Extra gestelde technische raadsvragen:
Vraag PvdA: 3e veld GeelWit – Ontwikkelvisie ZuidWest:
1) Is dit meegenomen in de aanvraag voor de woningbouwimpuls voor de ontwikkelzone ZuidWest?
Zo ja, voor welk bedrag?
2) Zo nee, dient hiervoor nog een reservering gemaakt te worden in het IP? Zo ja, is hiervoor een
raming beschikbaar?
1. Nee, de kosten voor het 3e veld zijn niet meegenomen in de business case bij de impulsaanvraag
omdat dit geen verhaalbare kosten zijn. Ruimtelijk is in de aanvraag wel rekening gehouden met
het 3e veld in de ontwikkelzone. Op deze locatie ligt nu het oude Concordia korfbalveld welke
plaats zal maken voor het 3e veld, een 8 tegen 8 veld. Een 8 tegen 8 veld heeft ongeveer de
afmetingen van een half voetbalveld.
2. Er is hiervoor een reservering opgenomen in het IP. De kosten van de uitbreiding met een extra
(8 tegen 8) veld voor Geel-Wit worden meegenomen in het raadsvoorstel voor het vrijgeven van
de kredieten IP-buitensport voor 2021. Dit voorstel zal in december 2020 bij de raad aangeboden
worden. De raming is dus in december 2020 beschikbaar. Het is vervolgens aan de raad om
hierover een besluit te nemen.

Vraag Hart van Haarlem: Aankoop pand erfgoeddepot Archeologische dienst op p 42
Op welk adres zit het depot nu? Graag alle parameters van dit pand.
Ligt hier de collectie die eerder in het Margarethaklooster, Bakenessekerk, Nieuwe gracht was
opgeslagen? Om hoeveel meters gaat het?
Wordt er bij de aankoop van een pand ook rekening gehouden met de depotbehoefte van het Frans
Halsmuseum?
Wat zou de hoogte moeten zijn van het aankoopbudget?
Depot is gevestigd in de school aan de Korte Verspronckweg 7-9. Een groot deel van dit pand, circa
1.200 m2, wordt hiervoor gebruikt.
De archeologische collectie was inderdaad eerder gevestigd in bovengenoemde panden (in het
Margarethaklooster, Bakenessekerk, Nieuwe gracht) en over de jaren heen in omvang gegroeid. Op
de huidige locatie wordt overigens zowel de archeologische als de monumentencollectie beheerd.
Er is 1.200 m2 beschikbaar.
In de verkenning naar een oplossing wordt dit inderdaad meegenomen, alsmede die van het NoordHollands Archief en enkele andere Haarlemse cultureel erfgoedinstellingen. Het is nog in een
prematuur stadium.
Het aankoopbudget is nog niet bekend. Tijdens de voorbereidingsfase van dit investeringsproject
wordt dit duidelijk.

