
 

 

Amendement “Impuls aan Oostpoort ja, onzorvuldigheid nee” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 17 december 2020,  

naar aanleiding van de beraadslaging over de Decemberrapportage 2020,  
 

Constaterende dat: 
 

 er in de Decemberrapportage bij besluitpunt 4 verzocht wordt een krediet van 
€669.000; te verlenen voor de kosten van voorbereiding en onderzoek voor de 
gebiedsontwikkeling Oostpoort;  
 

 als onderbouwing hiervoor gegeven wordt dat deze gelden nodig zijn voor de inzet 
die nodig is t.b.v. de tweede impulsaanvraag voor de versnelling woningbouw BZK;1 

 
 het bedrag verder niet onderbouwd wordt, en voor een vergelijkbare aanvraag voor 

Zuid-West een werkbudget van €130.000; benodigd was;2  
 

 de gemeenteraad in 2019 heeft ingestemd met de Ontwikkelvisie Oostpoort, waarbij 
in de paragraaf “uitvoering” is vermeld dat “De uitwerking van de ontwikkelvisie vindt 
plaats in de ontwikkelstrategie die in het najaar volgt. Hierin wordt onder meer 
opgenomen een kosten-baten-analyse, de wijze van samenwerken met betrokken 
partners, de planning c.q. volgorde van de verschillende projecten binnen de 
ontwikkelzone en de inzet van de verschillende stedenbouwkundige uitwerkingen.” 

 
 
Overwegende dat: 
 

 Voornoemde Ontwikkelstrategie, noch daarvan onderdeel uitmakende kosten-baten-
analyse met de commissie Ontwikkeling is besproken, 
 

 De Decemberrapportage op 24 november jl. in het college behandeld is, de 
commissie Ontwikkeling op 3 december jl. vergaderd heeft en de kredietaanvraag 
dus ook in deze commissie besproken had kunnen worden;  

 
 Het doen van een impulsaanvraag bij het Rijk of het aanvragen van subsidies bij 

andere overheden als een actiepunt voortvloeiend uit de Ontwikkelstrategie dient te 
worden opgevat, 

 
 De commissie Ontwikkeling de ontwikkelstrategie allereerst dient te behandelen 

alvorens tot vaststelling daarvan in de gemeenteraad wordt overgegaan, 
 

 Er tot het moment van vaststelling van de Ontwikkelstrategie (met daarin de in de 
ontwikkelvisie  aangekondigde elementen waaronder een kosten-baten-analyse) door 



de gemeenteraad geen noodzaak kan bestaan om reeds in dit stadium kredieten te 
verstrekken zoals omschreven in de Decemberraportage onder besluitpunt 4. 

 
 De impulsaanvraag evenwel een enorme kans biedt aan gemeente Haarlem om tot 

een versnelling van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling te komen, 
 

 Hiertoe adequate ambtelijke inbreng noodzakelijk is om de impulsaanvraag correct in 
te dienen, 

 
 Deze kredietaanvraag duidelijk een herhaalde aanvraag is, derhalve met minder 

voorbereidingskosten dan de eerste aanvraag moet kunnen worden ingediend 
 
 
Besluit: 
 
De navolgende tekst op pagina 39 van de Decemberrapportage onder besluitpunt 4 te 
schrappen: 
 
4. Vooruitlopend op de te openen grondexploitatie Oostpoort een krediet te verlenen van € 
669.000 voor de kosten van voorbereiding en onderzoek voor de gebiedsontwikkeling 
Oostpoort. 
 
En te vervangen door de volgende tekst: 
 
4. Vooruitlopend op de te openen grondexploitatie Oostpoort een krediet te verlenen van  
€ 100.000 voor de kosten van voorbereiding en indiening van de impulsaanvraag voor de 
versnelling woningbouw BZK, 
De commissie ontwikkeling wordt nader geïnformeerd over inzet en resultaat van deze 
impulsaanvraag in 2021, vooruitlopend op of uiterlijk gelijktijdig met de behandeling van de 
Ontwikkelstrategie Oostpoort. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Actiepartij  Gertjan Hulster 
Jouw Haarlem  Moussan Aynan 
OPHaarlem  Frans Smit 
Hart voor Haarlem Louise van Zetten 
Liberaal Haarlem Mirjam Otten  
 
 
1 Zie beantwoording technische vragen en reactie wethouder in commissie Bestuur, 10-12-2020  
 

2 ‘Zone zuidwest is een van de sleutelprojecten, waarvoor na de zomer een aanvraag volgt om een beroep te 
doen op de impulsgelden van Binnenlandse Zaken. Om de aanvraag kansrijk en tijdig te kunnen doen is een 
versnelling nodig in het proces en versterking nodig op inhoud en inzet van het kernteam zone zuidwest. De 
benodigde versterking betreft interne inzet, faciliteiten en externe deskundigheid. Hiervoor is in 2020 een 
werkbudget nodig van € 130.000.’ (Bestuursrapportage 2020, p.58.)   

 

 

 


