hoofdroute en ook binnen de huidige 

verkeersregelingsinstallatie en inrichting van het kruispunt lastig te bewerkstelligen is. Wel staat voor 2020 

groot onderhoud van de Raaksbrug en de Brouwersbrug op het programma en vooruitlopend daarop wordt in 

2019 de aansluiting van de VRI-installatie voor de binnenring kinderhuisvest-parklaan op het programma en ik 



zou willen voorstellen om daarbij deze vraag mee te nemen, omdat het dus niet eenvoudig is van nou we 

zeggen, laten we voortaan weer rechtdoor rijden, we trekken een pijl op het wegdek en daarmee is het klaar. 

Maar op het moment dat de kans zich voordoet om daar de verkeersregelingsinstallaties, VRI’s, ik ben nog aan 

het oefenen mevrouw Sikkema ... De stoplichten mag ik van u niet zeggen. De VRI’s, hè ... aan te passen om dit 

vraagstuk ook op te lossen, want ik herken erg de casuïstiek die u hier met deze motie naar voren brengt. 

De voorzitter: Mijnheer Hulster. 

De heer Hulster: Nou, deze motie zullen we dan intrekken, want als we de toezegging krijgen dat u het 

inderdaad meeneemt, want u zegt dat het niet mogelijk is, maar in de praktijk gebeurt het natuurlijk gewoon. 

Dus het verkeer gaat gewoon illegaal nu rechtdoor. Dus ja, dan denk je, dan kunnen we, dus dan blijkbaar is 

die ruimte er wel, want anders zou dat nu ook niet kunnen. Dus dan is het een beetje de vraag. Het is een 

beetje het kip-ei-verhaal, dus ik hoop dat u het inderdaad meeneemt, want het is, want ja, het lost toch een 

klein probleem op. 

De voorzitter: Dank u wel. Dit is een hele nieuwe ontwikkelingen die gaande is. We gaan naar motie nummer 3 

en we zijn weer bij de Actiepartij, mijnheer Hulster. 

De heer Hulster: Dank u wel. Ja, deze motie is door ons, die wordt gesteund door PvdA, SP, CDA en ook door 

de ChristenUnie. Deze motie roept op om met samenhangend beleid te komen om het zwerfafval aan te 

pakken. Er is onlangs onderzoek geweest. Blijkt dat het in de ergernissentop drie staat, dus op nummer drie, 

zwerfafval. Nou, elk jaar wordt er onderzoek gedaan naar de winkelgebieden. Daar staat Haarlem op de 22
e
 

plaats en als je dan kijkt naar de Zaanstad, die is dit jaar op plaats nummer één geëindigd. Eindigt al jaren op 

hoge plaatsen en wat doen zij nou? Zij hebben echt een samenhangend beleid. Dus vraag daar geld voor aan 

bij het Afvalfonds Verpakkingen, wat overigens de verpakkingsindustrie is. Die helpen jou om de rommel die zij 

maken weer op te ruimen en dat samenhangende beleid bestaat eruit dat je het preventie doet en dus 

mensen vertelt dat het geen goed idee is om je spullen op straat te gooien en samen met buurten op te 

ruimen en uiteindelijk ook daadwerkelijk op te ruimen natuurlijk. Het lijkt mij heel zinnig dat we dat in 

Haarlem ook krijgen. Dus daarvoor deze motie. 

De voorzitter: Ik zie mogelijkheden voor ... Maar laten we eens even kijken. Wethouder Snoek? Nee? Wel? Ja. 

Wethouder Sikkema. Oh. Toch Snoek. 

Mevrouw Sikkema: Ja, wij weten het ook nog niet helemaal. Het is ...  

De heer Snoek: Met het afval is het even zoeken, maar we gaan er uitkomen. Gelukkig heb ik goede ervaringen 

met een duolijsttrekkerschap, dus gaat het helemaal goed komen. Maar ik was nog zo druk doende om de 

toezegging op uw vorige motie ook goed weg te zetten, dat ik me afvroeg van: hé, zitten we hier al? U vraagt 

in uw motie twee dingen. Eén: om middelen aan te vragen bij het Afvalfonds Verpakkingen. Het goede nieuws 

is: dat doen wij al. Wij krijgen, wij doen er aanvraag op, krijgen daar middelen en zetten die ook in reeds. En u 

vraagt om te komen met een aanpak voor het hoeveelheid zwerfafval terug te brengen. Ik wil u toezeggen dat 

wij met een zwerfafvalbeleid komen. Daar wordt ook al aan gewerkt, maar het vraagt nog wel enige tijd om 

aan u toe te zenden. Ik verwacht dat in het eerste kwartaal 2019 aan u te kunnen aanbieden. 

De voorzitter: Het gaat gewoon gebeuren, mijnheer Hulster. 

De heer Hulster: Nou ja, ik ga het toch in stemming brengen ... 



De voorzitter: Oh? 

De heer Hulster: ... want ik ben heel erg benieuwd wanneer dat het beleid er dan is. Want u zegt: we zijn 

ermee bezig. Dat krijg je natuurlijk als die moties worden doorgeschoven, dan heeft u ondertussen de tijd om 

snel aan de slag te gaan en ik denk dat het toch goed is om ons als raad hierover uit te spreken, want ja, we 

kunnen wel zeggen er gebeurt van alles en we vragen geld aan. Het gaat toch allemaal goed? Maar het gaat 

helemaal niet goed, want soms liggen er echt dikke pakken plastic in het Spaarne en dat ziet er gewoon echt 

niet uit. Dat kan echt niet dat we op die manier doorgaan. Dus ik zou het toch wel graag als raad willen horen 

of we ons hier nou, hoe we er hier over denken in deze stad. Of we dat allemaal prima vinden of ... 

De voorzitter: Ja ... Ik vraag me af of het helemaal opgepakt is, want er is ook gezegd wanneer het komt, hè? 

En in de motie wordt dat niet gevraagd. Dus je krijgt nog meer dan je vraagt eigenlijk. Maar goed, u hebt het 

recht om de motie gewoon in stemming te brengen. Nog stemverklaringen? De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Nou, samenhangend beleid is inderdaad heel erg nodig. We kregen net 

een hele goede illustratie van hap snap. De wethouders weten zelf niet eens wie er over het beleid gaat, dus ik 

zal de motie van harte steunen. 

De voorzitter: Ja, het college. Ook dit wordt een feestje. Mevrouw Schneiders. 

Mevrouw Schneiders-Spoor: Ik wil er toch iets over zeggen. Ik vind de ... Oh, sorry... Ik moet nog even een 

beetje wennen aan hoe het allemaal gaat, maar ik ben nu gaan staan. Ik geloof dat dat wel goed was. Ik had 

alleen het lichtje nog niet aangedaan. Zwerf ... Ja, dat is natuurlijk een motie waar wij in ieder geval niet tegen 

kunnen zijn. Het is natuurlijk een hele sympathieke motie. Zwerfafval moet natuurlijk weg. Het is natuurlijk 

ook niet fijn dat we op de vijfentwintigste plaats staan in plaats van op de eerste en daar moeten we natuurlijk 

met z’n allen heel hard aan werken. Ik ben blij dat er wel beleid komt. Op zwerfafval weet ik uit ervaring en 

ook uit mijn werk dat we daar heel erg een probleem altijd mee hebben, want het is natuurlijk slecht voor het 

milieu, het ziet er niet uit in de stad, maar het zorgt ook voor onveiligheidsgevoelens bij de mensen en ook dat 

is een reden om zwerfaval van aan te pakken en ook goed aan te pakken. Nou wil ik u, de wethouder vragen 

als hij nou daar beleid op gaat voeren en nu wil ik toch even, nu ik toch het woord heb daarover .... 

De voorzitter: U mag wel een stemverklaring geven, maar geen vragen meer stellen. En de wethouder mag 

ook geen antwoord meer geven. 

Mevrouw Schneiders-Spoor: ‘...’ zeg ik in mijn stemverklaring wil ik dan mededelen dat het misschien goed is 

om ook te denken aan het lokaal statiegeldbeleid, want dat helpt natuurlijk ook als we zwerfafval willen 

oplossen. Dus dat wil ik dan maar meegeven. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik, even ... U mag allemaal uw stemverklaring geven, maar volgens mij zijn we het 

allemaal hartstikke eens. De heer Smit. 

De heer Smit: Ja, eens. Zijn we met z’n allen toch altijd hier, hè, mijnheer de voorzitter. Ik wil alleen 

benadrukken dat, als we het hebben over zwerfafval, dat zwerfafval soms gewoon ontstaat uit gewoon afval 

en laten we dan ook meenemen, geacht college, het feit dat de prullenbakken in Haarlem gewoon te laat 

worden geleegd. Dat bij de afvalbakken die vol zijn plastic zakken worden gelegd en ik heb de foto’s bij me van 

de zakken die bijna aangevreten zijn, een uur later helemaal aangevreten door de meeuwen. Dus zwerfafval 

laten wij ook ontstaan en dat wordt ‘...’ ... 



De voorzitter; Ja. U bent voor, begrijp ik? 

De heer Smit: Ja, mijnheer de voorzitter, mag ik even nog een klein puntje van orde? 

De voorzitter: Ja... ik ... 

De heer Smit: Dat ik voor ben dat leg ik op mijn manier uit en uw steun waardeer ik wel, maar ik wil het op 

mijn manier uitleggen ... 

De voorzitter: Nee, want ik heb gezegd: u moet wel, en dat is wat we elkaar ook een beetje moeten gunnen 

denk ik, we hebben een heleboel van die moties. Dat is op zich hartstikke goed, maar een stemverklaring is 

even kort uitleggen waarom je voor of tegen stemt en dat is het. En niet allerlei nieuwe dingen inbrengen. Dat 

is niet nodig. Dus laten we het gewoon met elkaar proberen een beetje te oefenen, dan werkt het ook goed. 

Die was de volgende spreker? De heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Heel kort. Nee, de fractie van D66 kan natuurlijk voor deze motie stemmen. Eerder 

hebben wij gezamenlijk als raad ook al voor statiegeld gevraagd lokaal en dit onderwerp kan niet genoeg 

aandacht krijgen. Dus wij stemmen voor deze motie, voorzitter. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, wij zijn met Trots Haarlem ook voor deze motie, dus we zullen voor 

stemmen. Wij zijn ook benieuwd als we dan dat plan van aanpak te horen krijgen of er dan genoeg handhavers 

zijn in Haarlem om mensen die zwerfafval produceren aan te pakken en wij vonden het ook zeer terecht wat 

de heer Hulster zei dat de nieuwe tactiek kennelijk is dat we de motie zo lang laten liggen dat dan het college 

net kan doen of ze het zelf al ermee bezig waren. Fantastisch. 

De voorzitter: Wat soms gewoon zo is. Maar goed. De heer Boer. 

De heer Boer: Voorzitter, dank u wel. Ja, wat ons betreft is deze motie een beetje een bühnemotie. Hij valt in 

de categorie: was je handen als je naar de wc bent geweest, eet je bordje leeg en inderdaad we moeten het 

zwerfafval gaan aanpakken. De wethouder heeft al toegezegd dat, of de twee wethouders hebben al 

toegezegd dat ze dat gaan doen. Wat ons betreft dus een volstrekt overbodige motie. Had net als de vorige 

twee niet gehoeven en ingetrokken kunnen worden. 

De voorzitter: Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Nou, dat ben ik eigenlijk helemaal eens met de VVD. 

De voorzitter: Ik ben nu geneigd te zeggen: order, order. Gaat u verder. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, we hebben het in de fractie besproken en het verbaast me dat het woord Spaarne 

...verbaast mij dat het woord Spaarnelande geen één keer is gevallen, want eindelijk zijn wij de eigenaar van 

dat prachtige bedrijf, waarvan je toch verwacht dat zij de binnenstad veel schoner houden dan nu gebeurt. Ik 

heb toevallig vandaag met een binnenstadbewoonster gesproken over hoe het er toe gaat rond de 

afvalinzamelingspunten. Dat ziet er niet uit. Daardoor ontstaat ook zwerfaval. Iedereen weet: zwerfafval dat 

moet ook met statiegeld, dat ga je natuurlijk niet plaatselijk regelen, dat moet landelijk worden geregeld. Dat 



is een discussie van jaren. Ik wil best natuurlijk die motie steunen, maar het is eigenlijk natuurlijk gewoon 

flauwekul, want ...  

De heer ...: ‘...’ 

Mevrouw Van Zetten: Ja, joh, als je allemaal zo leuk met elkaar doet, dan wil ik ook wel meedoen, hoor. 

De voorzitter: Goed. Dank u wel. Ik kijk of er nog meer stemverklaringen zijn. Niet? Dan gaan we stemmen. 

Wie is voor de motie? Dat is uiteindelijk alleen de VVD niet en de motie is aangenomen. Dan gaan wij naar de 

motie die als eerste is getekend door het CDA over het fietsdepot in de Fietskelder. De heer Dreijer. 

De heer Dreijer: Dank u wel, voorzitter. Ja, de motie Fietsdepot in de Fietskelder met twee uitroeptekens. 

Deze motie hebben we eigenlijk al een aantal jaar geleden ook al geprobeerd erin te fietsen, maar eigenlijk 

was het toen een beetje te weinig ....  

De heer ...: ‘...’ 

De heer Dreijer: Sorry?  

De heer ...: ‘...’ 

De heer Dreijer: Oké. Toen lieten de cijfers eigenlijk van de businesscase zien dat het misschien te vroeg was 

om dit te gaan doen. Echter, na de evaluatie vorig jaar die we gezien hebben, bleek dat er eigenlijk veel meer 

fietsen opgehaald werden, dan destijds in de businesscase stonden en het voor ons aanleiding gaf, om 

eigenlijk toch deze motie, nou, in ieder geval te vragen om een haalbaarheidsonderzoek voor een fietsdepot in 

de buurt. Nou, die is dus geweest en die hebben we besproken dit jaar en naar aanleiding van dat onderzoek 

zijn wij eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we moeten gaan proberen om een tweede fietsendepot te 

maken bij het station in de Fietsenkelder. En waarom de Fietsenkelder? Alle faciliteiten liggen al eigenlijk daar. 

Er is bewaking, er is een stallingsruimte. Er is personeel aanwezig. Dus die motie wilden wij in gaan dienen, 

samen met GroenLinks, PvdA, OPHaarlem, ChristenUnie, Hart voor Haarlem, de SP en de Actiepartij en we 

vragen dus de, we verzoeken het college dit als een evaluatie, als pilot te gaan zien, omdat we echt benieuwd 

zijn naar het aantal fietsen wat mensen direct willen gaan ophalen, want ... Oh ja, nog even wat ik vergat te 

zeggen. Waarom ik die motie gemaakt heb, is dat het ontzettend lastig als je fiets verwijderd is, omdat je fout 

geparkeerd heb. Allah, moet je voor boeten, maar als je dan terugkomt van je werk of van je school uit 

Amsterdam of zo dan kun je niet zien dat je fiets opgehaald is door de gemeente. Dat is vaak pas later of de 

volgende dag beschikbaar die informatie. Je moet dus al of met een ander vervoersmiddel naar huis. De 

volgende ochtend moet je ook weer met een andere vervoersmiddel op terug naar het station, omdat je weer 

verder moet. Nou et cetera. Dus het is best wel belastend om je fiets weer op te kunnen halen. Dus vandaar 

dat we verzoeken om een tweede fietsdepot in de buurt van het station te maken en waarbij we verwachten 

dat er veel meer fietsen ook weer opgehaald gaan worden door de gebruiker. Dus graag medewerking van het 

college om dat te gaan realiseren. 

De voorzitter: Dank u wel.... Er zijn nieuwe gewoontes waarvan ik me afvraag of die nou zo’n toegevoegd ... 

Oh, dat is de maidenspeech! Oh sorry, sorry, sorry. Ja, ik dacht even we gaan nou bij iedere motie ad hesie 

betuigen. Nee, maar gefeliciteerd. Excuus. Wethouder Snoek. 



De heer Snoek: Ja, de heer Dreijer doet dit met zoveel flair en naturel talent dat wij niet beter weten dan dat 

hij hier spreekt in deze zaal. Ik herinner me de keer dat ik mijn fiets in Amsterdam op Sloterdijk ergens moest 

ophengelen, want die was ook verwijderd. Een beetje straffen op het verkeerd plaatsen van je fiets hoort er 

ook bij, maar het signaal van de motie en de indieners is duidelijk. Er dient een tweede depot in de stad te 

komen voor kortstondige opvang voor fietsen die snel weer opgehaald worden, waarna ze naar het langdurig 

depot gebracht kunnen worden. Ik vraag u, dus die opdracht zal het college overnemen. Ik vraag u twee 

dingen wel. Geef ons nog wel de vrijheid om goed te kijken of de hier voorgestelde oplossing onder in de 

Fietskelder of die echt beter is dan het alternatief naast het CWI-gebouw. Ik denk dat beide locaties voldoen 

aan uw oproep om in de buurt van het station terughalen van de fietsen weer mogelijk te maken. Ik kan niet 

voldoen aan de datum van 31 mei 2018, maar ik zeg u wel toe om op korte termijn terug te komen bij de 

commissie met het voorstel welke locatie het wordt en welke kosten daaraan verbonden zijn, want dat, als het 

gaat over de nieuwe raad en de nieuwe cultuurdingen. De dekking ontbreekt nog wel even, dus dat zullen we 

dan met elkaar dan in de commissie denk ik nog even over in gesprek moeten, maar dat komt waarschijnlijk 

omdat hij nog uit de vorige periode komt. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog een reactie? De heer Dreijer. 

De heer Dreijer: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou de reden waarom we voor het fietsdepot gekozen hebben in 

de Fietsenkelder is om ook de kosten en echt pragmatisch hebben we dat echt besloten, omdat daar alle 

voorzieningen aanwezig en de kosten voor het CWI in de nota die we destijds gekregen hebben, hè, met de 

twee zeecontainers. Dat sprak ons natuurlijk helemaal niet aan en als u met andere oplossingen kunt komen 

die financieel, nou ja, redelijk zijn en ook in de uitvoering natuurlijk goed zijn, dan geef ik u er natuurlijk alle 

ruimte voor om dat naast het CWI-gebouw ook iets te kunnen faciliteren. Tenminste, ik neem aan dat de 

mede-indieners het daar mee eens zijn. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog stemverklaringen? Dat kan alleen door partijen die niet hebben meegetekend, 

maar die zijn er ook nog. De heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, dank u wel. D66 is voor extra fietsparkeren bij het station en D66 is voor 

het faciliteren van de fietsen bij het station en D66 is ook voor eenduidig handhaven en ook voor een beter 

proces van het registreren van de fiets. Wat ons betreft moet er dus geen geld uitgeven aan extra 

fietsendepot op deze plek als er nog zoveel te winnen is. Zeker niet als het fietsendepot, fietsparkeerplekken 

op prachtige ondergrondse locaties waarschijnlijk of een andere naast het CWI wegneemt, waardoor mensen 

niet hun fiets op in een heel lelijk vak hoeven neer te zetten, maar gewoon op een normale fietsparkeerplek. 

Dus wij stemmen tegen deze motie. Dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen? De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Ik deel de scepsis van D66. Ik heb wel een aantal punten en ik hoop dat 

u mij daar heel kort de ruimte voor geeft, want als we hier een extra depot gaan neerzetten in de Fietskelder 

en we blijven open tot 16.00 uur, zoals nu het geval is, weet je, dan schieten we daar helemaal niks mee op. 

De informatievoorziening schiet nog steeds tekort. Er staat nergens aangegeven dat je fiets weggehaald wordt 

als die verkeerd gestald is. De belijning is niet op orde. De businesscase is inderdaad zoveel mogelijk fietsen 

ophalen, zodat we de cases sluitend krijgen. Dat zijn allemaal dingen die tegen het huidige beleid pleiten. 

De voorzitter: Maar het gaat motie. 



De heer Aynan: Voorzitter, ik ... 

De voorzitter: Ja, maar het gaat om de motie. Dus concentreer u daar op. 

De heer Aynan: Ik schets eventjes de context, waardoor ik wel gedegen tot een stemverklaring kan komen, 

maar omdat het om een pilot gaat, zullen wij deze motie steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog stemverklaringen? Ja, de heer Boer. 

De heer Boer: Dank u, voorzitter. Ja, we zijn blij eigenlijk dat het CDA stiekem een beetje met ons of het idee 

van mijn gewaardeerde collega, de heer Blokpoel, om een fietsdepot in het CWI-gebouw te creëren, dat ze 

daar stiekem een beetje mee wegfietsen, maar ... dat kunnen we uiteraard prima steunen. Dus dat is geen 

probleem. Ik vind het jammer dat de wethouder een beetje afstand neemt van het idee van de Fietskelder, 

want dat vonden we eigenlijk toch heel logisch, zoals voorgesteld door de heer Dreijer. Maar hoe dan ook, we 

zullen deze motie steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat ... ah, de heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, beetje moeilijke motie, want wij zijn als Trots Haarlem niet voor om een 

pilot te houden in de Fietsenkelder, wij vinden net als D66 dat je daar gewoon je fiets moet parkeren. Wij zijn 

wel voor het tweede gedeelte om dan naast het terrein van het CWI-gebouw te gaan kijken. Dus wij neigen 

naar het voor stemmen en dan hopen we graag dat als er toch een pilot is dat dan meteen een mooi openbaar 

toilet wordt geplaatst. 

De voorzitter: Dank u wel. We gaan stemmen. Wie is voor de motie? Dat zijn even kijken, als ik het goed zie 

alle partijen behalve D66. Ja? Hij is aangenomen. Dan gaan wij naar de motie nummer 5 van Jouw Haarlem 

over de Gonnetstraat.  

De heer Aynan: Ja, voorzitter. Akkoord, het is alweer een tijdje geleden dat we gesproken hebben over de 

Gonnet. Nou, het ken net. In de Gonnet 30% sociale huur. Dat is 10% minder dan in het coalitieakkoord staat. 

Dus ik verwacht massale steun van de coalitiepartijen. Voorzitter, in het plan hebben we nu 15% sociale huur 

en 15% sociale koop. Maar wat is sociale koop? Dan zitten we bij een koopprijs van 220, € 220.000 en 

daarvoor moet je ongeveer 50.000 aan inkomen hebben, wil je in aanmerking komen voor een hypotheek. 

Voorzitter, daar is niks sociaals aan en daar lossen we de wachtlijsten niet mee op. Dus graag 30% sociaal in de 

Gonnet en het ken net. 

De voorzitter: Dank u wel. 

De heer Aynan: Mede ingediend door Trots Haarlem.  

De voorzitter: U kunt nu niet interrumperen. U kunt zo meteen een stemverklaring geven, maar ik kijk eerst 

even naar wethouder Roduner. 

De heer Roduner: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij ontraden deze motie. Er is in 2016 is er een anterieure 

overeenkomst gesloten. We zijn al heel ver in dit proces. Anterieure overeenkomst zit echt laat in het proces. 

We hebben daar toen destijds 30% sociale of huur .... Nee, ik moet het anders zeggen: 30% in de sociale sector 

afgesproken met elkaar. In die tijd hadden we nog een andere woonvisie waar we ook sociale koop hadden 

hebben in de huidige woonvisie. Niet meer zo gedefinieerd. Nou, in de oorspronkelijke plan van HWB zat 



inderdaad 30% sociale koop. Dat hebben ze inmiddels aangepast naar 15% sociale huur. Aanleiding van de 

wens van de gemeente in deze raad ook. 15% is inderdaad nog sociale koop en ondertussen zit er ook nog 15% 

middeldure koop bij en over die andere 15% sociale koop hebben we ook afgesproken dat daar een corporatie 

huurders voorrang krijgen, zodat ook inderdaad die doorstroom en de doorstroom realiseren en ook die 

wachtlijst op die manier verkorten. Dus gewoon samenvattend: we zijn al heel ver in dit proces. We hebben al 

heel veel bestuurlijke afspraken gemaakt, contractuele afspraken gemaakt in de anterieure overeenkomst wat 

ons betreft houden we het daar nu even bij vast. 

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter, waar een wil is, is een weg. Wat Deliterrein betreft waren we ook, zijn we ook heel 

ver in het proces en daarin is de wethouder wel bereid om het gesprek weer opnieuw aan te gaan. Dus dit 

vind ik heel erg jammer en eigenlijk meten met twee maten. 

De voorzitter: Dank u wel. Stemverklaringen? De heer Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Ja, voorzitter... Ik moet staan van mevrouw Schopman. Nou, dan ga ik staan. 

Mevrouw Schopman: Van mij mag u gewoon zitten als u wil, hoor. 

De heer Blokpoel: Doen we dat. Voorzitter, we zijn inderdaad al heel ver met de Gonnetstraat. We hebben het 

al vele malen besproken in de commissie en om nu maar even hier in de raad te strooien met: oh, we willen 

zoveel procent sociaal of we willen zoveel procent midden huur of wat dan ook, dat doet er verder niet toe, 

dat is niet de plek om dat even te regelen. Dat regelen we in de commissie en dan bij het onderwerp in de 

raad. Dus dat steunen wij niet. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Wiedemeijer. 

De heer Wiedemeijer: In de commissie heeft de Partij van de Arbeid aangegeven dat in de toekomst inderdaad 

graag minder in het dure segment in dit project ziet. Hier zit 55% in het dure segment. We zijn er dan ook trots 

op dat het nieuwe college ervoor zal zorgen dat in de toekomst niet meer gebeurt. Hierna staat er nog een 

onderwerp waar het gaat over betrouwbaarheid. Het zou ons ook sieren om hier betrouwbaar te zijn en de 

afspraken die gemaakt zijn na te komen. Dus daarom zal de Partij van de Arbeid niet instemmen met de motie. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Visser. 

De heer Visser: Ik herken mij zeer in de stemverklaring van de PvdA. Ik heb eerder vanavond ook gezegd 

betrouwbaarheid. Dat vonden wij beter en dat vinden wij hier ook. Dus we stemmen niet voor de motie. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, voorzitter, Hart voor Haarlem gaat echt de komende tijd met spanning kijken 

hoeveel hier gebouwd gaat worden in Haarlem met een gemeenteraad die zo bij elk project zit te ..., nou, ik zal 

niet zeggen: zeiken. Dat hoort niet dat soort woorden, maar dat gedram, werkelijk voor die 30, 40% sociaal. 

Hart voor Haarlem is ook sociaal, maar we zijn meer voor sociale koop en wij vinden dat niet per project elke 

keer een ontwikkelaar met de neus erop te worden gedrukt dat er gewoon 30 of nu 40% sociaal moet worden 

gebouwd. We hebben net inderdaad dat Deliterrein dat al sinds 1999 snakt naar bewoning. Iedereen wil hier 

wonen, maar ja, wij verhinderen het. Dus wij gaan nu deze motie zeker niet steunen. 



De voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat, even kijken, ja, de heer Van den Doel. 

De heer Van den Doel: Ja, GroenLinks die zal deze motie niet steunen, alhoewel wij bedongen hebben in het 

coalitieakkoord, samen met de partij 40% te doen, maar we zijn ook een betrouwbare overheid en net als de 

PvdA zei, houden we ons aan onze afspraken die gezet zijn en we gaan niet achteraf nog eens een keer 

onderhandelen. We zijn blij met de 15% sociale huur, die er eerst niet in zat, met de ondergrondse 

parkeergarage, dus we zijn al behoorlijk onze kant op gekomen en nu weer onderhandelen, dat is niet goed. 

Dus wij zijn tegen de motie. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kok. 

Mevrouw Kok: Dank u wel, voorzitter. De ontwikkelaar is inderdaad in dit project al naar de gemeente 

toegekomen. We zijn zeer voor sociale huur. We willen ... Wat ik nog wel graag wil zeggen bij sociale koop, 

vinden we het belangrijk dat er een anti-speculatiebeding wordt afgesproken en een zelfbewoningsrecht en 

dat is bij sociale koop echt een aandachtspunt. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer De Groot. 

De heer De Groot: Wat een heerlijke verfrissende wijze woorden van mijn nieuwe coalitiepartners PvdA en 

GroenLinks. Juist het feit dat we een afspraak gemaakt hebben in het coalitieakkoord of 

onderhandelingsakkoord geeft mij de hoop dat we dit soort moties en discussies in de toekomst meer kunnen 

voorkomen en dat we daadwerkelijk kunnen gaan realiseren in Haarlem en de Gonnetstraat is daar een prima 

voorbeeld van. Dus wij zullen deze motie niet steunen.  

De voorzitter: Dank u wel. Dat was het wat stemverklaringen betreft. Dan gaan we stemmen. Wie is voor de 

motie? Dat zijn de fracties van SP, Jouw Haarlem en Trots Haarlem. Dat is te weinig. De motie is verworpen. 

Dan gaan we naar de motie van eerste ondertekenaar Partij van de Arbeid over remise: in geschonden 

afspraken kan je niet wonen. 

Mevrouw Schopman: En zo is dat. 

De voorzitter; Mevrouw Schopman. 

Mevrouw Schopman: Ja. Dank u wel, voorzitter. En dat is waar. En deze motie wordt ingediend door de Partij 

van de Arbeid, SP, GroenLinks, OPHaarlem, ChristenUnie, Actiepartij, CDA, Trots en Jouw Haarlem. Een riante 

meerderheid, zoals we steeds in de raad een riante meerderheid hadden als we zeiden: wethouder, zorg dat 

Hoorne zich aan de afspraken houdt. Nou heeft Hoorne zelf gereageerd en gezegd: ja, maar aanpassing remise 

is voor iedereen beter. Het is een win-win. Wij zitten daar als indieners toch wat anders in. Van de drieënzestig 

slechts zesentwintig woningen gerealiseerd in de sociale sector, toenmalig sociale sector. Twee vijfde is dat, 

drie vijfde, zevenendertig woningen, nog niet. De win-win zit hem dan in extra woningen buiten het 

remiseproject, maar dan verlies je er dus eerst zevenendertig in een remiseproject. Dat is verlies, geen win. 

Daarna ga je buiten het remiseproject wel realiseren. Het waren er eerst nog negentig, het zijn er inmiddels 

vijfenzeventig. Moet een extra bouwlaag komen waar bewoners en gemeenten niet blijven. Het worden dus 

waarschijnlijk nog minder dan vijfenzeventig. Ik zeg: is ook geen win-win, is verlies. Wat is dan wel win-win? 

Win-win is zevenendertig woningen in blok zes bij de remise, sociaal 40%, middel duur/betaalbaar 40% en 

duur 20%. In de andere projecten in de Stephensonstraat en de ontwikkellocatie daar, plus de ontsluiting bij 

de Stephensonstraat achtendertig zoals overeengekomen met de bewoners, om dat te realiseren als hij daar 



een anterieure overeenkomst willen. Ik zeg: het is dan niet win-win, het is zelfs een win-win-win. Drie keer 

winnen, wij hebben gewonnen. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Roduner. 

De heer Roduner: Ja, de motie is helder. We hadden het net inderdaad over het nakomen van gemaakte 

afspraken en hier vragen we ook van onze partners om dat te doen. Dus een reactie op de motie zal ik een 

brief sturen naar Hoorne, waarin we aangeven dat wij zeer hechten aan de gemaakte afspraken. Ik zal daar 

ook inderdaad op een gegeven moment iets van een termijn in zetten, waarvan wij met elkaar kunnen 

afspreken van: nou, die termijn verwachten wij ook dat het daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. De rest 

van het project wordt ondertussen wel gerealiseerd. Ik ben wel nog op zoek naar de of die win-win-win er dan 

toch op een andere manier mogelijk is. U vraagt mij ook in de motie om te kijken of er in het gebouw aan de 

Stephensonstraat nog een onderdoorgang nodig is. Nou, dat zal ook vereisen dat we toch kijken naar dat pand 

op de Stephensonstraat, ook al stuiten we dan onmiddellijk op de parkeerkoffer en de vereniging van 

eigenaren die daar ook niet onmiddellijk enthousiast over is, maar ik wil dan ook nog wel de komende twee 

maanden gebruiken om een quickscan te doen en dan te kijken of we dan die win-win-win-situatie op een 

andere manier mogelijk is, waarbij volgens mij de randvoorwaarde duidelijk is dat die sociale woningen die we 

hebben afgesproken dat die ook gecompenseerd moeten worden. Dus dat we niet opeens eindigen met 

minder sociale huurwoningen en inderdaad dat we ook gewoon goed moeten kijken naar de 

stedenbouwkundige kwaliteit, want nou, daar opeens heel erg de hoogte in gaan dat zal zeker ook op 

weerstand stuiten bij de bewoners. Dus onder die randvoorwaarden, ik denk dat ik die ook in de brief zal 

opnemen richting Hoorne, lijkt het mij goed om nog voor onszelf twee maanden onze eigen huiswerk te kijken 

of dat mogelijk is, maar daar gaat dus in ieder geval een brief naar Hoorne uit waarin we aangeven dat we 

hechten aan de anterieure overeenkomst. 

De voorzitter: Goed. Ja? Mevrouw Schopman. 

Mevrouw Schopman: Ja, toch nog even voor de duidelijkheid, want u mag van mij best twee maanden nog die 

quickscan doen en die twee maanden is wat ons betreft ook wel dan klaar uit over van quickscan, maar dat 

laat onverlet dat datgene wat wij in de besluitpunten hebben opgenomen, richting college of draagt het 

college op, dat we daar echt aan hechten, mede gezien de geschiedenis met de bewoners, ook de bewoners, 

niet alleen van de remise, maar ook de bewoners uit aanpalende straat met name de Boogstraat en 

Geweerstraat en dat laat onverlet dat daar blok 6 een soort wisselproduct, nou ja, zoals Hoorne dat nu graag 

wel als een soort wisselproduct inzet. Daar roept deze motie niet toe op. De motie is echt kraakhelder. 

De voorzitter: Dank u wel. Stemverklaringen? De heer De Groot. 

De heer De Groot: Ja, dank u, voorzitter. Laat ik beginnen met complimenten aan mevrouw Schopman, want 

als iemand dit dossier goed kent, dan is zij het wel. En daar ook met hart voor strijd. Toch zullen wij deze motie 

niet steunen en dat komt, omdat wij wel degelijk de win-win-situatie zien en dat wij zien dat een blok 6 in deze 

vorm niet de meest ideale uitkomst is op dit terrein. Wat onverlet laat dat op het moment dat er afspraken 

gemaakt worden tussen een college en ontwikkelaar om juist met dit blok te beginnen, dat het natuurlijk wel 

heel raar is dat we hier uiteindelijk een aantal jaar later nog steeds over de realisatie van dat ene blok 

woningen spreken. Wij zouden het heel prettig gevonden hebben als we als raad konden zien welke voordelen 

een alternatieve oplossing heeft. Dat is gezien de meerderheid die op deze motie staat niet gelukt, maar ik 

heb vertrouwen in het antwoord van de wethouder en ben benieuwd wat de quickscan op gaat leveren. Tot 

zover. Dank u wel. 



De voorzitter: Dank u wel. De heer Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Ja, voorzitter, ook wij zullen de motie niet steunen, want ook wij zouden graag de 

alternatieven eerst uitgewerkt willen zien, voordat we nu, de heer De Grootte noemde het al, als iemand het 

dossier kent, is het mevrouw Schopman wel en die bijt zich erin vast. Maar, ja, als je je ergens in vastbijt, dan 

zie je soms ook wel dingen over het hoofd. 

Mevrouw Schopman: Nou, nou, nou, nou, nou... 

De heer Blokpoel: Nee, in positieve zin ook. Het is, ja, dat heb ik zelf ook wel eens natuurlijk ... Ja ... Laten we 

eerlijk zijn. Maar goed, wij steunen het niet. We zien graag al de alternatieven. Maar goed, daartoe is de raad 

niet geneigd. Oftewel: we zien waar de wethouder mee terugkomt en zullen dan verder acteren. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, ook wij staan zeer sympathiek tegenover mevrouw Schopman en al haar 

inspanningen. Ik vond het ook goed dat we daar nog eens in het gebied hebben rondgelopen, want je kan 

natuurlijk echt zien: de komende jaren gaan er echt, daar kan je nog huizen bouwen en dat is toch wel een 

heel leuk gebied. Tenminste, als je het goed doet. En de plek van dat blok 6, ja, daar werd ik nou niet heel erg 

vrolijk van en ik denk nou, als stedenbouwkundige zou ik denken: nou, misschien kunnen we toch nog eens 

even naar het plan in zijn geheel bekijken en ik vind het ook prima dat deze wethouder ook nog een keer er 

naar gaat kijken en ik hoop, kijk, we gaan toch bouwen voor de komende honderd jaar mag ik hopen, hè? Als 

we het hebben over duurzaam. Dus dat we dat dan gewoon goed doen en dat het geen machtsstrijd moet zijn 

geworden met de ontwikkelaar, hè, die wij misschien niet zo sympathiek vinden, hè, om maar onze zin door te 

drijven, terwijl misschien een alternatief veel beter zal zijn. En natuurlijk zijn wij dan ook voor de afspraken die 

zijn gemaakt indertijd, die ruil met Vitae Vesper dat dat gecompenseerd wordt in dat gebied. Maar dat hoeft 

niet per se in blok 6, maar dat zou ook, ja, op een andere manier kunnen, want je kijkt daar niet heel erg 

prettig tegen die ‘…’ aan. Dat moet u ook vinden, mevrouw Schopman. Hè, als je daar woont, denk je na een 

jaar: ik zou misschien wel willen verhuizen en dat willen we natuurlijk ook niet in deze stad. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij over tot stemming. Wie is voor deze motie? Dat zijn, eens even kijken, 

de kortste manier om dit aan te geven dat is dat D66, Hart voor Haarlem en de VVD niet instemmen en de 

motie is aangenomen. Dan gaan we naar de motie van de SP: gelijke kansen zijn niet genoeg. De heer 

Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja, het is niet alleen een motie van de SP, maar ook van de Partij van de Arbeid en Trots 

Haarlem en als u het goed vindt, voorzitter, geef ik dadelijk ook het woord aan mevrouw Özogul, want zij wil 

ook nog wat zeggen. Afspiegeling van de Haarlemse bevolking van mensen die bij het gemeentelijk apparaat 

werken, is ontzettend belangrijk. Iedere groep in Haarlem moest zich daarin vertegenwoordigd voelen. Iedere 

groep. Maar ik wil mij toch nu wat toespitsen op mensen met een migratie-achtergrond. Ik ben opgegroeid, 

dat is met de paplepel ingegoten door mijn grootouders en mijn ouders met het verheffingsideaal. Als je maar 

hard genoeg leert, als je maar goed studeert, dan kom je vooruit in het leven en dan vind ik de gegevens van 

het Centraal Planbureau dat juist mensen met een migratieachtergrond die de hoogste opleidingen hebben, 

het meest worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, vind ik stuitend. Dan denk ik aan die ouders die 

zeggen: kinderen, leren. Dan kun je ook een plaats veroveren in de Nederland en dan worden ze juist extra 

gediscrimineerd. Dat vind ik niet goed en ik heb uit mijn contacten met de zelforganisatie met de moskeeën 



begrepen dat al deze groepen een positieve bijdrage willen leveren aan de Haarlemse samenleving, maar daar 

moet ook wat tegenover staan en daar gaat mevrouw Özogul wat over zeggen. 

De voorzitter: Mevrouw Özogul. Kort graag. 

Mevrouw Özogul-Özen: Ja. Sinds het begin van mijn raadsperiode zeggen wij dat de gemeente een 

afspiegeling moet zijn van de samenleving. Afgelopen twaalf jaar is het ons niet gelukt. Dat geeft aan hoe de 

werkelijkheid er is en hoe moeilijk het is en zoals mijn collega net zei: op het moment dat je je best doet, dat je 

hard studeert, dan wil je ook op dat punt, op die manier ook gewaardeerd worden en wat is dan mooier dat 

wij dan als gemeente het voorbeeld moeten geven en dat wij als gemeente moeten laten zien van: je telt mee, 

je hebt je best gedaan en dat waarderen wij. Dus ik hoop dat er een brede steun is om het nu na twaalf jaar 

eindelijk voor elkaar te krijgen. 

De voorzitter: Oh... Dank u wel. Ik ga even staan, want het antwoord op deze motie of de reactie van het 

college zou van wethouder Botter moeten komen, maar u hebt gezien dat hij niet aanwezig is en ik vervang 

hem. Dus vandaar dat ik even reageer. Wat het college betreft: de eerste opdracht of vraag van de motie dat 

is: onderzoek in hoeverre mensen met een migratie-achtergrond zijn ondervertegenwoordigd onder personeel 

van de gemeente. Op zichzelf is dat een onderwerp waar wij als college gelijk over denken. Wij vinden het 

belangrijk. Ik snap ook de emotie die u in uw verhaal legt. Alleen als werkgever is het wettelijk niet toegestaan 

om in het personeelsbestand de migratie-achtergrond van medewerkers te noteren. Wij hebben al eens een 

keertje bij het aantal mensen wat aangenomen werd dan het hulpmiddel gezocht van: laten we eens kijken 

hoeveel namen een buitenlandse achtergrond doen vermoeden, maar op die manier moeten we dus werken. 

Het zijn gewoon wettelijke regels. Wij proberen, en dan kom ik bij het tweede punt, dat is waar het eigenlijk 

om gaat, namelijk: kom met een plan van aanpak. Er is al een toezegging gedaan door wethouder Botter, die 

toen wethouder Van Spijk, verving dat het college zou komen met een plan van aanpak richting 

gemeenteraad. Dat ging naar aanleiding van het onderwerp anoniem solliciteren en de toezegging is dat in 

september/oktober het plan van aanpak van de charter naar een inclusieve organisatie en een nota over 

werving en selectiebeleid naar de commissie komt, waarbij wat u wil en wat ons betreft in ieder geval het 

onderwerp is waar we dan met elkaar over spreken. Hoe komen wij tot een organisatie die een goede 

afspiegeling is van de samenleving en kansen biedt ook voor mensen die op dit moment minder kansen 

hebben op de arbeidsmarkt? Daarmee is wat het college betreft de motie overbodig. We komen over dit 

onderwerp wat ons betreft sowieso te spreken. 

De heer Garretsen: Ja, voorzitter. Dank voor uw betoog. Het is duidelijk dat wij hetzelfde nastreven en 

normaal gesproken zou ik ook een motie met zo’n toezegging intrekken, maar deze keer niet, want ik wil heel 

graag een uitspraak van de raad. Ik wil heel graag een uitspraak van de raad dat ook de raad vindt dat het 

personeel een afspiegeling van de Haarlemse bevolking moet zijn. En daarom breng ik die motie wel in 

stemming. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan naar de stemverklaringen. De heer Gün. 

De heer Gün: Ja, mag ik een verduidelijkende vraag stellen? Ik weet dat het niet is toegestaan, maar ... 

De voorzitter: Nee. Eigenlijk niet. 

De heer Gün: ... er wordt gevraagd om tegen de wet te handelen en ik heb daar gewoon moeite mee. 



De voorzitter: Ja, maar dat gaan we dus, nou ja, dat ... Tegen de wet handelen kunt u van ons niet vragen. Dat 

gaan we ook niet doen, maar de intentie van de motie ... 

De heer Gün: Daar kom ik, dan kom er terug in mijn stemverklaring. 

De voorzitter: Wat zegt u? 

De heer ...: Mag ik ... 

De heer Gün: Dan kom ik erop terug in mijn stemverklaring. 

De voorzitter: Ja, ik snap het. 

De heer Garretsen: ‘...’ daar op reageren? Ook de SP wil niet tegen de wet handelen. Dus u moet het 

onderzoek wat in de motie staat niet zo zien dat wij zeggen: college, ga de wet maar overtreden. Dat moet u 

er beslist niet uit begrijpen, mijnheer Gün. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik nu naar de stemverklaring. De heer Gün. 

De heer Gün: Ja, dank u wel, voorzitter. Het betoog van de heer Garretsen is er een die als muziek in mijn oren 

klinkt en in de commissie hebben wij nagenoeg, heb ik het nagenoeg hetzelfde verhaal gevoerd als u in uw 

overwegingen heeft opgenomen. Het is bijna letterlijk dezelfde tekst, waarvoor dank. Maar toch gaan wij de 

motie niet steunen en wel om drie redenen. De eerste is dat er een onderzoek wordt gevraagd naar iets 

waarvan we de uitkomst al weten, want we hebben het in de commissie uitvoerig besproken. Dat is één. De 

tweede is dat het college een toezegging heeft gedaan, ook op mijn verzoek, waarvan u heeft gezegd dat er 

een plan van aanpak komt naar aanleiding van de charterdiversiteit. Dat is wat ons betreft voldoende en ten 

derde, niet geheel onbelangrijk, u vraagt ons iets te doen wat wettelijk niet is toegestaan en daar gaat mijn 

fractie niet in mee. Het was niet toegestaan onder de wet Bescherming Persoonsgegevens. Het is niet 

toegestaan onder de AVG om te registreren. We hebben daar voorbeelden van heel veel jaren geleden. Ik wil 

daar verder niet aan refereren, maar we willen het niet, het mag niet en het heeft goede redenen. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk ... 

De heer Gün: ‘...’ Voorzitter ... 

De voorzitter: Wat zegt u?  

De heer Gün: ... die vinden wij heel belangrijk. 

De voorzitter: Ja, ik begrijp het. De heer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Ja, voorzitter. Met de laatste opmerking van de heer Gün wil ik ook beginnen. Laat er 

geen enkel misverstand over bestaan dat ook D66 zich volmondig achter de doelstelling van deze motie kan 

schuilen. Het is heel belangrijk dat de ambtelijke organisatie een afspiegeling vormt van de Nederlandse 

samenleving. Maar om precies dezelfde redenen die de heer Gün heeft genoemd, zal ook D66 deze motie niet 

steunen. Als opmerking ten aanzien van de laatste overweging: het is niet alleen wettelijk niet toegestaan, 

maar het zou ook buitengewoon onwenselijk zijn dat wij hier met turflijstjes door de organisatie heen gaan 



lopen en in kaart gaan brengen wie er welke etniciteit heeft of welke beperking met zich draagt. Daar moeten 

we onze werknemers ook tegen beschermen, maar het doel, daar staan we volmondig achter. 

De heer Garretsen: Voorzitter, punt van orde. Dat mag altijd. Ik wou graag een hele korte schorsing om met de 

mede-indieners te overleggen. 

De voorzitter: Houdt u het alstublieft kort. Ik schors de vergadering. 

Schorsing (02:35:50-02:35:55) 

De voorzitter: De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja, voorzitter. Ik heb met mijn mede-indieners overlegd en we hebben naar aanleiding van 

de opmerkingen van GroenLinks en D66 twee opmerkingen. Ik wil nogmaals benadrukken: we willen niet, op 

geen enkele manier, wetsregels schenden. Dus als u het onderzoek kunt u lezen als een inschatting maken of 

... Kijk, het is een theorie ... 

De voorzitter: U maakt nou gebruik van die, want u had een ordevoorstel en de conclusie is dat u kunt 

meedelen of u hem intrekt of niet, maar u gaat een discussie beginnen. 

De heer Garretsen: Nee ... 

De voorzitter: Houd u het ... Houdt u het, dat heb ik net over schorsing gevraagd, maar hou het heel kort. 

De heer Garretsen: Ja, ik licht het woord onderzoek toe. Dat is meer bedoeld als een soort inschatting en 

verder wijs ik erop dat de motie niet alleen betrekking heeft voor mensen met een migratie-achtergrond. Ook 

vrouwen, ook gehandicapten die hebben het voordeel dat ze wel geregistreerd worden. Dus ik vind dat we 

daar ook geen onderscheid in ... 

De voorzitter: Dank u wel. We waren bij de stemverklaringen. Zijn er nog meer stemverklaringen? De heer 

Smit. 

De heer Smit: Voorzitter, ik ben gelukkig geen jurist, maar ik luister wel en wij steunen de motie en wij zullen 

het college vragen dat deel van de motie dat niet uitvoerbaar is niet uit te voeren, maar we staan achter de 

motie. 

De voorzitter: Jouw Haarlem, de heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel. In het coalitieakkoord staat dat de gemeentelijke organisatie een afspiegeling is, 

is, van de Haarlemse samenleving en dat is in ieder geval nog niet zo en daar vraagt deze motie eigenlijk om 

om dat te onderzoeken en ik ben hartstikke benieuwd naar het plan van aanpak en er is maar één ding wat 

wettelijk niet toegestaan is en dat is discriminatie, in ieder geval op de arbeidsmarkt, en dat moet keihard 

aangepakt worden en daarom zal ik deze motie met hart en ziel steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, de Actiepartij zal deze motie ook steunen met uitzondering van het eerste punt van het 

dictum, omdat dat, in zoverre het tegen de wet ingaat. We zijn heel benieuwd naar het plan van aanpak waar 



de wethouder mee gaat komen. Ik hoop echt van harte dat deze motie inderdaad wordt aangenomen. Ik kan 

me niet anders voorstellen, waarbij we ook hopen dat het anoniem solliciteren gewoon weer wordt 

opgenomen in het plan van aanpak, want volgens ons werkte dat eigenlijk, is het één van de weinige middelen 

die je echt hebt en die ook goed werken en dat dat meer tijd en energie kost voor de organisaties, dat is dan 

maar jammer, want we dienen er echt een heel hoge doel mee en dat moeten we gewoon doen. 

De voorzitter: De heer Visser. 

De heer Visser: Ja, voorzitter. Er is helaas nog steeds discriminatie op de arbeidsmarkt en wat we daar ook 

voor tegen kunnen doen dat moeten we natuurlijk. Het college moet eigenlijk een toezegging toegedaan, 

alleen, zoals het hier geformuleerd staat zo van: binnen afzienbare termijn moeten we helemaal een compleet 

afspiegeling hebben. Nou, we zien dat het zelfs binnen het huidige college niet gelukt is waar bepaalde 

partijen wensen voor hadden, maar ik vind dat er gewoon een goed college zit en ik vind het dus wel dat daar 

grenzen zijn in, ik vind dat er een inspanningsverplichting heel erg belangrijk is, dat we meer moeten en 

kunnen doen, want ik snap de frustratie van mevrouw Özogül helemaal, maar ik vind hem hier gewoon te 

absoluut geformuleerd er daarom zal ik toch deze motie niet steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA sluit zich aan bij de stemverklaringen van GroenLinks, 

D66 en de aanvulling van de ChristenUnie. Wel kijken wij er heel erg naar uit om dit onderwerp in september 

met u te bespreken. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat was het wat de stemverklaringen betreft? Wie is voor de motie? Dat is SP, dat is 

OPHaarlem, Jouw Haarlem, Actiepartij, Trots Haarlem en de Partij van de Arbeid. Dat is niet genoeg. Het is 

verworpen. Dan gaan wij naar de motie over parkeerduurbeperking. Als eerste de motie, let u even op: motie 

nummer 9. ChristenUnie. Parkeerduurbeperking snel beperken. De heer Visser. 

De heer Visser: Ja, voorzitter. We hebben al vaak gesproken over de parkeerduurbeperking. Ik heb een keer 

een motie of amendement ingediend om de parkeerduurbeperking tegen te houden. Die werd toen gesteund 

door Trots en OPH en door de wethouder. Maar ja, dat was niet genoeg en uiteindelijk is dus de 

parkeerduurbeperking gekomen zoals die er nu is. Wij hebben toen gewaarschuwd dat het mis zou gaan. We 

hebben toen geloof ik verloskundigenpraktijken genoemd en nog een paar voorbeelden, maar aan de 

makelaars hebben we toen niet gedacht, maar die zijn nu ook gekomen en ik denk dat er nu wel breed gevoel 

is van: hé, zoals het er nu ligt, moet anders. We hebben erover gesproken de commissie, uiteindelijk is het 

college nu ook met een voorstel gekomen. Daar ben ik blij mee. Alleen zijn de ondernemers nu in de 

problemen en ik kreeg toch wel signalen dat het echt van belang was dat we snel in ieder geval als raad een 

richtinggevend besluit zouden nemen, zodat de ondernemers ook weten waar ze aan toe zijn, maar vooral ook 

dat het college alvast aan de slag kan gaan om te zorgen dat we een aangepaste regeling zo snel mogelijk 

doorvoeren. Ik heb daarom vandaag een motie, een parkeerduurbeperking snel beperken, en die dien ik mede 

in met de heer Van den Raadt van Trots Haarlem. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Sikkema. 

Mevrouw Sikkema: Ja, dank u wel. Nou, inhoudelijk kan het college niet tegen uw voorstel zijn, want het is het 

voorstel dat in het college afgelopen dinsdag is besproken. Dus daar zijn we het helemaal mee eens. Ook snapt 

het college goed dat u snelheid wil maken. We merken allemaal dat ondernemers er veel last van hebben en 



sommige ondernemers zijn ook inmiddels wat geïrriteerd aan het raken. Dus dat merken we ook bij de 

handhavers op straat. En eigenlijk is het ook een collegebevoegdheid. Maar ... 

De heer ...: ‘...’. 

Mevrouw Sikkema: Eigenlijk is dit een collegebevoegdheid, maar u als raad heeft een amendement ingediend 

bij het moderniseren parkeren – het wordt een beetje laat – en daarom moet u als raad daar ook een 

uitspraak over doen voor wij verder kunnen. Dat wordt natuurlijk in de volgende commissie en daarna ook in 

de raad besproken. Als u deze motie steunt, geeft u richting mee, zodat we achter de schermen 

voorbereidingen kunnen treffen, zodat, wanneer het in de volgende raad aan de orde komt, waar de dag 

daarna bij wijze van spreken meteen aan de bak kunnen. Als u zegt: nee, we willen dat toch eerst in de 

commissie bespreken, en daarna in de raad, dan kunnen we vanaf dat moment het proces inzetten en duurt 

het wat langer. Het is aan u, want het is ook naar aanleiding van uw amendement. Maar, ja, dat is wat ik wou 

zeggen, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Visser. 

De heer Visser: Ja, voorzitter. Ik heb inmiddels ook wel ambtelijk begrepen dat er inderdaad een paar weken 

tijdwinst te halen is als we vandaag een richtinggevend besluit nemen. Ik denk ook dat er in de stad echt 

behoefte is aan duidelijkheid en dat is niet wachten tot 19 juli. Dus ik wil daarom graag deze motie ook in 

stemming brengen. Ik roep de raad ook op om wat dat betreft het advies van de wethouder op te volgen en 

niet voor de tweede keer weer niet naar de wethouder te luisteren. Ik moet wel eerlijk zeggen, een beetje 

mijn teleurstelling uitspreken dat ik signalen had dat dit breed gesteund zou worden vanavond en dat ik nu 

afwijkende signalen heb dat het mogelijk niet breed gesteund zou worden en dat spijt mij zeer, want dat 

betekent dat de stad nog een maand in onduidelijkheid moet zitten. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Stemverklaringen. De heer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter, in de commissie hebben we ook aangegeven Jouw Haarlem gaat voor 

maatwerkoplossing. Als er problemen zijn bij geel-wit, dan lossen we de problemen bij geel-wit op. Restaurant 

Luca geldt hetzelfde voor en de heer Visser had het bij mijn motie gewoon extra over een betrouwbare 

overheid. Dit is dus echt het schoolvoorbeeld van niet betrouwbaar zijn. Amper een half jaar geleden hebben 

we een amendement aangenomen die hier heel breed gesteund is. We hebben de bewoners nog niet kunnen 

consulteren over dit soort plannen. Ook de ideeën van het college niet. Dit is niet hoe we met onze stad 

moeten omgaan. Ik raad u aan om deze motie absoluut niet te steunen en eerst de discussie aan te gaan in de 

commissie met de stad. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit. 

De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. Knelpunten zijn er, dat hebben we geconstateerd. Dat constateert het 

college ook. Er ligt een motie die beoogt dat die knelpunten zo snel mogelijk opgelost worden en dan is de 

vraag: wil heel Haarlem die knelpunten oplossen, wil de hele raad dat? Of een meerderheid van de raad? Of 

wil een meerderheid van de raad dat niet? U heeft een stuk eigen verantwoordelijkheid, toch, als college? U 

kunt een paar dingen doen. Ten eerste: activiteiten toch in werking zetten en B: overwegen om het 

handhavingsbeleid, dan wel het gedoogbeleid, het is maar net wat u in elkaar veegt, om dat de komende tijd 

actief te gebruiken om de situaties die nu knellen en dat is vanaf de zorg en de verpleging tot aan de makelaar 

of iemand die langer bezoek krijgt dan een uur om daarin te gedogen. Als deze motie niet aangenomen wordt, 



dan hoef daar niet per se een situatie te ontstaan van nog eens vier weken extra bikkelhard bekeuren. Dat is 

aan u om de nuance toch te vinden. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Verdere stemverklaring? Mevrouw Otten. 

Mevrouw Otten: Ja, ook de VVD erkent dat er talloze knelpunten zijn. We hebben ze zelf ook aangebracht in 

de afgelopen raad, maar toch vinden wij deze motie op dit moment een beetje overbodig. We hebben met 

elkaar afgesproken dat we in de volgende commissie de discussie met elkaar aangaan. Even ook vragen of we 

daar echter ruim de tijd voor ga nemen om goed naar alles te kijken. Wij gaan vanavond niet instemmen met 

deze motie. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Wisse. 

Mevrouw Wisse: Dank u wel, voorzitter. PvdA hecht eraan om zich te houden aan de procedures zoals we die 

hadden afgesproken, om er nog een keertje goed over na te denken, maar vooral ook om weer een 

inspraakmogelijkheid te bieden aan zowel inwoners als ondernemers. Bij de commissie Beheer, ja. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog? Niet? Ah, wel. De heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter. Dank u wel. Zoals D66 ook in de raadscommissie Beheer heeft betoogd, 

is dit een bijzonder complex verhaal met belangen aan alle kanten. Een jaar geleden hebben we heel veel 

belanghebbenden van de ene kant gehoord. Afgelopen weken hebben we veel mensen gehoord met een 

probleem aan de andere kant. Heel deze raad wil volgens mij die problemen oplossen, maar we moeten het 

wel zorgvuldig doen. Dus vandaar een inhoudelijke bespreking in de raadscommissie. En steunen deze motie 

niet. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog? De heer Dreijer. 

De heer Dreijer: Ja, dank u, voorzitter. Het CDA kan zich aansluiten bij de vorige sprekers eigenlijk. We hebben 

afgesproken dat we het college vragen om met een aantal scenario’s te komen die we in de commissie hebben 

besproken. Ja, die scenario’s die zijn gekomen. Daar zitten een aantal scenario’s bij, nou, waar wij ons in 

kunnen vinden, maar ook eentje waar we ons niet in kunnen vinden. Nou, dat willen we dus goed, ordentelijk 

kunnen bespreken en, dus de tijd, de druk is met name wat ik, wat we gehoord hebben bij ‘...’ vanwege het 

aanmelden van teams bij de KNVB. Dat loopt tot 20 juni of 15 juni hadden ze gezegd. Dus dat moeten ze echt 

op tijd weten. Maar als je naar de commissie geluisterd hebt, dan kun je wel op je klompen aanvoelen dat we 

eigenlijk ook met zijn allen wel willen dat het wat verruimd gaat worden in een bepaalde vorm. Dus in die zin 

kunnen we die club wel geruststellen. Wij gaan dus niet instemmen met deze motie. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Schneiders. 

Mevrouw Schneiders-Spoor: Dank u wel, voorzitter. Ook GroenLinks gaat de motie niet steunen en ook wij 

vinden dat de procedure gevolgd moet worden en dat we dat allemaal zorgvuldig moeten doen. 

Zorgvuldigheid moet hier voorgaan boven snelheid. Het is niet anders. Ik wil wel nog een opmerking maken 

over wat de heer Smit zei. Op zichzelf is het wel, vind ik, sympathiek om te kijken of het in ieder geval niet 

onredelijk om te kijken of we de komende tijd misschien enige terughoudendheid zouden kunnen betrachten 

of u enige terughoudendheid zou kunnen betrachten bij de handhaving in het parkeerbeleid. 



De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, wij steunen deze motie ook niet, omdat we ook denken dat het, we zijn heel erg voor de 

ondernemers in Haarlem en daarvoor moet er echt wel wat gebeuren, maar dat op deze, om zo snel dat even 

te regelen, lijkt ons niet verstandig. 

De voorzitter: Dank u wel. We gaan over tot stemming. Wie is voor de motie? Dat is de OPHaarlem en de 

ChristenUnie en Trots Haarlem. Het is te weinig. De motie is verworpen. Dan gaan we naar Trots. Dat is 

nummer 8: parkeerduurbeperking zone C van 13.00 naar 15.00 uur. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, bij de vorige motie horen we alle coalitiepartijen totaal hypocriet 

zeggen dat als we afspraken gemaakt hebben dat we ons aan die afspraken moeten houden. Wat is nou bij 

parkeerplan gebeurd? Er zijn negentien punten in het parkeerplan en punt 19 is het bouwen van 

parkeergarages en dat plan werd gewoon vorige keer totaal, keihard ontkent dat dat moest gebeuren, omdat 

we een schuld hadden. Vorige keer door verschillende partijen. Dus als je het nou hebt over afspraken 

houden, nou, hou je dan ook aan die afspraak en gaat dat niet als een goedkoop argument gebruiken om niet 

voor een motie te stemmen. De motie van Trots Haarlem is heel kort. Dan kan je zeggen: ja, maar we moeten 

maatwerk hebben. De vorige keer zei de wethouder: het wordt juist een wirwar van verschillende regelingen 

door mekaar. Dat is niet goed. Dat moet je niet willen. Dus is het heel simpel: we gaan in de zone C van 13.00 

uur naar 15.00 uur en dat is niet alleen maar voor de ondernemers, dat is ook voor die Haarlemmers die 

gewoon in een restaurant willen eten en dat toevallig niet in het centrum ligt. Dus u kunt iedereen gelukkig 

maken en kunt zich ook aan de afspraken houden. 

De voorzitter: Dank u wel. Ja, de wethouder. Heel kort. 

Mevrouw Sikkema: Ja, ik kan hierop reageren, maar volgens mij is dat precies hetzelfde als zonet. Dus volgens 

mij kunt u gaan stemmen en zijn er niet eens stemverklaringen nodig.  

De voorzitter: Kijk, dat zijn suggesties. U hebt het recht op een stemverklaring. Hebt u er behoefte aan? Niet? 

Dan is de stemming. Wie is voor de motie? Dat zijn OPHaarlem, ChristenUnie en Trots Haarlem. Is verworpen. 

Dan gaan we naar motie nummer 10. Schep duidelijkheid in de gevolgen van de parkeerplannen voor Haarlem. 

De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. Doordat dit parkeerplan zo in stappen wordt uitgevoerd, door 

onduidelijke informatie is naar de mensen in Haarlem toe, is daar veel onduidelijkheid gekomen. Mensen die 

bellen ons, we hoorden ook dat andere collega’s worden aangesproken, dat er wordt gezegd: ja, hoe kan dat 

nou? Nou moet ik mijn grootmoeder die op visite komt na één uur het huis uitzetten, want dan is de 

parkeerduur, dus er is totale chaos. Niemand snapt meer hoe het nou precies zit... Als mensen hier wel het 

parkeerplan uit hun hoofd weten, dan mogen ze hun vinger opsteken, maar dan ook alles van het parkeerplan. 

Waarschijnlijk niet. Dus ga in ieder geval nu en vooral in ‘...’ , daar is het totale chaos. Mensen denken echt dat 

je na 13.00 of 15.00 uur straks je bezoek naar huis moet sturen. Dat is niet zo, dus ik hoop dat iedereen kijkt 

en in ieder geval luistert naar mijn tip, maar het zou handiger zijn als u gewoon de burgers zo goed mogelijk 

informeert dat daar geen verwarring over ontstaat, want er is echt paniek. 

De voorzitter: Dank u wel. We zijn nog met de vergadering bezig. Wethouder Sikkema. 



Mevrouw Sikkema: Ja, dank u wel. Nou, totale chaos en paniek... Misschien wel in individuele gevallen, maar u 

moet het ook niet groter maken dan het is. Ik snap de verwarring wel, want het zijn ingewikkelde maatregelen 

die we treffen om uit te leggen wat het verschil is tussen betaald parkeren en het bezoekersparkeren. Het 

bezoekersparkeren gaat natuurlijk na de zomer aangepast worden. Daaromheen zit een heel 

communicatiepakket via brief, folder, animatie. Zelfs inloopuren bij sociale wijkteams. Dus ik ben het helemaal 

met u eens dat het heel belangrijk is daar goed over te communiceren en dat gaan we ook doen. Dus de motie 

is overbodig. 

De voorzitter: Dank u wel. Geen reactie. Stemverklaringen nog? De heer Visser. 

De heer Visser: Ja, wij gaan deze motie toch steunen, omdat wij zagen dat hoe zorgvuldig volgens mij ook wel 

mensen hun best hebben gedaan die brief goed te formuleren, wij toch ook op social media vragen langs 

zagen komen. Toen dacht ik van: ja, hé, inderdaad als je de achtergronden niet kent, dan roepen dingen 

vragen op, dan zie je een tabel met andere tijden in de binnenstad en wijken rond het centrum en mensen 

denken dan van: waarom mag ik minder in de binnenstad, terwijl ze niet beseffen dat het iets nieuws is, dat 

het eerst helemaal niet mocht in de binnenstad. Dus die why, van waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, die 

stond niet duidelijk in brieven, waardoor mensen inderdaad allerlei invuloefeningetjes gaan doen die wij met 

zijn allen niet doen. En ik denk dus dat wat dat betreft toch er een extra stap nodig is om mensen te laten zien 

wat de uiteindelijke, precies de consequenties zijn. Dus ik snap de motie van de heer Van den Raadt en 

daarom zal ik hem steunen. 

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter, er is inderdaad veel onduidelijkheid over het nieuwe parkeerbeleid. Vooral het 

verschil tussen bezoekersparkeren en betaald parkeren is echt bij heel veel mensen onduidelijk. Maximaal één 

uur parkeren: geldt dat nou ook voor bezoek of niet? Dus het is echt hartstikke hard nodig dat er informatie 

voorzien en dan het liefst zo snel mogelijk, niet wachten tot de nieuwe beleid of, ja, nieuwe bezoekersregeling. 

Dus van harte steun voor deze motie. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, ook de Actiepartij steunt deze motie, al was het maar omdat we dan later nog eens 

kunnen controleren of het nou ook echt goed gebeurd is. Dus dat het nog eens terugkomt in de commissie. 

Dus de toezegging van de wethouders zijn wel heel duidelijk, maar ik denk dat de opgave ook heel groot is, 

dus een steuntje in de rug kan geen kwaad. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat was het? Wie is voor deze motie? Dat zijn de SP, OPHaarlem, Jouw Haarlem, 

ChristenUnie, Hart voor Haarlem, Actiepartij, Trots Haarlem. Maar dat is niet genoeg. Hij is verworpen. En dan 

zijn wij toe aan de laatste motie. Trots. Uitstel bouwfase woontoren op sportpark Pim Mullier. Mullier moet ik 

zeggen. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. Nou, ik ben blij dat het moment toch nog gekomen is dat ik deze motie 

kan indienen. Ik dacht bijna: er zit een nieuwe tactiek achter dat we moties zo lang uitstellen dat het college 

met goeie ideeën kan komen die in die moties staan. Helaas bij deze nog niet gebeurd. Dus deze moeten we 

gewoon weer indienen. Bij dit project zijn enorme fouten gemaakt. Er is een bouwtekening gebruikt van een 

circustent uit een andere plaats. Die zit gewoon tussen de stukken. Als je de twee plattegronden op elkaar 

legt, dan ontdek je dat er 700 m² grond is verdwenen ter waarde van € 1.000.000. Nou ja, we hebben toch 



geld zat. Dus daar is enorm veel dingen verkeerd gegaan. Er is een zwartboek gekomen. Er zijn vragen gesteld 

waar niet op gereageerd is. Het bedrijf wat die toren gaat bouwen, had recentelijk nog een vacature staan 

voor een project in Haarlem, omdat ze de expertise allemaal niet in huis hebben. Het lijkt ons heel erg 

verstandig om dit project even op hold te zetten, even kijken wat hier allemaal mis is gegaan en dan gewoon 

weer besluiten: wel of niet verder te gaan, maar dan op de goede manier. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Roduner. 

De heer Roduner: Ja, dit onderwerp is volgens mij ook afgelopen commissie ontwikkeling uitvoerig behandeld. 

Nou, ten aanzien van het zwartboek, daarvan heeft het college aangegeven dat we er kennis van hebben 

genomen, maar dat we de aantijgingen daaruit naast ons neerleggen. Ik denk, er zijn ook gewoon procedures 

geweest over de rechtmatigheid van de vergunningen tot de Raad van State toe. De vergunningen zijn gewoon 

rechtmatig verleend, dus ja, onherroepelijk. Dus ik denk niet dat we nou lichtzinnig moeten besluiten het 

bouwproces stop te zetten. Dat kan ook een behoorlijke kostenpost voor de gemeente met zich meebrengen. 

Er zijn gewoon vergunningen verleend. Als we nu een poging gaan doen om dat proces te stoppen, dan kan 

dat echt een flinke schadeclaim opleveren in de miljoenen en we zien ook geen reden dus, uiteindelijk, om dat 

nu te doen. Ook inhoudelijk geen reden nu, want de vergunningen zijn gewoon terecht verleend. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, ik zei al: er zit een voordeel tegenwoordig in die vertragingstechnieken 

door bijvoorbeeld camera’s uit te zetten die dan wel blijken te werken. Maar dan kunt u natuurlijk goed 

beginnen met: dit hebben we afgelopen keer in de commissie besproken, maar ja, die motie was natuurlijk 

ingediend op 17 mei en toen had u het nog niet goed besproken. U gaat dus nu ontkennen dat daar enorme 

fouten in dat project zijn. Dat vind ik knap. U gaat ook zeggen dat daar misschien een schadevergoedingen van 

komen als dat project niet op tijd gestart wordt. Kunt u dan in ieder geval aangeven of dat bedrijf wat gaat 

bouwen, genoeg expertise nu in huis heeft om daadwerkelijk te bouwen? Want recentelijk ... 

De voorzitter: Er is ... 

De heer Van den Raadt: ‘...’ vacature. 

De voorzitter: ... geen mogelijk tijd meer om nu te reageren.  

De heer Boer: Punt van de orde. 

De voorzitter: ... want we hebben geen discussie. We hebben een wet ... een motie. 

De heer Boer: Voorzitter?  

De voorzitter: Ja? 

De heer Boer: Even van de orde. Er wordt hier geïnsinueerd dat er camera’s worden uitgezet, zodat er geen 

moties kunnen worden ingediend. Ik vind dat gewoon geen correcte weergave van hoe wij hier omgaan met 

elkaar. Dus ik zou graag willen dat de voorzitter daar wat van zegt. 

De voorzitter: Ja... Nou, ik ... Terecht dat u het punt noemt. Ik heb net al aan het begin van de vergadering 

gezegd, toen het over een ander onderwerp ging, dat het natuurlijk volstrekt onzin is dat wij op zo’n manier 



het zouden doen. Er wordt hier op een ordentelijke manier vergaderd. Dus ik neem afstand van de manier 

waarop u suggereert dat het hier zou kunnen toegaan. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Nou, voorzitter, even mijn excuses dan. Misschien een emotie, omdat dit werkelijk 

een puinhoop is als je je hier goed in verdiept. Heb ik misschien iets te sterk verwoord dat de situatie was dat 

er gezegd werd dat de camera’s niet werkten en dat naderhand bleek dat ze wel werkten. Dat is niet 

opzettelijk gedaan waarschijnlijk. 

De voorzitter: Nee, gaat u maar rustig van uit. Dat is niet opzettelijk gedaan. De heer Visser. We zijn bij de 

stemverklaringen. De heer Visser. 

De heer Visser: Ja, voorzitter, ik heb een handicap dat ik niet bij de commissievergadering ben geweest, maar 

ik vind deze motie te ver gaan, maar toch heb ik er geen bevredigend gevoel over. Want het is bij de Raad van 

State fase één, maar fase twee is volgens mij helemaal niet bij de Raad van State geweest. Er zijn inderdaad 

heel veel fouten gemaakt en dat het alleen maar mondeling wordt afgedaan in de commissie, terwijl er een 

heel zwartboek bij de raad ligt, vind ik eigenlijk niet kunnen. Ik had eigenlijk verwacht dat we van het college 

dan gewoon kort op een rijtje een weerlegging toch verwacht van het zwartboek. Wat nu vind ik dit heel erg 

ver gaan, omdat het heel erg ver in de procedure is. Dus moet ik eigenlijk tegenstemmen. Maar wat nou als 

straks blijkt dat dat zwartboek wel gelijk had? Want het is niet helemaal uit behandeld bij de Raad van State. 

In ieder geval fase twee niet en dan kunnen we wel eens een probleem hebben. Dus ik zou het toch nog 

achteraf bij wijze van spreken van de wethouder willen vragen: kunnen we niet een kort briefje krijgen, waarin 

gewoon de dingen uit het zwartboek worden weerlegd? 

De voorzitter: Dat is gehoord en u hebt nog waarschijnlijk een minuut of zo om na te denken over wat u doet 

met de motie. De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja, voorzitter, u heeft bij het afscheid van de vorige wethouder gehad over voetangels en 

klemmen. Nu is die met zijn voeten, beide voeten, in de klemmen terecht gekomen. Elke klem die maar 

mogelijk was. Waar het de SP omgaat is dat er door de wijk ‘...’ een heel goed alternatief is aangedragen waar 

misschien ook de belegger wel wat voor voelt, omdat die daar veel meer woningen kan bouwen en dan de 

skivereniging, de badmintonvereniging naar Pim Mullier kunnen verhuizen. Dus alleen al om die reden, zullen 

wij die motie steunen, want we verzoeken de wethouder dan even met de belegger te overleggen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u, voorzitter. Met name omdat dit ook in de commissie Bestuur geweest is, voer ik 

het woord en niet te commissie Ontwikkeling. In ons geval hebben wij de afweging gemaakt: heeft hier 

behoorlijk bestuur plaatsgevonden? Dat is voor fase één denk ik geen discussie. Het is misschien ingewikkeld 

gegaan, maar daar heeft de Raad van State een uitspraak over gedaan. Ten aanzien van fase twee, wat feitelijk 

wat wij in de volksmond gewoon de bouwvergunning, een technisch verhaal. Als dat eenmaal een ontvankelijk 

verhaal is en je zou helemaal niet kijken, dan is het in principe van rechtswege verleende vergunning. Dat 

betekent in onze ogen ook dat je vrij onbehoorlijk bestuur pleegt als je een eenmaal verleende vergunning, 

waar geen bezwaren op geweest zijn, goedgekeurd zijn zeg maar in die fase, bezwaren zijn misschien geweest, 

maar niet zijn goedgekeurd, dat je als gemeente gewoon geen recht meer hebt. Er ligt een vergunning en denk 

dan niet dat een ontwikkelaar iets gaat bouwen wat binnenkort weer instort, want er zijn nog allerlei andere 

fases waar beoordelingen plaats vinden en tussentijdse tekeningen en die moeten gewoon technisch blijven 



kloppen. Dus puur in het kader van behoorlijk bestuur zeggen wij: dit kunnen wij niet en dat willen we niet. 

Dus wij steunen de wethouder gewoon in zijn pleidooi. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Drost. 

De heer Drost: Ja, dank, voorzitter. Ja, ik kan wel zeggen dat mijn fractie de afgelopen weken intensief contact 

heeft gehad met de wijkraad. Ja, ze hadden natuurlijk nog wat kritiekpunten die ze in het zwartboek hebben 

vervat. Ja, wat de ChristenUnie ook zegt, mijn fractie hecht er wel waarde aan dat hier goed naar gekeken 

wordt, dus misschien een, ja, dat hier eventueel lessen uit worden getrokken. Dus misschien iets van een brief 

als reactie, dat is nog geeneens zo’n heel slecht idee. Ja, echter, tegelijkertijd zien we ook dat de partijen, ja, 

de wijkraad niet ontvankelijk, maar goed, ‘...’ naar de rechter zijn gegaan. De Raad van State op de eerste 

vergunning en daar uiteindelijk niet in het ongelijk zijn gesteld en op de tweede fase is het gewoon niet, daar 

heeft niemand op gereageerd. Ja, als vergunningen onherroepelijk zijn, ja, dan lijkt het ons ook geen goed idee 

om daar weer op terug te komen. Ik heb er nog vragen over gesteld bij de jurist. Die gaf hetzelfde aan van: 

nou, er is geen mogelijkheid om dit terug te trekken. Er is ook geen reden om het terug te trekken. Als we dat 

wel gaan doen, dan gaat het tot een claim in de miljoenen lijken, tot in de miljoenen leiden. Dat lijkt ons geen 

geweldig idee, dus geen steun. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat ... Ah, de heer Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Ja, voorzitter. Ook wij hebben uiteraard de wijkraad gesproken. Hoe kan het ook anders, 

zou ik bijna zeggen, want u was toch ‘...’ en terecht wellicht. Maar daar komen we op een later moment 

achter. Op dit moment hebben we alle bestuurlijke organen zich erover uitgesproken en dat gaan we dan niet 

per motie even teniet doen, want die kennis hebben wij niet. Daarnaast had mevrouw Verhoeff een goed 

verhaal daarover en dat volgen wij tegelijkertijd. We steunen de motie niet. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit. 

De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. Dilemma’s? Ja. Toch moet je misschien je ook afvragen of je beter ten 

halve gekeerd kunt zijn, dan ten hele gedwaald? Want het dossier liegt er niet om. De zwaarte van het 

zwartboek dat is vrij uniek. Dat komen wij de afgelopen vier jaar nieuwe andere projecten tegen. Er is erg veel, 

dreigt er echt misgegaan te zijn in dit traject en als je dan de suggestie toch nog even opneemt die de SP stelt, 

namelijk het alternatief en je zegt: jongens, we hebben, we zitten in een moeilijke positie als gemeente, maar 

oei-oei-oei wat zijn er toch twijfelachtige dingen gebeurd. Wij gaan met de ontwikkelaar praten, omdat wij 

wellicht een beter alternatief hebben. Doe dat dan en ga kijken of je op die manier via de zijkant een goede 

oplossing vindt en wij steunen nu de motie en we hopen dat het een aanleiding is, echt een punt is waarop het 

college zegt: we gaan proberen deze bouw te voorkomen door een alternatief te vinden. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat was het? Dan gaan wij ... Ah, de heer Aynan,. 

De heer Aynan: Voorzitter, dit is nou verdichten in de praktijk en deze coalitie is van plan om 10.000 nieuwe 

woningen op deze manier te gaan bouwen. Dus deze verhalen zullen veel vaker voorkomen en terugkomen 

ook in deze raad. Die dilemma’s die zijn er, hoor. Dus dat snap ik ook, maar ik zal de motie toch steunen, 

vooral omdat de wijkraad niet alleen tegen gedacht heeft maar ook meegedacht, want ze hebben een 

alternatief aangeboden en daar is eigenlijk niet serieus op gereageerd. Dus daarom steun ik de motie. 



De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we over tot stemming. Wie is voor de motie? Dat is SP, dat is OPHaarlem, 

dat is Jouw Haarlem, dat is Trots Haarlem. De motie is verworpen. Daarmee komen we aan het einde van deze 

vergadering. Ik dank u voor uw bijdrage en ik wens u nog een goede avond. Ik sluit de vergadering.  

 

  

 


