HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 17 oktober 2019,
Constaterende dat
•

•

•

•

•

Het beoogde resultaat van de startnotitie Entree Verre Oosten bestaat uit het realiseren van
een aardwarmtebron op het huidige AWZI- terrein en uit “realisatie van circa 500 woningen
op de locatie van de volkstuincomplexen Ons Buiten en Eigen Tuin vóór 2025;
De grond van Eigen Tuin niet in het bezit is van de gemeente, tijdens de behandeling in de
commissie Ontwikkeling de wethouder heeft gezegd dat Eigen Tuin niet tot medewerking
aan het beoogde resultaat zal worden gedwongen en de voorzitter van Eigen Tuin heeft
aangegeven dat de grond niet te koop is;
De huurovereenkomst met Ons Buiten loopt tot 1 januari 2027 en de volkstuinvereniging
Ons Buiten tegen de verplaatsing van Ons Buiten is en daaraan geen enkele medewerking zal
verlenen;
De motie Volkstuinen zijn belangrijk deel 2 op 31 januari met grote meerderheid door de
raad is aangenomen; deze motie overweegt onder andere dat volkstuinders zekerheid nodig
over de toekomst van hun tuin om hier tijd en geld in te investeren en bestempelt
volkstuinen tot strategisch vastgoed;
Het coalitieakkoord Duurzaam Doen uitspreekt dat groene plekken behouden moeten
worden in de stad;

Overwegende dat
•
•
•

•
•

De verwezenlijking van het beoogde resultaat alleen daarom al niet mogelijk is omdat Eigen
Tuin de grond niet wil verkopen en ook Ons Buiten elke medewerking weigert;
Met de bouw op de grond van Ons Buiten dus pas op zijn vroegst in 2027 kan worden
begonnen;
De commissie Ontwikkeling verdeeld was over het verlenen van een krediet van 182.500
voor een onderzoek. Tegelijkertijd een grote meerderheid van de commissie niet nu al wil
uitspreken dat het volkstuincomplex bebouwd moet worden;
Tevens in de commissie suggesties werden gedaan om het onderzoeksgebied te wijzigen;
Het realiseren van een aardwarmtebron op het vrijkomende AWZI-terrein urgent is;

Geeft het college de opdracht om
•

•

Te komen met een nieuwe startnotitie waarin rekening wordt gehouden met het
voorbestaan van Eigen Tuin op de huidige locatie, nadrukkelijk de mogelijkheid wordt
opengehouden dat ook Ons Buiten op de eigen locatie kan blijven en het te onderzoeken
gebied wordt gewijzigd of uitgebreid;
Ondertussen alles in het werk te stellen om zo spoedig mogelijk een aardwarmtebron op het
AWZI- terrein te realiseren;

En gaat over tot de orde van de dag.
Frits Garretsen SP

