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TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 3 juni 2020 

 

Heropening van de vergadering 28 mei 2020 

De voorzitter: We zijn hier toch gekomen om te werken met elkaar. Ik open de vergadering, heropen de 

vergadering, want we gaan verder met de raadsvergadering die we helaas afgelopen donderdag hebben 

moeten schorsen vanwege technische problemen bij één van de leveranciers van onze apparatuur, laat ik het 

maar zo noemen, onze systemen. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Özogul, SP. We wensen 

haar beterschap. En er is een bericht van verhindering van de heer Rutten van de VVD en voor de rest heb ik 

het idee dat bijna iedereen er ondertussen is. De heer De Groot. 

De heer De Groot: Mevrouw Van der Windt is iets later vanavond, voorzitter. 

De voorzitter: Oké, dat houden we in de gaten. Ik ga er dus vanuit dat als mevrouw Van Der Windt er ook is 

dat we met 37 raadsleden aanwezig zijn. Dat is ook wel van belang voor stemmingen en dergelijke. Mijnheer 

Drost. 

De heer Drost: Mevrouw Schneiders die verwachten we elk moment, dus die komt er zo aan. 

De voorzitter: Oké, dan blijven we verwachten dat we met 37 uiteindelijk aanwezig zijn, maar dan zijn we nu 

met 35 begrijp ik. Goed, motie vreemd 21.4 van SP en Actiepartij, ´Aanbevelingen voor een goed plan van 

aanpak HVO´, is ingetrokken door de SP-fractie omdat die motie ondertussen niet meer actueel is. De motie 

21.4.  

3. Bekrachtigen geheimhouding 

De voorzitter: Dan in tegenstelling tot wat 28 mei is gezegd en ook toen op dat moment de werkelijkheid was 

zijn er wel stukken ter bekrachtiging. Daarom willen we starten met dat punt en daarna doorgaan waar we 

gebleven zijn, namelijk bij agendapunt 12, de parkeerverordening. Dus er is één kleine wijziging op de agenda 

–behalve die intrekking van motie 21.4 – en dat is dat er een extra punt is, namelijk bekrachtigen opheffen 

geheimhouding. Dan gaat het om de bijlage 2 tot en met 5 bij de verkoop Houtmarkt 7. 

De heer Aynan: Voorzitter? 

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: Ik heb daar een beetje moeite mee, omdat we die bijlages nog niet behandeld hebben in de 

commissie. Het komt ter elfder ure op de notabene geschorste raadsvergadering, nieuwe stukken. Volgens mij 

is dat gewoon niet hoe het hoort te gaan, dus ik heb daar bezwaar tegen. 

De voorzitter: Ja, ik begrijp het. Het is ook niet hoe het zou moeten gaan, alleen het aardige is misschien wel – 

en voor de rest is het in uw handen, want u bepaalt het als raad – in de eerstvolgende raadsvergadering moet 

de geheimhouding bekrachtigd worden of opgeheven. Het ligt morgen voor heb ik begrepen in de commissie. 

Mocht u vandaag besluiten de geheimhouding te bekrachtigen en morgen tot de ontdekking komen dat u 

eigenlijk vindt dat dat niet nodig is dan kunt u het de volgende vergadering weer opheffen, geheimhouden. 
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Dus in die zin is het een makkelijk te repareren punt en het is iets wat heel snel al gaat spelen. Ik zie dat ook de 

heer Smit hierover iets wil zeggen. De heer Smit. 

De heer Smit: Ja, ook een puntje van orde, mijnheer de voorzitter. Mag de agenda van een geschorste 

vergadering gewijzigd worden? 

De voorzitter: Dat mag als u daarmee instemt. Daarom heb ik gevraagd om dit punt toe te voegen. Ik zie dat 

dit nu allerlei reacties oproept. 

De heer Smit: Voorzitter, mag ik nog even? 

De voorzitter: Ja mijnheer Smit, gaat uw gang. 

De heer Smit: Dank u. Als u dat voor een volgende keer ook weer wil onthouden, want ik kan me herinneren 

dat u daar in het verleden tegen bent geweest, dat de agenda werd gewijzigd van een geschorste vergadering. 

Ik kan me vergissen, maar als het in ieder geval voor de toekomst ook mogelijk moet zijn in voorkomende 

gevallen dan zij dat zo. 

De voorzitter: De heer Visser.  

De heer Visser: U zei dat het in de eerstvolgende vergadering bekrachtigd moet worden, maar wat is dan de 

eerstvolgende vergadering ten opzichte van wat? Is dat niet de eerstvolgende vergadering na die 

commissievergadering? Dat is morgen, dus welke bepaling bepaalt dat het vandaag moet en niet de volgende 

raadsvergadering? 

De voorzitter: Volgens mij is het heel simpel: dat is gewoon de wet, die zegt dat dat in de daaropvolgende 

raadsvergadering wordt bekrachtigd. Maar ik vraag om het nog even na te kijken en dan hoort u het heel 

exact. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ik vind het eerlijk gezegd niet ordentelijk zoals u het nu presenteert. Ik heb zelf niet 

meer naar die agenda gekeken zeker niet naar deze geheime stukken, omdat het de voortzetting was van de 

vorige vergadering. Dus eerlijk gezegd: ik protesteer tegen de gang van zaken en ik vind dat u als 

raadsvoorzitter dit netter had moeten aanpakken. U had het dan ook van tevoren nog even kunnen 

aankondigen, dat dit een toevoeging was op de agenda. Dus ik ben tegen. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat er nog een aantal mensen zijn. Ik ga degenen die nu hierover nog willen 

spreken even het woord geven en dan moeten we denk ik hier niet eindeloos bij stil blijven staan. U hebt het 

zelf in handen, want u gaat er gewoon over. De heer Drost. 

De heer Drost: GroenLinks lijkt het inderdaad zonde als we hier lang bij stilstaan, dus ik zou het voorstel willen 

doen: laten we het gewoon bespreken morgen in de commissie en bekrachtigen de volgende raad, als daar 

niets op tegen is. 

De heer ‘…’: Daar sluit de Partij van de Arbeid zich graag bij aan. 

De voorzitter: Nou begrijp ik u niet helemaal. U zegt: we moeten de wet gewoon de wet laten. De wet zegt: 

eerstvolgende vergadering na het besluit. U zegt: dat is niet van belang voor ons.  
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De heer Drost: De eerstvolgende raadsvergadering is eind deze maand wat mij betreft. 

De voorzitter: Nee, voor wat betreft het besluit waar het over gaat. Dat had ook op de agenda moeten staan 

en het is aan u, maar ik constateer alleen dat de wet zegt dat de eerstvolgende raadsvergadering daarover een 

besluit wordt genomen en dat is zoals het is. Wat wij ervan vinden is dan niet zo interessant, dat is in ieder 

geval hoe de wet erover spreekt. Ik kijk even verder. De heer Amand. 

De heer Amand: Wij zijn tegen om dit nu in één klap een raadsbesluit over te nemen. Wij willen eerst de 

commissievergadering afwachten en dan zien we verder. Zo gaat het in het normale leven ook. 

De voorzitter: Dus u besluit, als u dat nu inderdaad gaat doen, zoals de meesten aangeven – dat gaan we dan 

even voorleggen – dat er geen geheimhouding wordt bevestigd en daarmee is die bij wet opgeheven, op basis 

van de wet. Eens even kijken, de heer Visser, CDA. 

De heer Visser: Voor de duidelijkheid: als we dus niet instemmen met deze geheimhouding dan is het morgen 

een openbaar stuk en kan iedereen dat stuk raadplegen? 

De voorzitter: Ja, dat is in ieder geval denk ik de uitleg van wat de wet zegt, namelijk dat de geheimhouding 

wordt bevestigd door de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering. De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Daarom ben ik toch wel even benieuwd naar de analyse van de griffier van wat de wet zegt. 

De voorzitter: Het is de analyse van de griffier. De heer De Groot. 

De heer De Groot: Dank u, voorzitter. Volgens mij maken we het erg ingewikkeld. Het is een stuk en dat gaat 

over de verkoop van vastgoed, dat gaan we morgen gewoon in de commissie behandelen, dus ik vind het 

lastig om nu bij de procedure stil te blijven staan. Laten we dit gewoon zoals de burgemeester voorstelt en de 

wet voorschrijft nu bekrachtigen, dan kunnen we het er morgen inhoudelijk over hebben. Mijnheer Amand, 

we gaan dit dossier morgen inhoudelijk gewoon behandelen. Dank u wel. 

De voorzitter: En kunnen het volgende maand als u wenst de geheimhouding er afhalen omdat u er over gaat. 

U kunt dat iedere vergadering kunt u als u dat wilt daar weer een besluit over nemen. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Dat was ik weer. Ik vind het jammer dat alles met u een strijd moet zijn. We hebben 

morgen in de commissie Ontwikkeling verschillende taxatierapporten die geheim zijn verklaard, die krijgen we 

nu ook niet voorgelegd. Dus ik begrijp niet waarom dit een uitzondering moet zijn en het lijkt mij – ik ben ook 

blij dat GroenLinks eindelijk eens de leiding neemt – dat we gewoon dit niet gaan behandelen vandaag. 

De voorzitter: We gaan het ook helemaal niet behandelen, we gaan het heel simpelweg besluiten en er wordt 

of geheimhouding … 

Mevrouw Van Zetten: U begrijpt best wel wat ik bedoel. 

De voorzitter: Ja, en over het strijden, mevrouw Van Zetten, kijk in de spiegel of u hier een probleem van wilt 

maken. Mijnheer Aynan, u bent hiermee begonnen, ik denk dat we daarna naar besluitvorming gaan. 
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De heer Aynan: En ik zal ermee eindigen. Volgens mij is er namelijk helemaal niks toegevoegd aan de agenda 

en dat is volgens mij wat GroenLinks ook voorstelt. Volgens mij is daar ook genoeg steun voor, dus het wordt 

niet openbaar, het heeft nooit op de agenda gestaan, voorzitter. 

De voorzitter: Dat is ook helemaal niet van belang, het gaat over de eerste raadsvergadering na het 

collegebesluit om geheimhouding op te leggen en dan wordt het door de raad ofwel bevestigd of niet 

bevestigd en daar gaat u over. Als u het niet doet, dat doet u het niet. Mijnheer Drost. 

De heer Drost: Ons voorstel was inderdaad dat eerste wat de heer Aynan zegt. Als dat gewoon echt om wat 

voor reden ook niet kan en we gaan er echt over stemmen of het geheim moet blijven of niet dan zeg ik: oké, 

als we gaan stemmen dan stemmen wij voor geheimhouding zoals de heer De Groot zei. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik denk dat het een stemming moet zijn. De informatie die ik via de griffier krijg is 

de bevestiging. De wet zegt: het college legt geheimhouding op, de eerstvolgende raadsvergadering bevestigt 

de raad dat of niet. Als het niet bevestigd wordt dan wordt het opgeheven. Als dat het is dan denk ik: laten we 

dan gewoon doen wat we willen met een vol bewustzijn van wat dat betekent. Ik stel voor dat we er niet over 

heen en weer blijven gaan, want dan wordt het welles-nietes. Is het nog van belang om nu toch nog een 

toevoeging te doen, mijnheer Aynan? 

De heer Aynan: Dan zou ik graag antwoord willen hebben, schriftelijk misschien, wat de wet zegt over het 

toevoegen van nieuwe stukken aan de agenda. 

De voorzitter: Krijgt u wat mij betreft, maar later, een notitie over. Voor dit moment is het voorstel om 

geheimhouding te bevestigen en ik denk dat we simpelweg kunnen volstaan met de vraag wie daarmee 

instemt. Dus wie stemt in met het bevestigen van de geheimhouding van deze stukken? Dat zijn – ik ga 

proberen, want dat doen we altijd, om dat ook fractiegewijs aan te geven – dat zijn de fracties van GroenLinks, 

Partij van de Arbeid, VVD, D66, CDA en ChristenUnie. En Actiepartij. En de SP, sorry, u zit daar terzijde. 

Daarmee is de geheimhouding bevestigd door de raad.  

12. Vaststellen Parkeerverordening 2020 

Dan gaan we naar agendapunt 12, het vaststellen van de parkeerverordening 2020 van de gemeente Haarlem. 

Daar hebben wij de discussie gevoerd en wij waren ongeveer toe aan de besluitvorming inclusief een 

amendement van Actiepartij en VVD over grote voertuigen. Ik begreep dat op dat inhoudelijke punt de 

wethouder nog een opmerking wilde maken. Wethouder Berkhout. 

Wethouder Berkhout: Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk de schorsing en het Pinksterweekend even 

toegenomen om mij even in het grote voertuigen-dossier te begeven – je moet wat – en ik zou graag in reactie 

op het amendement en eigenlijk de oproep van de Actiepartij en de mede-indieners om aandacht te hebben 

voor de ondernemers in deze. Wij willen toezeggen om na de zomer met een informatienota te komen 

specifiek over dit dossier, grote voertuigen, en specifiek ook in de geest van het amendement. Daar is nader 

met u van gedachten te wisselen wat we hiermee willen in de stad als het gaat om laden en lossen in het 

centrum, maar als het ook gaat om parkeren in woonstraten. Hoe we dit vervolgens goed in het APV en in de 

parkeerverordening vast kunnen leggen, want het begon mij eerlijk gezegd te duizelen, namelijk als u kijkt 

naar artikel 5.8 van de APV daar staat eigenlijk letterlijk opgenomen wat u mij opdraagt. Tegelijkertijd is in de 

parkeerverordening net weer dan de hoogte bijvoorbeeld niet goed geregeld of de lengte wel. In algemene zin 

zou ik willen zeggen: ik heb uw oproep gehoord. Ik denk dat het goed is om met de nota nader van gedachten 
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te wisselen. Dit onderwerp leent zich weer voor besprekingen in de commissie, daar ben ik eigenlijk achter 

gekomen. In de tussentijd, omdat het APV nog standhoudt en de overgangsregeling pas volgend jaar ingaat 

gebeurt er niks onomkeerbaars voor ondernemers en kunnen we de tijd nemen om goed te kijken hoe we dit 

voor de toekomst vastleggen. Dus die toezegging zou ik u willen doen. 

De voorzitter: Dank u wel. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. We zijn eigenlijk wel blij met de toezegging, zeker ook omdat u zegt 

dat er voorlopig niets gaat veranderen voor de ondernemers, dus dat de ondernemers gewoon nog een 

vergunning kunnen aanvragen en ook met grote bussen kunnen parkeren in de stad. We zien dus heel erg uit 

naar die informatienota en we hopen dus inderdaad dat u daarmee met een goede oplossing komt zodat we 

mensen binnen het gereguleerd gebied die in de toekomst ondernemer willen zijn ook dan nog gebruik 

kunnen maken van grote voertuigen indien dat voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Dus we zullen het 

amendement hierbij op dit moment intrekken en we zullen laten zien of het nog nodig is om toch nog met 

aanvullende opmerkingen te komen. 

De voorzitter: Dank u wel. Waarvan akte, dus het amendement is terugtrokken. Blijft over de verordening 

zelve. Mevrouw Schopman. 

Mevrouw Schopman: Ik heb dan toch nog wel een vraag, wij zijn mede-indiener, de PvdA. De 

parkeerverordening gaan we wel vaststellen en daar staat wel juist iets in over die grootte van de voertuigen 

en het in principe niet faciliteren naar de overgangsperiode. Hebben we hem dan wel voldoende afgedicht? 

De voorzitter: Even wachten, mijnheer Berkhout, want ik ga even kijken of er nu, want we willen proberen dit 

agendapunt ook af te ronden omdat we de discussie al gehad hebben. Maar dit is een majeur nieuw punt. Zijn 

er nog anderen die zeggen: dan heb ik daar ook nog wel een vraag over? Daar kan de wethouder nog reageren 

en kunnen we naar de besluitvorming. Zijn er nog anderen die hier iets over willen zeggen of vragen? Niet? 

Wethouder Berkhout. 

Wethouder Berkhout: Terechte vraag van mevrouw Schopman, denk ik. Nee, de overgangsregeling gaat ook 

bij vaststelling van de parkeerverordening pas in 1 juli 2021. Wat ik zeg: ik zeg u toe na de zomer te komen 

met een informatienota hierover. Wij zijn ook voornemens, dus op basis daarvan dan een APV-wijziging als dat 

nodig blijkt en een parkeerverordening – een nieuwe voor volgend jaar – in te stellen en dat gebeurt allemaal 

voor juli volgend jaar. Dus in de tussentijd gebeurt niks onomkeerbaars. 

De voorzitter: Dan zijn we toe aan besluitvorming en gaan we beginnen met de stemverklaringen, denk ik. 

Mijnheer Smit, wat wilde u nog, is dat een stemverklaring? 

De heer Smit: Even voor mijn vraag: als de verordening pas in juli 2021 ingaat, begrijp ik dat goed, mijnheer de 

wethouder? Dat niet, alleen dit specifieke aspect, artikel 20. Dank u wel, mijnheer de wethouder. 

De voorzitter: Goed, ik was aan het vragen of er iemand stemming wil. Ja, de heer Aynan. Stemverklaring. 

De heer Aynan: Voorzitter, met de toezegging van de wethouder kunnen wij akkoord gaan met de 

verordening. 
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De voorzitter: Dank u wel. Is er verder iemand die stemming vraagt? Zo niet, dan is de verordening 

aangenomen.  

13. Vaststellen Startnotitie Schouwbroekerplas, Schalks aan de Plas (bevat stemmingen) 

De voorzitter: Dan gaan wij naar agendapunt 13, het vaststellen van de startnotitie Schouwbroekerplas, 

Schalks aan de Plas. Ik noem even de sprekers die zich aangemeld hebben, daar was om gevraagd, om dat 

overzicht eventjes te geven, dan kunnen mensen zich alvast voorbereiden wanneer ze wat gaan zeggen. Dat 

zijn de heer Blokpoel, de heer Garretsen, mevrouw Verhoeff, de heer Van den Doel, de heer De Groot, 

mevrouw Kok, de heer Aynan, de heer Visser, de heer Hulster en mevrouw Van Zetten. Het woord is aan de 

heer Blokpoel, VVD. 

De heer Blokpoel: Voorzitter, dank u wel. Schalks aan de Plas, Schouwbroekerplas, ook wel Put van Vink, de 

eerste put van vanavond laten we maar zeggen. De afvalstort waar uiteindelijk een plas is gerealiseerd wat nu 

ecologische waarde lijkt te hebben of die ook al heeft en waar een ontwikkeling op handen is vanuit de 

initiatiefnemers. Een mooi initiatief, we kunnen het niet anders zeggen. De VVD is positief over het initiatief, 

maar kritisch op hoe het proces hier in de gemeente is verlopen aangezien er steun is geweest vanuit de 

gemeente ook in de financiën. Nu hebben we in de commissie daar al een hele discussie over gehad, ook met 

de wethouder, over hoe zijn die financier nou gedekt, hoe gaan we dat in de toekomst dekken, et cetera? Daar 

kwam geen duidelijkheid over, daar is nog steeds geen duidelijkheid over. De wethouder geeft aan: dat komt 

wel als u de startnotitie aanneemt. Dat vindt de VVD toch nog te weinig, dus we horen graag nog van de 

wethouder zo meteen ook in zijn reactie: waarom komt hij niet over de brug met die financiën? Want als de 

stichting het kan hebben, als de stichting uitgaat met een begroting van bepaalde grondwaarden, bepaalde 

waarden voor aanleg van parkeerplaatsen et cetera, dan zou u dat duidelijker aan moet geven richting de 

gemeenteraad om ook ons daarvan te overtuigen dat het een goede investering is en van wie die investering 

afkomstig is. Want daar is nog altijd geen duidelijkheid over. 

De voorzitter: Interruptie door mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Mijnheer Blokpoel, ik vind het lastig praten met mijn rug naar u toe. Dank u. Ons 

amendement heeft u ook ongetwijfeld gelezen, dat geeft in ieder geval nog een ander 

besluitvormingsmoment. Zou u dat ook niet helpen gezien de financiële wensen die u nog inzichtelijk wilt 

hebben? 

De heer Blokpoel: Ja, uw amendement heb ik zeker gezien, de steun daarvoor ook om het uiteraard terug te 

laten komen in de commissie. Maar waar ik op doel is dat we meer duidelijkheid krijgen van de wethouder nu 

op voorhand voordat we deze startnotitie verder brengen. Daar hebben we naar gevraagd en die duidelijkheid 

is er nog niet. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Dank u wel, voorzitter. Ik heb verleden week maandag de eer gehad om te worden 

rondgeleid door mevrouw Wisse, die vlakbij de Schouwbroekerplas woont. Gelukkig zonder haar jachthond, 

anders was het broedsucces van de vele broedvogels die ik daar hoorde ernstig verstoord. Mevrouw Wisse en 

ik wilden rechtstreeks dat recreatiestrandje lopen, tenminste het beoogde, maar dat lukte niet, want het is 

helemaal omheind – het groen tussen dat strandje wat er dan nog niet is en de weg – omdat daar allemaal 

vervuild groen is. Dus als Leven op Water zegt ‘wij zijn 150 meter van vervuilde grond’ dan is dat volgens de 



 

 7 

 

observatie van mevrouw Wisse en mij 5 meter misschien, maar in elk geval niet meer. We hebben wel bij de 

plas kunnen komen door onder het viaduct door te lopen. Daar zagen we een mooie bloeiende orchidee, dus 

ecologisch waardevol, juist op de plek waar de parkeerplaatsen zijn gepland. Bij het strandje of bij de rand van 

de Schouwbroekerplas, het strandje is er niet, ook allemaal die omheining. Dus er is echt vervuilde grond, dus 

wat Leven op Water zegt, 150 meter, dat is niet waar. Verder zegt Leven op Water ook: ze willen liever 

aquathermie dan zonnepanelen. Dat vind ik ook een opmerking, die kan iedereen maken: “Wij kiezen voor 

aquathermie”. Het is niet onderbouwd. Dat wil niet zeggen dat de SP niet voor recreatie is, maar wel beperkte 

recreatie. Wij zijn ook voor ecologische waarden, wij zijn ook voor zonnepanelen. Dat zijn drie functies die 

bijten elkaar misschien, dus wij willen daar beperkte recreatie, geen aanlegsteiger voor boten, een uur voor 

zonsondergang zou het dicht moeten. Wij willen een strandje waar mensen lekker van de zon kunnen 

genieten, eventueel wat kunnen zwemmen en misschien een klein speeltuintje voor de kinderen, zoals bij wet. 

Dan kom ik automatisch op het amendement van de Partij van de Arbeid. Er is inderdaad een vraagteken bij 

de financiën, wat de VVD al heeft gezegd, want er moet dus wel grond worden gesaneerd. Zonnepanelen, de 

SP vindt dat ook dat moet worden onderzocht. Er is een hele uitgebreide studie door de Universiteit van 

Wageningen over zonnepanelen en daar wordt ook een hoofdstuk behandeld over zonnepanelen op water, 

wat de invloed wel of niet is op onder- of bovenwaterleven. En – dat heb ik in de commissie ook al gezegd – er 

moet ook nog een studie komen naar de ecologische waarde. We moeten de feiten kennen om belangen te 

kunnen afwegen. Daarom vinden wij het amendement van de Partij van de Arbeid niet perfect, maar in elk 

geval een flinke stap vooruit en mijnheer Wiedemeijer ziet het al aan mijn gezicht: wij zullen dat steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij naar mevrouw Verhoeff, Partij van de Arbeid. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel, voorzitter. U zult begrijpen dat wij dat amendement wat we zelf hebben 

opgeschreven een warm hart toedragen. Wij vinden op zich belovende zaken in de startnotitie staan. Ik ga niet 

herhalen wat er allemaal gezegd is in de commissie, maar wat ons wel heel duidelijk is, is dat je de ecologische 

waarde, het verbeteren daarvan in goede samenhang met een recreatieve ontwikkeling moet zien en omdat 

wij ook de RES heel belangrijk instrument vinden. Hoe gaan wij de energiezaken regelen voor een wijk als 

Schalkwijk, wat toch een belangrijk, groot stadsdeel is? Dat kun je niet los zien van deze ontwikkeling. Wij 

zeggen niet: er moeten zonnepanelen. Maar de kans is wel om daar te kijken of dat wel kan en dan graag ook 

van het nieuwste type en daar hebben onze collega’s van GroenLinks ons bij geholpen voor de juiste 

voorwaarden, zodat we het echt perfect hebben opgeschreven. Er bestaan inmiddels zonneparken en de 

manier waarop ze worden neergelegd waardoor je de biodiversiteit in het water verbetert in plaats van dat je 

daar iets slechts voor doet, wat in het verleden vaak het geval was. Kortom, die drie zaken moeten netjes op 

een rijtje gezet worden en je ziet dat wij niet de enige indiener zijn. D66, het CDA, de Actiepartij en GroenLinks 

die hebben het met ons mede ingediend en eigenlijk heb ik dan alles wel gezegd gezien wat wij allemaal in de 

commissie hebben gezegd. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van den Doel, GroenLinks Haarlem. 

De heer Van den Doel: Dank u wel, voorzitter. Als mede-indiener van dat amendement zijn wij daarvoor. Ik wil 

wel nog zeggen dat de horecafunctie stond wel in ons verkiezingsprogramma en in het coalitieakkoord, dus 

dat ondersteunen wij. Als dat zou gecombineerd kunnen worden met een natuurpositieve ontwikkeling zoals 

zonnepanelen zouden kunnen zijn, maar dat vinden we wel belangrijk, dan zouden we dat prettig vinden. De 

orchideeën zijn beschermd, dus dat is inderdaad wel een dingetje, dat moet uitgezocht worden. Maar het is 

een startnotitie, dus dat kan allemaal nog uitgezocht worden en daar komen we allemaal nog achter. Dus zoals 

de startnotitie nu is plus dat amendement, daar kunnen wij ons achter scharen. Dank u. 
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De voorzitter: Dank u wel. Interruptie van de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: U zegt: u kan zich vinden in de horeca, dus ook in de recreatie. De SP heeft gezegd dat ze 

voor extensieve recreatie kiezen, dus kleinschalig. Wat is de mening van GroenLinks daarover? Wilt u die 

aanlegsteiger met veel motorbootjes, disco ’s nachts? Wat willen jullie? 

De heer Van den Doel: Kampvuren op het strand ben ik erg voor. Nee, onzin. Zoals de startnotitie vermeld, dat 

is de horeca die wij voor ons zien, dat is de horeca die altijd gecommuniceerd is en waar we ons altijd achter 

hebben geschaard, dus dat zullen wij nu ook doen. 

De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer De Groot, D66. 

De heer De Groot: Dank u, voorzitter. D66 steunt de startnotitie die vanavond voorligt. We zijn enthousiast 

over het initiatief. Wel blijven we graag aangesloten bij de verdere uitwerking en dat komt met name omdat 

het nog niet duidelijk is of recreatie uiteindelijk in staat zal zijn om voldoende op te brengen om de kosten te 

dragen, waaronder ook de sanering. Wij dienen het amendement wat al genoemd is mede in en we kijken uit 

naar verdere bespreking in de commissie Ontwikkeling. Afsluitend willen wij graag nog benadrukken dat D66 

woningbouw in dit gebied nu en in de toekomst niet zal steunen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Kok van OPH. 

Mevrouw Kok: Dank u wel, voorzitter. OPHaarlem staat ook positief ten opzichte van dit plan. We vinden het 

een goed voorstel, helemaal zoals mijnheer Garretsen het beschrijft, met het strandje en het speeltoestel. Wij 

steunen het amendement niet, wij zien meer in zonnepanelen op het eventuele paviljoen dan op het water. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. De kleinschalige horeca biedt kansen en voorzieningen voor de wijk, 

dat is goed. Het biedt ook kansen om de boel te saneren en er is ook draagvlak in de buurt. Maar er zijn wel 

wat vraagtekens over de financiële haalbaarheid, de sanering, de locatie is nog onzeker. Het zijn allemaal 

vraagtekens en daar geeft deze startnotitie geen antwoord op. De raad zou ook buitenspel staan na 

goedkeuring vanavond. Maar gelukkig hebben we het amendement dat vraagt om de raad erbij te betrekken, 

dus dat zullen we dan ook steunen en daarmee dus ook de startnotitie. 

De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie is positief over het plan voor een horecavoorziening 

aan de Schouwbroekerplas. Wij denken dat het ook goed samen kan gaan met zonnepanelen op de plas en 

behoud van de ecologische functie van de oevers. We hebben nog wel vragen bij de financiën en vinden 

eigenlijk op dit punt het stuk mager, omdat er allerlei aspecten in het plan zijn die uiteindelijk de gemeente 

geld gaan kosten vanuit allerlei subsidiepotjes. Met name de inrichting van openbare ruimte, op dat punt is 

het stuk echt mager onderbouwd. We hadden liever een totaalplaatje gezien, we verwachten dat het college 

nog met nadere voorstellen op dit punt komt, maar verder positief over deze ontwikkeling. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Actiepartij is ook positief over het idee om daar een 

horecavoorziening te maken, maar vraagt zich werkelijk af of dat inderdaad samengaat met de ecologische 
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waarde die daar binnen dat gebied is en ook met een ander idee om daar zonnepanelen er neer te leggen. Dus 

wat ons betreft was de hele startnotitie nog veel te vroeg en hadden we graag eerst wat experts gehoord over 

die op het gebied van ecologie of van zonnepanelen te horen hoe zij daarover dachten. Want hoewel we 

denken dat we overal alles van weten zijn dit vakgebieden die heel specialistisch zijn en echt te veel 

specialistische kennis vragen om daar zomaar een uitspraak over te doen. Daarom zijn wij heel blij met het 

amendement van de PvdA, zodat er een soort van pas op de plaats is en wij ook in de commissie en als raad 

worden meegenomen om te horen of het inderdaad wel op deze manier mogelijk is en of de ecologie niet 

geschaad wordt bij deze ontwikkeling. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Dank u, voorzitter. Dankzij het gif heeft de natuur daar ongestoord zijn gang kunnen 

gaan, anders waren er waarschijnlijk al lang huizen gebouwd, dus dat is een beetje de paradox daar. Wat Hart 

voor Haarlem betreft behouden wij het noordelijk gedeelte voor vogels, want die hebben daar één van de 

weinige schuilplekken langs het Spaarne waar ze nog ongestoord kunnen broeden en hun gang kunnen gaan. 

Dus wat dat betreft, recreatie daar: ja, maar niet in het noordelijk gedeelte, kleinschalig ook. De financiën, 

daar hebben sommige mensen hun twijfels over, we moeten dat maar zien. Wat betreft die zonnepanelen op 

het water, daar is Hart voor Haarlem gewoon echt fel tegen. Als er een zonnepaneel ergens moet komen dan 

maar op een dak. Bij de argumentatie wordt aangevoerd dat die recreatie daar zo belangrijk is omdat er 

verder in het gebied niks is. We moeten niet vergeten dat bij de Watermeterfabriek niet heel erg ver 

daarvandaan ook een redelijk uitgebreide recreatie en horeca mogelijk wordt gemaakt. Dus in die zin vind ik 

die onderbouwing – het is net maar welk laatje men opentrekt – is het niet heel erg consequent en ik vind dat 

het college wat dat betreft een beter stuk had kunnen leveren. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder geen sprekers uit de raad? Dan gaan we naar wethouder Roduner. 

Wethouder Roduner: Dank u wel, voorzitter. Deze startnotitie ligt voor om te kijken of u dit u überhaupt een 

ontwikkeling vindt waar u een positieve grondhouding in heeft. Volgens mij geeft u aan in meerderheid dat u 

dat heeft, dat u het een interessant initiatief vindt wat u ook verder wil brengen. Dat betekent ook dat we aan 

de beginfase staan volgens mij van een heel traject. Als daar op een gegeven met ook de vraag komt: moet de 

gemeente hier financieel aan bijdragen? Dan komen we vanzelfsprekend conform alle afspraken bij u terug 

met een aparte kredietaanvraag bijvoorbeeld. Dus dat was sowieso al gewoon de natuurlijke route. In het 

amendement lees ik eigenlijk twee dingen. Een positieve grondhouding ten aanzien van drijvende 

zonnepanelen op die plek. Het is ook een plek die in de Concept-RES staat als potentieel opwekgebied. Dat zal 

dan uiteindelijk ook in de RES natuurlijk verdere gesprekken over voeren en als het tot een project komt zal 

dat denk ik ook een los project zijn. Wat hier gevraagd wordt volgens mij is aan het college om ook in dit 

project wel de ruimtelijke inpassing van zo’n type project te bekijken en in samenhang te bezien met dit 

initiatief. Ik denk dat dat verstandig is, dus dat gaan we gewoon doen. Ik kom zo bij het amendement. En 

inderdaad, we komen met de resultaten bij u terug. Dan nog even richting de VVD: het is volgens mij ook 

hartstikke onduidelijk ook wat de financiën precies gaan zijn. Aan de ene kant verwachten we dat als we een 

stukje grond gaan verhuren of een stuk water voor zo’n initiatief dat we daar ook opbrengsten uit gaan 

genereren. Mogelijk horen daar ook inderdaad kosten bij om het uiteindelijk geschikt te maken voor verhuur. 

Als dat inderdaad grote kosten zijn komen we ook bij u terug in de kredietaanvraag. Wat hier volgens mij nog 

wel, dus dat is ook nog zoeken: wat kan er precies komen en wat moet er precies in de openbare ruimte 

gebeuren? Dat weten we nog niet, dat gaan we uitzoeken, daar komen we mee terug. Wat hier nog wel 

volgens mij toch een risico is – volgens mij staat het ook als risico benoemd – is uiteindelijk de mate van 
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grondvervuiling en de mate van bodemsanering die daar uiteindelijk wel of niet moet geschieden. Daar is een 

bedrag voor gereserveerd in onze ‘…’ in de reserve voor bodemsanering, geloof ik, maar dat zal niet voldoende 

zijn om alle kosten van de sanering te dekken. Dus dat is wel echt ook een risico voor het project wat we de 

komende periode uit gaan zoeken. Dat was het, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Nog wel een vraag aan de wethouder. Deelt het college ook de zorg voor de natuur, 

voor de vogels die er in dat gebied zitten? U bent een groen college en ik zou toch wel, u vraagt toch wel of ik 

instem met dit voorstel, maar ik wil toch ook wel een garantie dat we daar toch ook maatregelen nemen. 

Want zoveel gebieden in deze stad zijn er niet meer die overblijven voor de flora en de fauna. Dus graag nog 

daar even een reactie op. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Mevrouw Van Zetten, ik wilde eigenlijk u even interrumperen, want als u ons 

amendement goed heeft gelezen dan hebben we het over drie belangrijke onderdelen en daarmee dus ook de 

natuur en daar horen de vogels volgens mij bij. Bent u het daarmee eens? 

Mevrouw Van Zetten: Nee, maar ik vraagt ook helemaal niet aan u, want ik vraag het aan het college die met 

dit stuk komt en ik wil graag een reactie van de wethouder. 

Mevrouw Verhoeff: Dat mag, maar ik vraag u of u het eens bent met dat wat wij in het amendement hebben 

geschreven? Dat die er juist vanuit gaat, dat dus ook voor vogels we het één en ander willen doen. Dat hoort 

ook bij flora en fauna, voor zover ik weet. Dus ik vraag eigenlijk om uw steun, los van de vraag die u aan de 

wethouder stelt. 

Mevrouw Van Zetten: Dat heb je dan met zo’n gecompliceerd amendement. Natuurlijk ben ik voor het behoud 

en daar gaat u dan maar voor zorgen, maar ik ben gewoon tegen die zonnepanelen op het water. Want dat 

vinden wij dus een hele slechte ontwikkeling, dat wij dat schaarse beetje natuurwater even gaan verpesten 

met zonnepanelen die u gewoon beter op uw dak kunt leggen. Dat is mijn bezwaar tegen het amendement, 

maar dat had ik al verwoord. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Ik wilde nog even aan u vragen: u heeft het over zonnepanelen op het dak, bedoelt u dat 

in algemene zin of net als de OPH zei alleen op die recreatieve voorziening? Want dan hebben we wel een 

probleem denk ik om de energievoorziening in deze stad op orde te krijgen. 

Mevrouw Van Zetten: Inderdaad, daar wordt gedifferentieerd over gedacht en ik begrijp heus wel dat er 

vanuit het RES een verzoek is om hier invulling aan te geven, maar dan zou ik zeggen: er zijn daken genoeg en 

laten we daar eens mee beginnen en dan eens kijken of wij in de natuur ook wat zonnepanelen kwijt kunnen. 

Dat is gewoon de mening van Hart voor Haarlem. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen in de tweede termijn? Niet? Dat is er nog een vraag voor de 

wethouder dus. Wel? Ah, de SP, de heer Garretsen. 
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De heer Garretsen: Wethouder, ik wil inderdaad ook dat uzelf antwoord geeft op wat u gaat onderzoeken. Het 

amendement zegt: ‘wanneer passend binnen de landschappelijke kaders’ – en daar versta ik ook de 

ecologische functie en recreatieve functie – ‘wordt een significante bijdrage geleverd aan het RES.’ Dus 

wanneer passend. Ik zou graag willen dat u toezegt dat u onderzoekt wat voor invloed die drie functies op 

elkaar hebben. Want wij willen op grond van feiten kunnen beslissen. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder niet? Wethouder Roduner. 

De heer Roduner: Een aantal jaar geleden is er ook een concept-gebiedsvisie opgesteld voor dit gebied. Voor 

zover ik het nog goed in mijn hoofd heb is vooral een groot deel van de belangrijke ecologische waarde zit 

onder andere in het populierenbos aan de noordzijde van de plas. Mevrouw Van Zetten had het ook over 

broedende vogels, die zitten daar in dat bos. Volgens mij vanuit het college is in ieder geval in de RES is dat bos 

niet aangewezen als: wat gaan we ontwikkelen voor een zonnepark? Dus we hebben het hier over drijvende 

zonnepanelen. Het initiatief wat nu voorligt zit vooral aan de zuidkant, dus een eind weg van dat 

populierenbos. Dus volgens mij hoeft dat elkaar niet te bijten. Volgens mij wat het amendement vraagt is om 

vooral te kijken naar de ruimtelijke inpassing, dus hoe kunnen we een aantal functies die ruimte vragen in dat 

gebied goed inpassen? Vooral die ruimtevraag op het water, denk aan vaarroutes die open moeten blijven, 

denk aan een drijvend zonnepark en denk ook inderdaad een terrassteiger met een boot, dus dat is even wat 

daar voorligt. Daar voel ik volgens mij in het amendement mij opgedragen toe om dat uit te zoeken: hoe 

vooral de ruimtelijke inpassing zit. Volgens mij de ecologische vraag of je daar drijvende zonnepanelen wilt, 

dat is volgens mij een vraag die niet zozeer een ruimtelijke vraag is, maar die dan terug zou komen bij als het 

college met een voorstel zou komen om daar ook een project van te maken en die drijvende zonnepanelen 

daar te realiseren. 

De voorzitter: Er is een interruptie van mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Wethouder, als u het amendement heel goed leest gaat het over drie ruimtevragen en 

ook landschap en ecologie en ook het duurzame bos waar u zelf, dat vergt ruimte. Dus ook dat zit er wel 

degelijk in. Het kan dus best zo zijn als er nu orchideeën staan op een plek die van tevoren niet bekend waren, 

dat u iets zal moeten schuiven met uw recreatieve voorziening. Dat is met name: zoek het goed uit, zodat wij 

als raad weten waarover wordt besloten. Dat kunt u nog niet weten, want als u het nu wist stond het in de 

notitie volgens ons. 

Wethouder Roduner: Nee, dat klopt, maar ik denk dat het volgens mij in de verkenning is het goed om ons dan 

vooral te concentreren op waar eventueel die functies zouden moeten landen. Met het populierenbos heb ik 

in ieder geval proberen aan te geven dat zowel de recreatieve functie als de behoefte voor zonnepanelen dat 

in ieder geval vanuit het college niet de verwachting is dat die daar zal landen, dus dat zal aan de zuidkant 

vooral bekeken moeten worden. Inderdaad, als het uiteindelijk leidt tot projecten voor drijvende 

zonnepanelen, ik begrijp dat er allemaal prachtige voorbeelden zijn die ook rekening houden met de ecologie, 

maar dat besluiten we nu niet. We kijken nu alleen naar de ruimtelijke inpassing en die afweging zal dan in een 

apart project genomen moeten worden. 

De voorzitter: De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Een kleine vraag nog, wethouder. Leven op Water wil ook een aanlegsteiger en boten. Dat 

kan natuurlijk ook invloed hebben op de zonnepanelen en wederzijds, want je kunt niet honderden boten per 

dag terwijl je ook zonnepanelen hebt. Dus ik neem aan dat u dat ook meeneemt. 
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Wethouder Roduner: Zeker. Ik heb volgens mij de vaarroutes ook benoemd als belangrijk ruimtelijk element, 

dat we daar ook gewoon rekening mee moeten houden, de bereikbaarheid van de vaarten. Dus Schalkwijk is 

ook een belangrijk ding. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan zijn we toe aan besluitvorming en dan als eerste over het amendement. Zijn er 

die daar nog een stemverklaring over willen geven? Dat is eigenlijk al gebeurd waarschijnlijk voor de meesten. 

Goed, dan gaan we over tot stemming. Wie is voor het amendement? Dat zijn er heel wat. De fracties van de 

Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD, D66, CDA, Trots Haarlem, ChristenUnie, Jouw Haarlem en Actiepartij. 

Dat was het? Mijnheer Garretsen, het is echt heel erg, maar goed. U hoort er ook bij, ja. U bent ook een 

voorstemmer. Oké, dan is het amendement aangenomen. Dan gaan wij naar de startnotitie zelve. Vraagt 

iemand daar nog een stemming over? Die is dus ondertussen nu aangepast. Ja, de heer Van den Raadt, u wilt 

ook een stemverklaring geven? De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja voorzitter, met Trots Haarlem duurt het altijd een beetje wat langer. Wij hebben 

toen destijds 4 jaar gedaan over het betaald parkeren per minuut en ik moest het even opzoeken op 

Facebook, maar in november 2015 hadden wij voorgesteld om woningen op water te gaan invoeren en 

hebben wij ook deze club Wonen op Water van harte gesteund. Ik heb de tranen in mijn ogen dat we nu met 

z’n allen tot het inzicht zijn gekomen dat het inderdaad destijds al een heel goed idee was. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Blokpoel.  

De heer Blokpoel: Voorzitter, gelukkig is het geen Wonen op Water, maar goed, dat is voor Trots Haarlem. De 

wethouder gehoord hebbende, duidelijkheid over financiën gaat hij geven, hartstikke goed, fijn. Daar wachten 

we op en we kunnen het voorstel steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik even kijken of er nog anderen zijn. Niet? Er wordt geen stemming 

gevraagd, dus dan is het voorstel aangenomen.  

14. Jaap Edenlaan, realiseren nieuwbouw turnhal HLC (bevat stemmingen) 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 14, Jaap Edenlaan, realiseren nieuwbouw turnhal HLC. Daar 

hebben zich een aantal sprekers aangemeld. Ik noem even de namen en dan gaan we in die volgorde ze langs. 

De heer Smit, de heer Van Kessel, mevrouw Van Zetten, de heer Garretsen, de heer Yerden, mevrouw 

Timmer-Aukes, mevrouw Çimen, de heer Aynan … 

Mevrouw Verhoeff: Voorzitter?  

De voorzitter: Ja?  

Mevrouw Verhoeff: Omdat de heer Oomkes nu wel aanwezig is, is het niet de heer Yerden maar de heer 

Oomkes die het woord voert. 

De voorzitter: Mijnheer Oomkes dus. Dan de heer Aynan, de heer Visser, de heer Hulster, een spreker namens 

het CDA, de heer El Aichi begrijp ik, en dat zijn het, de sprekers. Dan gaan we naar de heer Smit. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. De startnotitie zegt: een beoogd resultaat. Er wordt een 

nieuwe sporthal gebouwd voor de breedtesport turnen. Deze kan ook door derden gebruikt worden derhalve 

het goed ingepaste omgeving, zodat de T&H, de Provincie Noord-Holland Hal een herkenbaar en veilige entree 
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houdt. Daar zal denk ik straks iedereen het mee eens zijn, mijnheer de voorzitter. HLC heeft een terechte 

wens, is over de stad verspreid en het zou echt een push zijn, een impuls voor de turnsport in Haarlem als 

deze hal gerealiseerd wordt. Daar hebben wij wel een motie aan toegevoegd. Waarom hebben we dat 

gedaan? Er is een communicatieprobleem tussen de ontwikkelende organisatie, HLC, de wijkraad, wellicht ook 

wat omwonenden – ik heb begrepen onder andere in het nieuwe flatgebouw – en dat is zonde als dat het 

traject van realisatie zou frustreren. Ik kan het ook wel een klein beetje snappen als je de startnotitie leest, 

een uitgewerkte startnotitie met maar liefst 35 kaders c.q. deelkaders. Dat zijn we in andere startnotities 

zelden tegengekomen, maar het staat er. In die zin, geachte wethouder, heeft u zich in feite goed ingewerkt in 

wat er allemaal moet gebeuren, wat je allemaal tegenkomt en tegen kan komen bij het realiseren van deze 

turnhal. Maar – en dat is de maar – het bestuur van HLC is geen deskundige. De wijkraad doet zijn best, maar 

is minder deskundig dan uw ambtelijke organisatie, mijnheer de wethouder. Daar lijkt zich wat te wreken wat 

nu leidt tot frustratie en discommunicatie. Ik ga niet heel de motie voorlezen, u heeft hem allemaal gehad, 

maar er zijn twee elementen waar wij toch de nadruk op willen leggen en we hopen dat de wethouder dat als 

een charmante ondersteuning beschouwt. De motie verzoekt het college om spoedig de uitwerking – en dat 

gaat om de uitwerking van kaders – aan te geven waarbinnen de initiatiefnemer en betrokken partijen een 

traject van ontwerp en bouwkunde vormgeven. Help nu alstublieft snel de partijen bij het onzichtbaar maken 

van in feite de uitwerking van de spelregels. Tevens omdat er natuurlijk een hele moeilijke tijd gaande is met 

de coronacrisis verzoeken wij om snel inzicht te geven in de haalbaarheid. Let wel, die sluitende businesscase 

dat vereist nog wel een stuk rekenwerk, maar de haalbaarheid: is het haalbaar om een sluitende businesscase 

te gaan realiseren? En daarbinnen uiteraard, als je die haalbaarheid min of meer weegt, de inzet van partijen 

waaronder de inzet en/of bijdrage van onze gemeente. Kunnen wij daar wat vroegtijdig stadium een soort 

inzicht in krijgen zonder achter de komma het allemaal te weten zodat we inderdaad weten dat de inzet die 

partijen plegen – die ook u met uw ambtenaren pleegt – inderdaad tot dat resultaat van een nieuwe sporthal 

leidt? Kortom, de startnotitie is voor de indieners OPHaarlem, VVD, Hart voor Haarlem, Actiepartij een goede 

basis. Trots als mede-indiener doet dat als de volgorde van de agenda wordt aangehouden, dus eerst de motie 

wordt behandeld en dan de startnotitie. Wij hopen dat de wethouder de charme en de goede bedoeling van 

deze motie herkent. Dank u wel, mijnheer de voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Dank u wel, voorzitter. De VVD is positief over de komst van een turnhal bij de Jaap 

Edenlaan. Het is dan natuurlijk wel jammer dat deze wethouder zijn startnotitie geen hoge E-score kreeg van 

de jury, de commissie Samenleving om maar in termen te blijven. Dat is een reden geweest, zoals mijn 

voorganger hier al zei, om een motie in te dienen om nog een betere uitwerking van de kaders te vragen ten 

aanzien van de parkeerproblematiek daar, de bereikbaarheid en ook vooral om in goed overleg met de 

omwonenden te blijven. Daarmee breng ik ook nog in herinnering het traject dat ook geen schoonheidsprijs 

verdiende bij de Sportweg, dus misschien is dat ook iets voor de wethouder Democratie om daarover na te 

denken, hoe dit beter kan. Goed, die motie is ingediend en we wachten even de reactie van de wethouder 

daarop af. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ik had me opgegeven voor de zekerheid voor die videovergadering, maar ik hoef niet 

echt iets te zeggen. Als ik wat heb te zeggen steek ik mijn vinger wel op. Dank u wel. 

De voorzitter: Helemaal goed. De heer Garretsen. 
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De heer Garretsen: Het collegestuk spreekt over dat er geen sprake is van staatssteun. Maar het college 

vergist zich, ik denk dat ze bedoelen niet van ongeoorloofde staatssteun. Want er is een 

voorschotovereenkomst, er komt een garantiestelling. Juist omdat er geen sprake is van ongeoorloofde 

staatssteun hoeft volgens mij ook niet een aanbesteding waar iedereen op kan reageren. Het is een zaak van 

algemeen maatschappelijk belang, het college geeft zelf ook een aantal argumenten. Ik vind gewoon dat die 

turnhal er moet komen, maar voor de amateurverenigingen zoals het collegestuk zegt. Ik geef het college ook, 

de wethouder heeft gezegd dat hij die variant gaat bestuderen ook in overdenking om op erfpacht te doen. 

Dan hoeft de turnvereniging geen lening af te sluiten en die kan dan via erfpacht toch ook het bedrag 

opbrengen voor de gemeente in een aantal jaren wat er opgebracht zou worden als de gemeente de grond 

zou verkopen. Reactie van de wethouder. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Oomkes. 

De heer Oomkes: Dank u wel, voorzitter. Bij de vorming van het huidige college is een traject overeengekomen 

voor gerichte investeringen in de sportsector die waar mogelijk stapsgewijs worden uitgevoerd. Het koppelen 

van sportvoorzieningen staat daarbij voorop en dat heeft ook onze voorkeur. Bovendien trekt de Hercules-

Leonidas-combinatie in Haarlem-Noord veel jonge mensen. Wat nu voorligt lijkt een zorgvuldig uitgevoerd 

traject, maar de duivel en de schoonheid zit hem in de details. De PvdA vindt dit een afgewogen plan mits de 

entree veilig en met respect voor de belangen van de buren kan worden uitgevoerd. De ondergrondse 

parkeerplaatsen die al op het sportpark aanwezig zijn worden hierbij ingezet. Ook hier staat of valt alles met 

de kwaliteit van de afwerking. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Timmer-Aukes. 

Mevrouw Timmer-Aukes: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben het hier dus over de startnotitie, het hele begin 

van het proces. In de startnotitie leggen we de kaders vast waarbinnen wij vinden dat die turnhal gebouwd 

moet worden. De invulling van de kaders gebeurt in de komende weken. In de commissie hebben we het 

uitgebreid hierover gehad en het is daarbij ook van belang te weten dat HLC initiatiefnemer is van de bouw en 

niet de gemeente. GroenLinks wil nog het volgende ding meegeven of benadrukken: we zijn blij met het lezen 

dat het natuurinclusief wordt gebouwd. Zo wordt de biodiversiteit in onze stad gehandhaafd. Daarnaast zijn 

we blij met de toezegging van de wethouder over de stadsecoloog, dat die wordt betrokken. In het stuk staat 

weinig over toegankelijkheid, dat wil ik toch even noemen, want het is één van de randvoorwaarden. We gaan 

ervan uit dat bij de bouw van de turnhal wordt gekeken naar de toegankelijkheid van het gebouw voor zowel 

de sporters als de bezoekers. Volgens mij zijn we het er allemaal over eens dat die turnhal er moet komen. Om 

te reageren op de motie: wij gaan niet instemmen met de motie, want wij vinden dat de motie vooruitloopt 

op de troepen. De kaders die worden spoedig gegeven, dat gebeurt allemaal in de volgende fase. Over de 

businesscase, die komt in het tweede kwartaal van 2020, daarom zullen wij ook tegen stemmen. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Dank u wel, voorzitter. D66 is ook voorstander van een turnhal in Haarlem-Noord. De 

nieuwe turnhal is nodig voor het accommoderen van het groeiend aantal sporters, het is nodig voor het 

bevorderen van de kwaliteit van het turnen, voor het kunnen houden van wedstrijden in Haarlem en het 

gebouw is multifunctioneel, het zal ook bijvoorbeeld door het Mendel worden gebruikt voor het verzorgen 

van hun gymlessen. Tijdens de commissie Samenleving is duidelijk gebleken dat ook de omwonenden uit de 

buurt voorstander zijn van zo’n turnhal. Nu zijn er wel zorgen geuit, over de parkeerdruk, over de sociale 

veiligheid en over de omvang van de turnhal. Voorzitter, dit is een startnotitie die op eerdergenoemde punten 
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nog verder uitgewerkt en geconcretiseerd zal moeten worden. Voorliggend plan is wat D66 betreft dan ook 

niet in beton gegoten en de wethouder heeft duidelijk tijdens de commissie aangegeven dat er ook nog een 

inspraak- en participatietraject zal gaan komen. Natuurlijk wil ook D66 dat er een gedragen plan komt waar 

zowel de buurt als HLC blij mee zijn. Daarom lijkt het D66 wel verstandig dat de gemeente HLC faciliteert bij 

het organiseren van zo’n inspraak- en participatietraject. Graag een reactie van de wethouder op dit punt. Dan 

de financier, voorzitter. HLC wil een lening aangaan bij een externe verstrekker en voor gunstige rentetarieven 

verzoekt HLC dan ook de gemeente om garant te staan voor een bedrag van om en nabij € 3.000.000 in dit 

project. De garantstelling is randvoorwaardelijk voor de totstandkoming van dit project, maar het onderzoek 

van de gemeente naar de garantstelling loopt nog en is pas na de zomer gereed, heb ik begrepen. Indien het 

onderzoek tot een positieve conclusie leidt en de gemeente dus garant wil staan voor dit bedrag wil ik graag 

een bevestiging van de wethouder dat de garantstelling voor de gemeenten expliciet onderdeel is van een te 

nemen raadsbesluit in een volgend stadium, dus graag een reactie op dit punt. Tot slot de motie van OPH en 

anderen. Ook wij vinden dat deze motie eigenlijk vooruitloopt op de zaken. Er is inderdaad al een businesscase 

toegezegd, die zou nu eigenlijk klaar moeten zijn. Het inspraak- en participatietraject moet nog gaan komen. 

Maar goed, wij zijn benieuwd dan naar de reactie van de wethouder ook op dit punt. Tot zover, dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Een turnhal is niet alleen goed maar ook noodzakelijk, want de turners 

turnen nu echt overal door de stad heen in kleine gymzalen, soms echt gewoon schaam je je dat je daar – in 

mijn geval – je dochter heenbrengt. Dus het is goed dat die ook op een logische plek bij de sportboulevard 

komt. Voorzitter, we hebben nu geloof ik al een paar maanden of een paar weken het motto: alleen samen 

krijgen we corona eronder. Maar alleen samen krijgen we een turnhal van de grond. Dan is het ook echt 

letterlijk samen doen, met de gemeente, met de wijkraad, met de bewoners, andere belanghebbenden. Dat 

moet ook gebeuren en daar knelt het een beetje. Dus wij herkennen de charme en de goede bedoelingen van 

de motie. Er wordt hier gezegd: je loopt vooruit. Maar het andere spreekwoord zegt ook: regeren is 

vooruitzien. Dus van harte steun voor die motie. Voorzitter, toch wel een beetje naar die sporthal die er nu is 

en …  

De voorzitter: Er is een interruptie van de heer Amand. 

De heer Amand: Toch wel even een vraag aan de heer Aynan. Heeft u verstand van sportverenigingen? Dat is 

mijn vraag, want de turners op heden in heel Haarlem turnen buiten. Dus ik weet niet waar u dat allemaal 

vandaan haalt. 

De heer Aynan: Voorzitter, ik heb gelukkig van andere dingen verstand, maar praktisch turnen is er nu niet bij 

vanwege de corona-maatregelen. Laten we hopen dat dat niet al te lang duurt. Voorzitter, nog een opmerking 

over de Noord-Holland-Hal. Er is inderdaad een parkeergarage eronder, in ieder geval parkeerplaatsen onder 

de hal en die worden tot mijn grote verbazing bijna nooit gebruikt. Ons verzoek aan het college is: stel dat 

alstublieft ook nu open. Dank u wel, voorzitter. 

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

De heer Visser: Voorzitter, ook de ChristenUnie is positief over de komst van de turnhal en daarom ook 

positief over de startnotitie. Wij hebben wel wat discussie gehad over geluiden vanuit de wijk over de 

participatie. De wethouder zegt: de participatie gaat nu nog starten. Kennelijk is er wel wat ruis op de lijn 

gekomen, maar ik neem aan dat de wethouder dat nu goed oppakt met de wijk en de andere betrokkenen, 
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want dit gaat over meer dan een turnhal. Dit gaat om een complexe gebiedsopgave waarbij ook belangen voor 

de school spelen, belangen voor het parkeren. Voor de ChristenUnie zijn die kaders erg belangrijk, dat de 

parkeerfunctie goed wordt opgelost en dat er ruimte blijft voor de fietstunnel. Met name die twee, want die 

twee willen wij ook uiteindelijk het plan toetsen en we gaan er ook vanuit dat de wethouder nog terugkomt bij 

de raad met het voorstel, wat nu niet in het stuk staat. Wat betreft de motie, die vind ik ook heel charmant 

verwoord, alleen het punt van de constateringen, wat in de constateringen staat, dat loopt nu te veel op de 

zaak vooruit. Maar de rest vind ik wel heel belangrijk, dat er snel duidelijkheid komt over de businesscase. Dus 

ik twijfel even wat ik met de motie ga doen, ik wacht de reactie van de wethouder af, maar het signaal is denk 

ik van de wethouder heel duidelijk: betrek de buurt. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Ook Actiepartij vindt het heel goed en belangrijk dat er een 

voorziening voor de turners komt op deze plek, maar we zien hier toch dat er weer een probleem is. Het lijkt 

natuurlijk vrij eenvoudig, je zet een doosje neer en iedereen is gelukkig, maar uit ervaring weten we 

ondertussen dat zo’n sportvoorziening ongeveer 20 jaar meegaat. Tegen die tijd willen we misschien weer iets 

anders, het is heel belangrijk dat er ook kwaliteit komt. Wat we in het stuk lezen is dat nu eigenlijk het enige 

moment is dat we er als de raad er iets over te zeggen hebben, want hierna komt het niet meer terug. Dus er 

zijn allemaal mensen die zeggen: het is niet in beton gegoten, het komt allemaal nog terug. Het komt niet 

meer terug hierna, dit is het. Als u nu instemt dan is dit het, dan krijgt u wat het ook maar wordt. En dat 

vinden wij echt heel vervelend en pijnlijk en dat is echt een weeffout hier in de raad. De motie doet de oproep 

om daar iets aan te doen, hoewel het nog steeds niet regelt dat het dan in de raad komt, maar dan worden in 

ieder geval nog een aantal van de aandachtspunten die nu niet meegenomen zijn dan wel meegenomen in het 

stuk. Eigenlijk is het hele stuk gewoon niet behandelrijp, omdat die dingen en niet instaan, dat zou ook een 

constatering kunnen zijn. Dus wat ons betreft, ik hoop dat de motie eerst behandeld wordt, want als die niet 

aangenomen wordt zullen wij tegen het stuk stemmen. Als we eerst het stuk gaan behandelen zullen we ook 

tegen het stuk stemmen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer El Aichi. 

De heer El Aichi: Dank u wel, voorzitter. Het CDA staat zeer positief tegenover het realiseren van de turnhal in 

Haarlem-Noord. Wel willen wij het college meegeven om in de volgende fase, de buurt en de stakeholders 

erbij te betrekken. Wat betreft de motie van VVD, wij wachten even de reactie van de wethouder af. Dank u 

wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan, aangenomen dat er niemand meer het woord wil vanuit de raad is het woord 

aan wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook aan de raad voor de steun die door velen van u 

uitgesproken is voor de realisatie van de turnhal door HLC. Laat ik dan ook meteen naar de motie gaan. De 

zorgen die in de motie geadresseerd worden, de vragen die gesteld worden zijn in de commissie ook aan de 

orde geweest en zijn volgens mij terecht, dat zijn de uitzoekvragen die voor ons liggen. Dat willen we ook gaan 

oppakken, dat wil ik ook samen met partijen doen, met het Mendel, met het Kinheim en ook met de wijkraad 

en we zullen daarvoor ook een klankbordgroep vormen zodat die participatie opgestart kan worden nadat u 

als raad de startnotitie heeft vastgesteld. Terecht constateert Actiepartij: in de notitie staat niet dat we nog bij 

u terugkomen. Maar daar hebben we het in de commissie wel over gehad en ik heb u gezegd: ik kom nog bij u 

met een kredietaanvraag. Die bijdrage vanuit de gemeente, daar gaat u natuurlijk over en eind derde 
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kwartaal, vierde kwartaal kom ik bij u terug. Daar ga ik die punten die in deze motie staan ook beantwoorden, 

dat gaan we samen in de klankbordgroep uitwerken en nog voor dat daar een steen gestapeld kan worden, 

nog voor dat u uw bijdrage geeft als gemeente gaan die kaders meegegeven worden, beantwoord worden. 

Evenals andere verzoeken die in de commissie naar voren zijn gekomen hier nog een keer naar voren zijn 

gebracht. De vragen: kan het via erfpacht, kan er een laag infrastructuur bijgevoegd worden, gaan we die 

garantstelling wel of niet geven? U krijgt daar allemaal eerst antwoord op voordat we onze gemeentelijke 

bijdrage beschikbaar gaan stellen. Dus ik denk dat ik daarmee de motie en de vragen van de raad 

geadresseerd heb. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik stel voor dat we de reactie gewoon meenemen ook in de tweede termijn. De 

heer Smit. 

De heer Smit: Ik had het als een interruptie bedoeld. Dank, mijnheer de wethouder, voor de warme woorden. 

Ik begrijp dat u de motie in deze ondersteunt. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Oomkes. 

De heer Oomkes: Dank u wel, voorzitter. Bij de verkoop van een stukje grond heeft de gemeente toch altijd 

recht op reclame, om nog terug te keren op zijn schreden? Dat is hier toch het geval? De voetafdruk van 

datgene wat geleverd wordt is ruimer dan het huidige eigendom van de hal. 

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog anderen die in tweede termijn een vraag of een opmerking of een 

bijdrage hebben? Is niet het geval. Wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Ik denk, de heer Oomkes’ opmerking, ik volg hem niet helemaal, maar ik denk niet … Als u 

wilt dat ik daar nog een reactie op geef moet u hem nog een keer stellen, want ik volg u niet helemaal. Maar 

het klopt dat de beoogde hal iets groter is dan de bestemming en dat er dus nog een kruimelprocedure 

doorlopen zal moeten worden. Of de wethouder de motie ondersteunt? Je zou kunnen zeggen: hij is 

overbodig. Dat zijn natuurlijk twee zijdes van dezelfde medaille. 

De voorzitter: Ja, en wat er met die motie gebeurt bepaalt u. Ik heb twee mensen horen vragen om de motie 

eerst te behandelen. Het reglement van orde voorziet in die mogelijkheid, dus ik stel voor als dat gewenst 

wordt om dat maar te doen en dus eerst de motie in stemming te brengen. Is er nog iemand die daar een 

stemverklaring over wil geven? Mijnheer Smit, u bent de indiener, ik neem aan dat u geen stemverklaring 

hoeft te geven. De heer Visser wel. 

De heer Visser: Ik dank de wethouder voor het duidelijke antwoord en gezien de moeite die de heer Smit in de 

motie heeft gestopt en het signaal wat het geeft steunen wij de motie met de kanttekening dat we het niet 

helemaal eens zijn met de constatering. 

De voorzitter: Dank u wel. Wie is voor de motie? Ik zie de VVD, ik zie Jouw Haarlem, ik zie Trots Haarlem, 

ChristenUnie, Hart voor Haarlem, Liberaal Haarlem, OPH en de Actiepartij en de heer Garretsen. Maar al deze 

steun is niet genoeg, dus de motie is niet aangenomen. Dat is één. Dan hebben we het voorstel zelf. Is er 

iemand die daar nog een stemverklaring over wil geven? Die hebben we eigenlijk al gehoord, in ieder geval 

één. Niemand? Wie is daar voor? Want er is dan in ieder geval behoefte aan een stemming. Voor het voorstel. 

Het voorstel realiseren nieuwbouw turnhal HLC. Dat zijn GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, VVD, CDA, 

ChristenUnie, Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, OPHaarlem, Liberaal Haarlem en dat was het. En de SP, 
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verdraaid. Nee, het is echt heel erg. Het komt ook omdat ik, ik kan u ook gewoon, als u iets naar achteren … Ja, 

precies. Dus ik moet het echt alleen met die hand dan doen. Maar oké, goed. Daarmee is het voorstel 

aangenomen.  

15. Vaststellen ontwikkelvisie Zijlweg 

De voorzitter: Dan gaan wij naar punt 15, het vaststellen van de ontwikkelvisie Zijlweg. Daarbij hebben we een 

aantal sprekers zich al aangemeld. Dat zijn de heer Visser, ChristenUnie, de heer Blokpoel, de heer Garretsen, 

de heer Wiedemeijer, mevrouw Oosterbroek, de heer De Groot, mevrouw Kok, de heer Hulster, iemand van 

het CDA – de heer Visser – en mevrouw Van Zetten. Weet u het al? Goed, dan gaan we beginnen met de heer 

Visser. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. Er ligt een mooie ontwikkelvisie waar we al heel veel debat over 

hebben gehad. Terecht, want je gaat in de bestaande stad ga je ontwikkelingen mogelijk maken. Dat is best 

wel een complexe opgave, zeker in dit gebied. Het is ook niet het laatste debat over dit gebied, maar we zien 

uit naar de uitwerking. Wel op een punt een amendement, dat is namelijk de hoeken van de Zijlweg. Er is 

gekeken: hoe kunnen we dit in het gebied verdichten? Dat wordt ook wel met bouwhoogtes gedaan, alleen 

vreemd genoeg zitten er twee hoogte-accenten in wat verder van de straat ook van de Zijlweg, maar op die 

hoek zelf – eigenlijk zou je verwachten: daar liggen kansen om het verder te verdichten – is die mogelijkheid 

wat minder. Wij zouden dus daar iets ruimere kaders willen meegeven, dan heeft het gebied ook ruimte voor 

het extra woningen, compenseert ook gelijk de woningen die zo’n beetje raadsbreed geloof ik zijn geschrapt in 

het westelijk tuinbouwgebied. Dit is echt binnen bestaand stedelijk gebied, dus wij zouden ervoor willen 

pleiten om hier wat meer ruimte te bieden. Dank u wel. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, mijnheer Visser, waarom vindt u – ja, gaat u maar staan, ik mag blijven zitten – 

waarom vindt u dat die woningen die door het college tegen de zin van iedereen zijn voorgesteld 

gecompenseerd zouden moeten worden door andere woningen in dit gebied? Want volgens mij was juist het 

idee: hoe minder verstedelijking in dit gebied hoe beter. 

De heer Visser: Compensatie is een extra argument. Het gaat er mij om: hoe kunnen wij binnen bestaand 

stedelijk gebied op een verantwoorde wijze ruimte vinden voor de woningbouwopgave 10.000 woningen? Tot 

nu toe hebben wij als ChristenUnie elk bouwplan gesteund en ergens Haarlem-Noord hebben zelfs een keer 

door een extra laag toe te voegen 40 woningen kunnen toevoegen, daar zijn we nog steeds heel blij mee. 

Maar hier zien we een vergelijkbare mogelijkheid. Het liefst gaan we die 10.000 woningen gewoon redden en 

daarom moeten we in dit gebied ook kijken wat er mogelijk is. Er staat nu een lelijke garage, volgens mij zijn 

we dat allemaal met elkaar eens. Er liggen hier mogelijkheden, die liggen er niet in het westelijk 

tuinbouwgebied is hier de breedteconsensus, maar op die straathoek is het juist wel op een verantwoorde 

manier mogelijk. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Voorzitter, dank u wel. Een ontwikkelvisie waar de VVD eigenlijk best mee in kan stemmen. 

50 procent sociaal, u hoort het goed, wij stemmen in met 50 procent sociaal. Met pijn, moeten we zeggen, 

want dat is niet iets wat we altijd graag doen. Maar goed, het is voor de rest wel een prima ontwikkelvisie, dus 

om daar nou over te laten vallen voor ons, nee, dat doen we niet. Maar goed, we hebben al eerder een 
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oproep gedaan: wethouder, hou alstublieft die andere 50 procent wel in de gaten. Want het kan zomaar 

gebeuren dat de andere 50 procent duur wordt. Dat had u ook voorzien in het westelijk tuinbouwgebied. Daar 

hebben wij enigszins moeite mee, eerder spraken we uit: wellicht zou dat kunnen. Maar gehoord uw 

argumenten en ook gehoord de discussie zien we daar toch van af om de steun daarvoor uitspreken. Dus we 

steunen het amendement daarop – de motie is het trouwens – dus daarvoor steun. Geen steun ook om 

uiteindelijk die brandweerkazerne en de hele meldkamer die daar net is gevestigd, vele miljoenen heeft gekost 

om die op korte termijn te doen vervangen, dat hebben we ook duidelijk aan de wethouder meegegeven en 

ook de oproep om ook daar weer – iedere ontwikkelvisie is daar debet aan – maar ook daar weer de 

bereikbaarheid in de gaten te houden, want de bereikbaarheid staat daar onder druk, de bereikbaarheid van 

onze buurgemeenten staat onder druk, dus hou dat in de gaten en kom alstublieft snel met een oplossing 

daarvoor. Dan het amendement van de ChristenUnie over de hoogteaccenten, dat zullen we niet steunen, 

want ook daarvoor ligt er een te grote beperkingen richting de buurgemeenten en ook op die punten is het 

wat ons betreft niet gewenst om daar die hoogteaccenten toe te voegen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ik kan kort zijn, voorzitter. Wij steunen het amendement van GroenLinks, met name het 

verzoek aan het college en wij steunen ook de ontwikkelvisie zelf. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Wiedemeijer. 

De heer Wiedemeijer: Dank u wel, voorzitter. Het is de laatste ontwikkelvisie, een belangrijke bijdrage om de 

woningnood op te lossen. We danken het college en de ambtenaren die eraan hebben gewerkt. We wensen 

hun veel succes bij de uitwerking van alle ontwikkelzones. Wat valt hier nog over te zeggen? De ene partij 

heeft er pijn bij dat er 50 procent sociaal in staat, wij worden daar dolgelukkig van. Dan hebben we nog een 

discussie gehad over het westelijk tuinbouwgebied, daarvan stond in de krant dat wij die kier openlieten. Dat 

krijg je met die digitale vergaderingen, op de chat hadden wij het verzoek gesteund om dat niet door te laten 

gaan, dus wij hebben dat signaal vanuit de raad gesteund om op dat gebied niet te bouwen. In die zin waren 

we lichtelijk verbaasd dat er nu een motie ligt om daar te gaan kijken wat er toch moet gebeuren, dus ik weet 

ook niet zo goed, dat hoor ik graag dan zo van de indiener, van GroenLinks wat er nu precies met die motie 

wordt beoogd, wat ik ervaar de oproep van de raad: houdt u vooral die plek zoals het nu is. Dat hebben wij 

dan ook maar zo op die manier gehonoreerd, dus ik ben even benieuwd daarnaar. Het amendement van de 

ChristenUnie, amendementen van de ChristenUnie zijn bij voorbaat interessant, dus daar zullen wij in dit geval 

ook in beginsel positief over zijn. We wachten even de reactie van het college af. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we het horen van mevrouw Oosterbroek. 

Mevrouw Oosterbroek: Voorzitter, bedankt. GroenLinks is blij dat we geen dure woningen gaan ontwikkelen in 

het groen. Wel fijn dat we juist inzetten op de sociale woningbouw in dit ontwikkelgebied, maar wij schrokken 

wel van de beantwoording van de wethouder waarop het leek alsof het ecologisch beleidsplan afhangt van het 

bouwen van woningen. Dat klopt natuurlijk niet. We hebben het ecologisch beleidsplan vastgesteld om die 

doelen onafhankelijk van het verkopen van de grond te verstevigen. Het ecologisch beleidsplan was er eerder 

dan de ontwikkelvisie Zijlweg en deze motie geeft het ecologisch beleidsplan een stem en deze kan ook 

worden gefinancierd middels de SOR. Vandaar dienen we samen met D66, Hart voor Haarlem, SP, 

ChristenUnie en Liberaal Haarlem de motie ‘Oost west, tuin best’ in. Oost west staat voor de enige ecologische 

verbinding die we hebben die door de stad gaat van het westen naar het oosten en hier sluit het westelijk 

tuinbouwgebied bij aan, dus zo houden we Haarlem Oost west, tuin best. 
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De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer De Groot. 

De heer De Groot: Dank u, voorzitter. D66 stemt in met het voorliggende ontwikkelvisie Zijlweg. Met groot 

draagvlak in de commissie heeft het college de woningbouw aan de zuidzijde van de Zijlweg uit deze visie 

gehaald en we danken het college daarvoor. D66 staat voor een sterk westelijk tuinbouwgebied, wat ons 

betreft had dat steviger in deze visie gekund en wij dienen de motie samen met GroenLinks in om daarmee die 

verankering in de ontwikkelstrategie te verzorgen. We zullen het amendement van de ChristenUnie niet 

steunen. Bouwhoogtes op deze plek komen nog terug in de verdere uitwerking en we zien dan ook geen 

noodzaak om dat nu te amenderen. Daarmee zal D66 instemmen met deze achtste en laatste ontwikkelvisie. 

Het potentieel van deze gebieden is geschetst en wat ons betreft wordt het nu echt spannend. In de strategie 

die nu gaat volgen worden details namelijk ingevuld. Financiële haalbaarheid, groen, mobiliteit, noodzakelijke 

voorzieningen, werkgelegenheid en de woningmix zijn onder andere onderwerpen die onze warme aandacht 

hebben en houden. Graag geven wij het college mee om efficiënt om te gaan met de ambtelijke capaciteit. Leg 

de focus op de meest kansrijke en eenvoudige ontwikkelzones, alleen dan lukt het om deze periode nog tot 

uitvoering te komen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kok. 

Mevrouw Kok: Dank u wel, voorzitter. OPHaarlem staat ook positief tegenover deze ontwikkelvisie. Bij ons was 

en is er geen enkele twijfel of deuren op een kier: we gaan niet bouwen in het westelijk tuinbouwgebied. Goed 

dat dit is aangepast. We steunen de motie niet van GroenLinks, we zijn het eigenlijk eens met de Partij van de 

Arbeid. We hadden het in de commissie besproken, dit is een – zoals mijnheer Visser zei – een rafelrandje in 

het gebied. Laten we het houden zoals het is, we steunen de motie niet en we steunen het amendement van 

de ChristenUnie ook niet. OPHaarlem is geen voorstander van hoogbouw. Tot zover. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Oosterbroek, interruptie. 

Mevrouw Oosterbroek: Mevrouw Kok, want onze motie vraagt eigenlijk de uitvoering van het ecologisch 

beleid en juist daar de focus op. Staat u dan ook niet achter het vastgestelde ecologische beleidsplan van de 

gemeente Haarlem? 

Mevrouw Kok: Daar staan wij zeker achter, maar niet voor deze piek. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij naar de heer Hulster. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Actiepartij is ook blij met deze ontwikkelvisie, we zijn ook blij met de 

50 procent sociale woningbouw. Daarmee kunnen we weer een klein beetje van de sociale woningen die 

verloren zijn gegaan door vorige colleges en vorige coalities weer enigszins herstellen, dus dat is dan toch iets 

positiefs. We zijn ook heel blij dat die 11 woningen uit het westelijk tuinbouwgebied zijn geschrapt, dat was 

voor ons heel belangrijk. We zullen beide moties niet steunen, de motie van GroenLinks steunen we niet 

omdat we inderdaad ook denken dat we niet moeten gaan tuinieren in dit gebied, want ecologische waarde is 

er op dit moment en dat zal vast nog iets kunnen verbeterd, maar dat betekent meestal toch dat je het eerst 

even kaal trekt en dat je dan vervolgens weer allemaal leuke nieuwe vlindertjes krijgt. Maar laten we dit 

gewoon even zoals het is. We willen ook niet dat er nog hoger gebouwd wordt op de kruising, want volgens 

ons is vijf tot acht verdiepingen prima en daar hoeven echt niet nog meer lagen bovenop. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Er zijn wat interrupties. Mijnheer Visser. 
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De heer Visser: Even om een misverstand. U zei net: vijf tot acht. Ik ga ook niet hoger dan acht, ik constateer 

alleen dat op twee plekken in het gebied acht verdiepingen wordt mogelijk gemaakt terwijl ik zeg: er zijn twee 

andere plekken in het gebied waar dat ook mogelijk is. Maar ik ga dus niet boven die acht verdiepingen uit. 

De voorzitter: Dank u wel, dat is even nog een toelichting. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ook nog een opmerking voor mijnheer Hulster. U verwijt vorige stadsbesturen dat er 

sociale woningen verloren zijn gegaan en dat dit nu wordt rechtgezet. We moeten niet vergeten dat vooral de 

stadsvernieuwing, waardoor heel veel mensen in een nieuwere woning zijn komen te wonen heel veel sociale 

woningen heeft gekost. Volgens mij was uw partij daar ook altijd voor, dus wat dat betreft vind ik het een 

onterecht verwijt. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij naar de heer Visser, CDA. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter, voor het woord. Het CDA zal instemmen met de ontwikkelvisie. Er ligt 

een amendement en een motie. Wat betreft het amendement, het amendement stelt voor om de woningen, 

om de flats eigenlijk aan de zuidkant van de Zijlweg op te hogen tot acht verdiepingen. De argumentatie wordt 

gegeven dat dat niet ten koste gaat van groen. Dat is natuurlijk ook zo, dat gaat niet ten koste van groen, maar 

volgens ons stapt die iets te makkelijk voorbij het hele participatietraject, de inspraak en ook de 

stedenbouwkundige experts die juist komen met dit ontwerp. Wij zullen dus niet instemmen met dat 

amendement. Wij menen dat de huidige visie op dat punt prima is. De motie van GroenLinks. Het lijkt ons 

goed om de stadsecoloog te betrekken bij de uitwerking van de visie. We zien wel een moeilijkheid om dat 

goed in het westelijk tuinbouwgebied te doen, want de gemeente heeft eenmaal weinig grondpositie daar. 

Maar we zien wel een mooie kans om juist in die driehoek waar de gemeente wel eigendom heeft en waar ook 

de visie voorziet in een ecologische hotspot, om juist daar wel goed aan de slag te gaan. Wij zullen dus de 

motie van GroenLinks steunen. 

De voorzitter: Dank. Ik kijk nog heel even voor de zekerheid naar mevrouw Van Zetten. Gaat uw gang. 

Mevrouw Van Zetten: Ik had u al vriendelijk toegeknikt, hoor, aan het begin van deze … 

De voorzitter: Zeker, zeker. Daarom kijk ik ook naar u. 

Mevrouw Van Zetten: Dank u wel. 

De voorzitter: Vind ik altijd leuk als u vriendelijk knikt. 

Mevrouw Van Zetten: Het zal wel niet vaak gebeuren, maar het komt af en toe toch wel uit een goed hart, 

hoor. Maar de ontwikkelvisie zoals die voorligt heeft eerder gezegd mijn vertrouwen in dit bestuur wel 

enigszins geschokt. Dat was vooral te danken aan het voorstel van het college om minstens elf woningen in 

het westelijk tuinbouwgebied toe te voegen. Ik meende mij toch te herinneren dat toch bijna raadsbreed het 

gevoel is in deze raad echt al jarenlang dat wij daarvan afblijven. Het heeft mij, dat is toch een gebrek aan 

politiek gevoel van de wethouder, maar ook van zijn collega’s, dat het überhaupt aan deze commissie zo werd 

gepresenteerd. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Wiedemeijer. 
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De heer Wiedemeijer: Ja mevrouw Van Zetten, ik vrees dat dat ook een beetje een gebrek is van de stukken 

goed lezen van uw zijde, want dat plan heeft er nooit in gestaan. Het ging alleen om stukken die al bebouwd 

waren, dus ik zou u verzoeken om het nog een keer goed te lezen voordat u zo stevig stelling neemt. 

Mevrouw Van Zetten: Ik zou zeggen: lees uzelf goed en kijkt u even naar de kaartjes die bijgeleverd zijn en kijkt 

u dan ook nog eens even naar de omgevingsverordening, de brief die gestuurd is en de stukken die zijn 

gestuurd naar de provincie waar heel expliciet die woningen zijn vermeld. Dus ze staan ingetekend in de kaart, 

gewoon een roze kleine vlakjes, misschien kunt u daar nog eens even naar kijken. Die stukken die liggen daar 

gewoon nog en het is de wethouder die ons echt bezworen heeft dat het er nu uit wordt gehaald. Daarom is 

deze ontwikkelvisie voor het grootste gedeelte van de raad ook acceptabel. Wat Hart voor Haarlem betreft … 

De voorzitter: U heeft nog een repliek tegoed van de heer Wiedemeijer. 

De heer Wiedemeijer: Hij heeft het niet alleen toegezegd, hij heeft het ook daadwerkelijk uitgevoerd. Dus u 

had ook gewoon kunnen controleren dat het er uit is. Dus heeft u ook vernomen dat het er ook daadwerkelijk 

uit is gehaald? 

Mevrouw Van Zetten: Dat heeft u zelf allemaal al gesteld. Natuurlijk heb ik dat gezien. Ik vind het fijn dat u ook 

nog een vliegje probeert te vangen, maar dat is toch eigenlijk niet aan mij besteed, mijnheer Wiedemeijer. 

Wat betreft die 50 procent sociale woningbouw, waar u ook als Partij van de Arbeid echt een gat van in de 

lucht springt, dat vinden wij altijd heel erg dom, dat het op de grens van de gemeente Bloemendaal wordt 

gebouwd. Daar hoeven ze dat werk niet meer voor Haarlem te verrichten. Wij betalen de lasten en in die zin 

zijn wij al deze voorstellen in elke ontwikkelingsvisie, zeker aan de westkant van de stad, daar gaan wij niet 

mee akkoord en we vinden dat gewoon een dom voorstel. Wat betreft het amendement van de ChristenUnie, 

om daar nog eens even die zaak hoger te bouwen, zogenaamd dat het dan het groen zou bevrijden van 

verstedelijking. Als u op de Randweg rijdt zijn de meeste hoge gebouwen ongeveer vier hoog, misschien vijf 

hoog en dat ontneemt al het zicht op het westelijk tuinbouwgebied. Dus dit voorstel, eerlijk gezegd, ik vind het 

heel onbegrijpelijk dat u daarmee komt. Wij zullen dat uiteindelijk ook natuurlijk niet steunen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Otten. 

Mevrouw Otten: Voorzitter, dank u wel. Liberaal Haarlem zal niet instemmen met deze ontwikkelvisie. Zoals 

door vele partijen al gezegd: vooral de elf woningen hebben mij heel erg verbaasd. Gelukkig zijn ze er nu uit, 

maar ik wil het toch nog wel uitgesproken hebben. Maar ook de zware woningbouw aan de rand van het 

westelijk tuinbouwgebied en ik hoor niemand daar eigenlijk iets over zeggen vanavond, want dat gaat wel 

degelijk ten koste van de natuur, denk aan lichtvervuiling, meer bewegingen door auto’s, verkeer en mensen 

die zich daar zullen begeven. Alles bij elkaar kan ik daar niet mee instemmen. Ik heb al vaker mijn zorgen 

uitgesproken over bouwen aan de westrand van de stad en zoals mijn voorganger mevrouw Van Zetten zei, 

ook zeker over de sociale woningbouw, zeker de 50 procent zo vlak op de grens van Bloemendaal. Alles bij 

elkaar, ik stem hier niet mee in. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de eerste termijn van de raad. Oh, de 

heer Amand die meldt zich nog op de valreep. De heer Amand. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Wij hadden het liefst gezien dat er 100 procent sociale woningbouw 

plaats zou vinden daar. Dat is misschien een goed ding om mee te geven en ook meer sociale woningbouw aan 
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de kant van het Spaarne, want daar hoor ik ook niemand over. Dus wij zijn 100 procent sociale woningen in de 

ontwikkelzone. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu naar wethouder Roduner. 

Wethouder Roduner: Dank u wel, voorzitter. Fijn dat er ook voor deze laatste ontwikkelvisie steun is vanuit de 

raad. Ik denk dat dat ook een mooi signaal is een richting alle mensen die nog een woning zoeken, jarenlang 

op de wachtlijst staan voor sociale huurwoning, dat deze ruimtelijke woningbouwopgave ook heel serieus 

neemt en daar ook stappen in zet, want dit is in ieder geval de laatste stap in het traject rond de visies. Ten 

aanzien van het amendement en de motie. Het amendement ontraad ik. Er is inderdaad heel zorgvuldig 

gekeken naar ook zowel de participatie, maar ook vooral naar de ruimtelijke inpassing van die plekken. Daar is 

gekeken onder andere naar de aansluiting met bestaande bebouwing, aansluiting naar het achterliggende 

gebied, de historische zichtlijnen eigenlijk vanuit die kant van een stad op het silhouet van de stad. Op zich 

denk ik dat het niet verstandig is om ruimte te bieden om op twee plekken en nog wat verder de hoogte in te 

gaan. Het amendement van GroenLinks dat ontraad ik ook, eigenlijk vanwege drie redenen. De gebieden die u 

noemt die zijn eigenlijk geen onderdeel van de visie, dus het spoorwegdriehoek is geen onderdeel van die visie 

en … 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Oosterbroek. 

Mevrouw Oosterbroek: Bedoelt u de motie in plaats van het amendement? 

Wethouder Roduner: Ja, ik was volgens mij niet de enige die die fout maakte, dus het zit ook in mijn hoofd 

verkeerd. De motie, die ontraad ik. Dus drie redenen. Dus de gebieden die u noemt, zowel de 

spoorwegdriehoek als eigenlijk het gebied rond het westelijk tuinbouwgebied is, het eerste was al geen 

onderdeel van de visie, het tweede heeft u volgens mij raadsbreed gezegd: dat moet eigenlijk ook niet 

onderdeel zijn van de visie. Dus dat plan wat daar lag werd ook gezegd: dat willen we niet. Het is ook niet in 

lijn met het huidige ecologisch beleid begrijp ik, waarin juist gekozen is voor wat meer kleinschalige 

ontwikkeling en dit zouden twee grootschalige ontwikkelingen zijn. Ook een heel praktisch argument: het is 

ook niet ons eigendom. Volgens mij de heer Visser van het CDA zegt dat ook: het is niet ons eigendom, volgens 

mij het ene stuk is denk ik van ProRail, het andere stuk is van veel verschillende losse eigenaren. Dus dat 

maakt gebiedsontwikkeling of natuurontwikkeling daar ontzettend complex. Wij zijn wel in het westelijk 

tuinbouwgebied het gesprek aan het voeren met de provincie, zeker in het zuiden van het westelijk 

tuinbouwgebied heeft de provincie veel grond, is ook van plan om dat tot natuur te ontwikkelen. Ik denk dat 

dat voor Haarlem ook een hele mooie kans is om echt een waardevol stuk natuur aan de stad toe te voegen. 

Daar hebben we ook een partner die dat voor ons wil uitvoeren, dus ik denk dat het verstandig is om daarvoor 

te kiezen. Als de motie wordt aangenomen dan is het toch denk ik qua praktische uitvoerbaarheid, kijk, u geeft 

het zelf ook aan. U zegt eigenlijk: deze ecologische gebieden dat is iets wat onafhankelijk is van eigenlijk de 

woningbouwontwikkeling. Daarmee eigenlijk ook onafhankelijk van deze visie, iets wat al voor de visie 

bestond, de ambities al voordat de visie bestond en waar we kijken hoe we dat logisch kunnen uitvoeren. Dan 

is het denk ik onlogisch om dat te betrekken bij de verdere verstedelijkingstrategie, dus bij de ontwikkelzone-

strategieën. Ik denk dat ik ook namens mijn collega’s spreek dat het misschien logischer is om zo’n motie, de 

uitvoering ervan, dan ook te betrekken bij het gesprek wat u gaat hebben met de stadsecoloog over: hoe 

kunnen wij deze ecologie in onze stad versterken? 

De voorzitter: U heeft opnieuw een interruptie van mevrouw Oosterbroek. 
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Wethouder Roduner: Waar zien we kansen en dat is denk ik bij een aantal plekken logisch om dat daar te 

betrekken. 

Mevrouw Oosterbroek: Wethouder, ik schrik hier wel een beetje van, want het is juist de bedoeling dat ik niet 

met de stadsecoloog ga praten, maar dat onze organisatie met de stadsecoloog gaat praten en dat de ecologie 

en ons ecologisch beleidsplan wat we met elkaar hebben vastgesteld, dat dat wordt meegenomen in de 

ontwikkelvisies en de ontwikkelstrategieën die we gaan schrijven. Verstedelijken op zichzelf is niet alleen het 

bouwen van woningen, daar bent u het toch met mij eens? 

Wethouder Roduner: Volgens mij in het ecologisch beleidsplan heeft u ervoor gekozen om juist in te zetten op 

kleinschalige ontwikkelingen en natuurinclusief bouwen. Dat hebben wij meegenomen in deze visie, ook met 

nadruk volgens mij op zaken zoals natuurinclusief bouwen. U zegt eigenlijk: het ecologisch beleidsplan, ik wil 

toch een aantal grootschalige ontwikkelingen onderzocht hebben. Ik denk dat dat wel een koerswijziging is ten 

opzichte van het ecologische beleid dat wij met elkaar hebben vastgesteld. Ik vind het lastig om dat in één klap 

zo ook aan een visie te knopen waarvan u ook zelf zegt: dat hoort eigenlijk niet, dat is in principe losstaand en 

al voorlopend op de visie en dan met de verstedelijkingstrategie, dus ik denk dat dat niet een logische plek is. 

Dus ik geef aan dat ik dat geen logische plek vind en ik geef u de suggestie om dat uiteindelijk te betrekken bij 

het gesprek, wat ik begrijp dat u als raad gaat hebben met de stadsecoloog en waar u breder kunt praten over 

de ecologische ontwikkeling van de stad. 

De voorzitter: Dank u wel. De tweede termijn, de heer De Groot. 

De heer De Groot: Dank u, voorzitter. Eigenlijk nog wel even een aanvullende vraag aan de wethouder, want ik 

hoor hem inderdaad zeggen dat deze ontwikkelvisies met name bedoeld zijn om de woningbouw te 

faciliteren. Daar kan ik een heel eind in meekomen, maar wethouder is het toch met mij eens dat het een veel 

bredere opgave is dan alleen die woningbouw? Namelijk ook al wonen er, de mobiliteiten, voorzieningen, alles 

waar wij in deze commissies op hameren, dus ik zou het toch wel bijzonder vinden als de wethouder het hier 

versmalt tot puur een woningbouwopgave. Graag een reactie daarop. 

De voorzitter: Die komt straks. Ik kijk even of er nog andere bijdragen zijn. Mevrouw Oosterbroek. 

Mevrouw Oosterbroek: Wat dat betreft kan ik me helemaal aansluiten bij de bijdrage van D66. Dit verrast mij 

zeer. Een ontwikkelvisie is een breder plaatje en niet alleen het verstedelijken en het bouwen van woningen. 

Dus daarom ben ik blij dat we deze motie hebben ingediend en ik roep iedereen op om hem te steunen als je 

een wat bredere ontwikkelstrategie straks wil hebben bij de volgende commissie. Als het hier gaat over de 

Zijlweg dat dan ook het ecologisch beleidsplan is meegenomen. Dan de motie van de ChristenUnie, want daar 

heb ik nog niet op gereageerd. Wij zijn heel erg voor hoogbouw, maar wij zien hier ook en wij horen ook de 

wethouder zeggen dat dat participatieproces is doorlopen en dat de hoogbouw bij het participatieproces niet 

goed zou zijn of dat je dan het participatieproces tenietdoet, dat willen wij ook niet. Wij willen ook luisteren 

naar de mensen in de stad. Dus vandaar dat wij het amendement van de ChristenUnie niet kunnen steunen. 

Maar over dus de ecologie en over alle andere beleidsparagrafen die we hebben hier in de gemeente Haarlem, 

die moeten worden meegenomen in de ontwikkelvisies. 

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

De heer Van den Raadt: Dank u, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat hij blij is omdat dit vooral invloed 

heeft op de wachtlijst voor mensen op de sociale huurwoningen, die op die wachtlijst aan. Maar kunt u dan 
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even schriftelijk aan Trots Haarlem laten weten wat die impact dan precies is? Dan kunnen we eindelijk eens 

uitrekenen hoe dat nou werkt als er ergens honderd woningen gebouwd worden, hoeveel er dan 

terechtkomen bij Haarlemmers die op die wachtlijst staan. Kunt u dan ook meteen aangeven wat nog meer 

mogelijkheden zijn om die wachtlijsten te verkorten? En weet u nog dat u ooit plechtig beloofd heeft dat er 

geen heipaal ergens de grond ingaat voordat een mobiliteitsplan aan de raad is gepresenteerd en 

goedgekeurd? 

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

De heer Wiedemeijer: Dank u wel, voorzitter. We waren even benieuwd naar de indieners van de motie en de 

reactie van het college. Het blijkt duidelijk dat de motie een richting geeft die veel breder gaat dan de 

ontwikkelvisie. Ik ben het helemaal met mijn collega’s eens dat de ontwikkelvisies breder zijn dan 

woningbouw alleen, daar zijn we het helemaal mee eens. Maar ik denk dat de motie het op dit moment 

dermate breed trekt en de consequenties daarvan ook niet kunnen overzien. In mijn optiek is het gewoon een 

onuitvoerbare motie, weten we niet waar we aan beginnen, dus moeten we dat ook niet doen. Het 

amendement van de ChristenUnie, ik was daar in principe positief over, maar ik denk dat de inpassing in de 

omgeving inderdaad niet verstandig is, dus daar zullen wij ook tegen stemmen. 

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

De heer Visser: Voorzitter, ik bestrijd dat mijn amendement niet zou kloppen met de participatie. In de 

participatie is gewoon een variant voorgelegd, daar hebben mensen op gereageerd. Ik zou het juist van belang 

vinden bij dit soort ontwikkelvisies dat er wordt gezocht naar mogelijkheden, misschien zelfs opties. En als er 

een optie had gelegen hadden mensen daarop kunnen reageren, dus ik vind het een beetje raar dat de 

wethouder nu zegt: ja, het is niet in participatie geweest, dus het kan niet. Maar ik constateer dat er voor de 

rest weinig steun is voor het amendement, dus dan kan ik het beter intrekken. Maar ik wil wel echt een 

oproep aan de wethouder doen dat we niet het argument krijgen van: dit is niet in de participatie geweest. 

Want hoe kunnen we dan ooit een amendement hier indienen als raad aan het eind van het traject? Ik vind 

dat echt een non-argument, sorry. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog andere bijdragen in de tweede termijn? Niet? Dan constateer ik – want ik neem 

aan als u het beter vindt om het in te trekken dat u het ook intrekt – dat het amendement is ingetrokken en 

dan kijk ik nog even naar de wethouder of hij nog wil reageren. Wethouder Roduner. 

Wethouder Roduner: Dank u wel, voorzitter. Ik gaf volgens mij richting de ChristenUnie vooral ook ruimtelijke 

argumenten waarom wij denken dat het onverstandig was. Dat was volgens mij ook in reactie op de andere 

heer Visser van het CDA, die het had over participatie. Er is natuurlijk wel in het participatieproces gesproken 

over wat er ongeveer gaat komen, maar mijn grootste bezwaar tegen uw amendement waren vooral de 

ruimtelijke argumenten die ik u gegeven heb. D66 had nog een vraag over de brede opgave en dan breng ik u 

toch in herinnering eigenlijk het gesprek wat we bij de conceptvisie hadden gehad en dat was volgens mij een 

verzoek van de SP, die zei eigenlijk in deze, in dit gebied, dan vraag ik aandacht voor een aantal bestaande 

problemen op het gebied van mobiliteit, volgens mij ging het over de ontsluiting van het Narcisplantsoen en 

de Hyacintenlaan op de Zijlweg. Ook toen heb ik gezegd: als er al bestaande zaken zijn, als we al een bestaand 

ecologisch beleidsplan hebben, als er bestaande mobiliteitsproblemen zijn laten we die dan aan de voorkant 

oppakken en niet afhankelijk maken van het wel of niet vaststellen van een visie. Dat is volgens mij wat ik hier 

probeer te doen. Volgens mij met de visie proberen we uiteindelijk een integraal kader te schetsen, al die 

verschillende beleidsplannen die er zijn proberen we mee te nemen, we proberen kennis te nemen en ook 
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rekenschap te geven van de extra opgave die – met name die woningbouwopgave –aan de ontwikkeling van 

de stad biedt. Dat nemen we allemaal mee in de visie, maar de visie wel of niet vaststellen of een 

ontwikkelstrategie wel of niet opstellen zou denk ik, ik denk dat het ontwikkelen van ecologisch gebied zou je 

niet per se afhankelijk moeten maken of dat wel of niet gebeurt. Als we het met elkaar hebben vastgesteld: dit 

zijn de ecologische gebieden, wij vinden dat dat moet ontwikkeld worden tot natuur. Hier is een 

verkeersonveilige situatie, wij vinden dat het moet worden aangepast. Dan zeg ik tegen u: maak dat dan niet 

per se afhankelijk van de visie, want dan doet u denk ik ook uzelf en ook de stad tekort. Dus dat is denk ik ook 

waarom ik de motie in dat opzicht wat onhandig vindt. Trots heeft een vraag eigenlijk over de wachtlijst. Dat is 

een hele ingewikkelde rekensom, dat weet u zelf eigenlijk ook al. Maar stel dat wij 10.000 woningen bouwen 

met 40 procent sociaal zijn dat denk ik 4000 woningen die we kunnen toevoegen aan de sociale 

woningvoorraad. 22.000 mensen staan geloof ik, ik weet het niet precies, op de wachtlijst voor een sociale 

huurwoning. Met name mensen uit deze regio, uit Haarlem, uit Kennemerland. Dus ik denk dat je daarmee 

ook een aantal mensen heel erg gelukkig maakt. Ik denk, de impact op wachtlijsten en ook precies hoe dat zit 

met de woningbouw, productie is denk ik goed om die vragen dan voor u te betrekken bij de 

woningbouwrapportage die u ook daar bespreekt. Tot zover. 

De voorzitter: Dank u wel. We hebben de tweede termijn gehad, dat betekent dat we toe gaan naar 

besluitvorming. Het amendement is ingetrokken, dus als eerste stel ik aan de orde de ontwikkelvisie Zijlweg 

zelve. Wenst iemand stemming? Ja. Een stemverklaring? De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Ik heb heel weinig gezegd, omdat we dit ook in de commissie 

besproken hebben. 50 procent sociale huur juist op de grens van Bloemendaal, dat kun je alleen maar 

toejuichen. Er is ook toegezegd om die overige 50 procent om daar te focussen op middenduur, dus ook: dat 

kunnen we toejuichen. Dus wij zullen deze visie ook steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Het is trouwens een uiterst opmerkelijk punt, want volgens mij wordt elk ding wat 

hier besproken wordt bijna in de commissie besproken, dus dan zou het allemaal veel sneller kunnen. 

De heer Van Leeuwen: Tenzij, voorzitter, dingen worden toegevoegd aan de agenda. 

De voorzitter: Ja, dan wordt het anders, u heeft helemaal gelijk. Is er iemand die stemming wil? Ja, volgens mij 

wel, want ik heb ook mensen gehoord die tegen waren, dus we gaan het gewoon even checken. Wie is voor de 

ontwikkelvisie? We gaan het weer even proberen, het is iets minder overzichtelijk. Ik begin bij de SP. De SP is 

voor, dan GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, VVD, CDA, OPHaarlem, ChristenUnie en Jouw Haarlem en de 

Actiepartij. Ja? Dan is die ontwikkelvisie aangenomen. Dan ligt er nog een motie. Is er iemand die daar nog iets 

over zeggen wil? Dat is de heer Aynan, gaat uw gang. 

De heer Aynan: Voorzitter, ik heb de discussie proberen te volgen en ‘Oost west’, ik ben de draad echt 

helemaal kwijtgeraakt. Volgens mij is het ook beloofd dat bij de ontwikkelvisies behalve wonen ook het groen 

meegenomen zou worden. Dus ik verbaas me over deze motie, maar ik verbaas me ook over het antwoord van 

het college. Ik kan hier helemaal niks, dus ik kan dit ook niet steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog? Nee, dan gaan we stemmen. Wie is voor de motie? Dat is GroenLinks, 

de SP, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en Hart voor Haarlem en Liberaal Haarlem. Dat moet genoeg zijn volgens 

mij. Dan is de motie aangenomen. Het lijkt mij een mooi moment om even een pauze in te lassen waarbij wij 

op voorzichtige wijze proberen aan koffie te komen. Ik schors de vergadering. 
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Schorsing 

De voorzitter: Dames en heren, bijna iedereen is weer gaan zitten en ik heropen de vergadering. We gaan 

weer verder.  

16. Verzoek tot houden referendumfractie Trots Haarlem (bevat stemmingen) 

De voorzitter: Er ligt een verzoek tot het houden van een referendum, ingediend door de fractie van Trots 

Haarlem. Er hebben zich een aantal sprekers gemeld en ik noem even de namen en geeft daarna het woord. 

Dat gaat om mevrouw Wisse, de heer Drost, de heer Smit, de heer Hulster. Ik kijk even of er nog meer 

sprekers zijn die zich nu aanmelden? De heer Hulster niet begrijp ik. Oké. Oh ja, net was hier een lijstje met uw 

spreektijden, dat is misschien ook inderdaad nog wel een relevant ding. Kijk, daar is hij weer. Dan weet u ook 

een beetje waar u staat in deze wedstrijd. Goed, ik zie geen andere spreekmeldingen op dit moment. Dan geef 

ik het woord aan mevrouw Wisse. 

Mevrouw Wisse: De PvdA wijst het verzoek af conform het advies van de referendumcommissie. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Drost. 

De heer Drost: Dank u, voorzitter. GroenLinks heeft dit van harte ondersteund, referenda in Haarlem in 2009. 

Maar tegelijkertijd, het is eigenlijk net als met voetbal: als je met elkaar gaat voetballen spreek je spelregels af. 

Dit is niet binnen die spelregels, dus daarom wijzen we ook het verzoek af. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit. Ik zie dat … Oh, is er iemand die echt een interruptie wil plegen? Kijk 

eens aan. De indiener wil interrumperen bij wat de heer Drost zei. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ik kan het natuurlijk heel spannend maken en tot mijn eigen termijn bewaren, maar er 

staat natuurlijk heel duidelijk, want we gaan nu allemaal als partij de referendumcommissie citeren en 

aanhalen, maar die zeggen gewoon: in artikel drie gaat het alleen over besluiten en dat is hier niet van 

toepassing. Dus er kan helemaal geen afkeuring van dit referendumverzoek plaatsvinden. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de heer Smit dus. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Wij staan niet inhoudelijk achter dit thema. Dat is voor ons 

ook een reden om dit niet te steunen. 

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

De heer Visser: Volgens mij erkent Trots zojuist dat het referendumverzoek niet meer van toepassing is en dus 

ingetrokken wordt. Volgens mij kunnen we dus naar het volgende agendapunt. 

De voorzitter: Ik heb hem niet horen zeggen dat het is ingetrokken, dus dat is een iets te snelle conclusie, 

vrees ik. Maar we horen het dan wel. Zijn er nog anderen die nu het woord wensen te voeren? Mevrouw 

Leitner. 

Mevrouw Leitner: Heel kort, wij sluiten ons aan bij de verklaring van de PvdA. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. 
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Mevrouw Van Zetten: Nou, ik hoef niet het woord te voeren, maar even van de orde: ik had het wel op prijs 

gesteld als de heer Van den Raadt of iemand van Trots even had toegelicht waarom ze per se dit onderwerp 

voor een referendum wilden. Dat is graag van de orde, dat het niet van mijn tijd afgaat, maar graag een 

toelichting van Trots. 

De voorzitter: Goed, dat is een uitnodiging aan Trots om er toch nog iets over te zeggen. U hebt ook de 

mogelijkheid. Heeft u er behoefte aan om dat te doen? 

De heer Van den Raadt: Graag, voorzitter, want ik zie dat er nu hele grote onduidelijkheden zijn kennelijk. 

Want nu wordt er alleen afgegaan op wat er kort geciteerd staat, maar als je het hele stuk leest dan staat er 

dus inderdaad dat het helemaal niet afgewezen kan worden, want het is geen besluit. Wij vragen geen 

referendum over een besluit. Wat wij wel vragen, voorzitter – en dan zal ik het even kort samenvatten – is dat 

wij de mening van de Haarlemmers gaan horen en dat doen wij omdat het parkeerbeleid in de huidige vorm 

elke keer wordt uitgebreid met nieuwe zones. Parkeernormen worden verlaagd bij nieuwbouwwijken, daar 

heeft niemand ooit wat over te zeggen gehad, maar dat gebeurt allemaal wel. Ik weet hoe teergevoelig de 

gemeente is als het over parkeren gaat, dat hebben we natuurlijk meegemaakt met parkeren per minuut. 

Toen moest ik bijna plechtig beloven dat de inkomsten van de gemeente niet achteruit zouden gaan, anders 

zou er überhaupt niet aan meegewerkt worden. Dat is ook niet gebeurd, dus die angst was volledig onterecht, 

het is een groot succes geworden en het is een regeling die gewoon een eerlijkheid nastreeft. Dat is dit ook, 

want het feit dat je bijvoorbeeld je eerste auto gratis kan parkeren in je eigen wijk dat betekent niet dat de 

inkomsten van de gemeente Haarlem achteruit hoeven te gaan, wat je kan wel zorgen dat je bijvoorbeeld 

moet gaan betalen in andere wijken of je tweede auto wordt duurder of de tarieven van toeristen of mensen 

van buiten Haarlem worden duurder, dus daar hoeft ook weer geen enkele vrees over te zijn dat de inkomsten 

achteruit gaan. Maar je kan wel zorgen dat Haarlem, die weinig alternatieven biedt voor mensen die wel een 

auto nodig hebben, elke keer maar de dupe worden van verhogingen en andere fratsen, maar dat ze in ieder 

geval een auto kunnen gebruiken waar ze in hun eigen wijk niet voor hoeven te betalen zodat ze totdat we 

hier een Lightrail hebben en een tram en andere maatregelen, twee P&R-terreinen die er nog steeds aan 

zitten te komen in het 19-puntenplan, dat we tot die tijd gewoon mensen eerlijk behandelen en een 

alternatief bieden. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw De Raadt, CDA. 

Mevrouw De Raadt: Dank u wel, voorzitter. Met de uitleg erbij van Trots is het me eigenlijk gezegd nog niet 

helemaal duidelijk of het nou een referendumverzoek is geweest of niet. Hoe dan ook, die ene zin die heeft er 

wel voor gezorgd dat er allemaal radertjes in werking zijn gesteld en vervolgens is er ook advies gevraagd aan 

de referendumcommissie. Wat dat betreft zou ik toch wel mijn gewaardeerde collega van Trots maar ook aan 

andere collega’s vragen of we wat dat betreft iets zuiniger kunnen omgaan met gemeenschapsgeld. Want het 

is nou eenmaal zo dat wij onze referendumcommissie natuurlijk veel meer betalen dan het wettelijk 

maximum. Daar hebben we het al eerder over gehad ten tijde van de beroep en bezwaarcommissie en 

vandaar dat ik eigenlijk van dit moment dan maar gelijk even gebruik wil maken om aan de portefeuillehouder 

Referenda en ook de portefeuillehouder Commissies, de burgemeester, wil vragen wanneer hij zijn toezegging 

uit 2019 gestand gaat doen en dat wij kunnen gaan praten over de toch wel erg hoge vergoedingen die wij 

onze externe commissieleden toekennen. Dus daar zou ik graag nog een reactie op willen als dat zou kunnen, 

dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van den Raadt. 
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De heer Van den Raadt: Dan nog even een interruptie naar mijn gewaardeerde collega van het CDA, want 

misschien betalen we die mensen wel zo heel veel omdat ze natuurlijk zeer wijs zijn en goede uitspraken doen. 

In dat kader is de uitspraak dat we het verzoek van Trots Haarlem om naar de burger te luisteren niet kunnen 

afwijzen op artikel drie, omdat dat niet een besluit betreft. 

De voorzitter: Goed. Mevrouw De Raadt, gaat uw gang. 

Mevrouw De Raadt: Ik wil daar wel kort op reageren, want wij hebben natuurlijk inderdaad heeft deze raad 

het voorstel overgenomen van het college dat zei: onze beroep- en bezwaarcommissie die is zo wijs en die 

hebben het zo zwaar in Haarlem, die moeten we echt € 50.000 extra betalen boven het wettelijk maximum. 

Van de referendumcommissie hebben wij dat gewoon nog niet met zijn allen bepaald en dat is dus precies 

mijn punt: ik wil dat we in de commissie Bestuur gaan spreken over de hoogte van de externe vergoedingen 

van alle commissies, dus van de referendumcommissies en alle andere commissies die wij veel te veel geld 

betalen tot dat wij het besluit hebben genomen dat zij zo wijs zijn en dat zij dat inderdaad verdienen. Tot 

zover. 

De voorzitter: Dank u wel. Overigens hebben wij daar … Oh, eerst de heer Smit. 

De heer Smit: Mijnheer de voorzitter, ik wil nog even gesteld zien dat wij het oordeel van de commissie uiterst 

dubieus vinden als er staat: ‘meent’. Dat wil ik wel gesteld hebben, want wij hebben net gezegd dat wij op 

inhoudelijke grond het referendum niet zien zitten, maar dit vind ik een heel bijna kwalijke constatering van 

de commissie. 

De voorzitter: Dank u wel, Dat wordt dan ook genoteerd. Wat mij betreft kunnen wij, ik denk dat het 

waarschijnlijk gelet op de agenda’s na de vakantie wordt, maar laten we proberen dan binnen drie maanden – 

is dat dan realistisch? – drie of vier maanden die discussie in de commissie te hebben over die 

beloningsstructuur, dat is wat mij betreft geen probleem. De heer Boer. 

De heer Boer: Dank u wel, voorzitter. Heel kort, ik vind het een beschamende vertoning van de heer Van den 

Raadt dat hij hier nu zulke woorden in deze zaal bezigt, de bewoners van Haarlem eigenlijk een beetje in de 

maling zit te nemen en eigenlijk ook het hele ambtenarenapparaat en ons hier. Met één zinnetje zoiets in gang 

te zetten en dan hier je mond vol hebben. Beschamend en we zullen het zeker niet steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. U krijgt dan een interruptie van de heer Visser. 

De heer Visser: Oh, ik dacht nu mijn termijn, omdat ik met mijn interruptie had, voorzitter. 

De voorzitter: Oké, gaat u dan uw gang met uw termijn.  

De heer Visser: Voorzitter, ik sluit me eigenlijk aan bij de woorden van de VVD zojuist. Ik heb de 

referendumverordening er nog bij gepakt. Als een kiezer een referendum wil aanvragen zijn daar allerlei 

formaliteiten voor. Er moet een formulier worden ingevuld, allerlei dingen. Ik constateer dat we dat niet goed 

hebben geregeld voor raadsleden. Natuurlijk mag een raad een initiatief indienen, maar ik verwacht juist van 

een raadslid een goede onderbouwing en een goede formele opbouw en niet met zo’n zinnetje waardoor 

inderdaad de hele referendumcommissie aan het werk wordt gezet. De manier waarop dat hier verdedigd 

wordt, ik vind echt zonde van gemeenschapsgeld. Dank u wel. 
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De voorzitter: Dank u wel. Ik heb geen adhesie gehoord voor het voorstel wat er ligt. Ik neem aan dat het door 

Trots Haarlem gesteund wordt. Zijn er verder nog partijen die het voorstel steunen? Jouw Haarlem, u wilt het 

woord nog voeren? De heer Aynan. 

De heer Aynan: Even heel kort een stemverklaring, voorzitter. Zoals met alles zal Trots over vijf jaar gelijk 

krijgen, maar vanavond even niet. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik dat nog even noteren in ieder geval. Maar ik dacht de snelste weg 

gevonden te hebben door een aantekening voor Trots dat ze hiervoor is, maar ik begrijp de heer Van den 

Raadt wil ook nog iets zeggen. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Voorzitter, heb ik ook dat wonderlijke stuk referendumverordening gelezen en daar 

staat dat als een gemeenteraad het er niet mee eens is het goed onderbouwd moet doen. Verwijzen naar een 

adviescommissie die dan zegt: eigenlijk is het artikel drie, maar artikel drie telt niet, want het is geen besluit. 

Dat vind ik niet een goed onderbouwd antwoord dan. 

De voorzitter: Dank u wel. In ieder geval is er aanzienlijk meer woorden gewijd aan het niet steunen dan aan 

het voorstel om het in te dienen. Maar ik denk dat het aan de raad zelf is of zij dat voldoende vindt en ik stel 

voor dat u de aantekening krijgt dat u voor dit referendum bent. Ja? 

De heer Van den Raadt: Voorzitter, ik verwacht dat ik gewoon dan een antwoord krijg, goed onderbouwd, niet 

alleen maar nu ja of nee zeggen. 

De voorzitter: Nee, maar de raad gaat zelf over zijn onderbouwing. De raad heeft de onderbouwing gegeven 

die zij nodig vindt en daar gaan we hier geen discussie over voeren of dat in uw ogen voldoende is of niet. Ik 

constateer gewoon dat er geen steun is voor uw voorstel. Ik denk dat we daarmee dit punt kunnen besluiten.  

17. Permanente maatregelen 30 km/u 20.01 (bevat stemmingen) 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 17, permanente maatregelen Engelandlaan, 30 kilometer per 

uur. Daar zijn een aantal sprekers die zich gemeld hebben. De heer Boer, de heer Garretsen, mevrouw 

Schopman, mevrouw Van der Sluis, de heer Van Leeuwen. Ik kijk even, mijnheer Smit misschien? Nee, nee. De 

heer Visser, eens even kijken, de heer Hulster, CDA, wie is het deze keer? Ja, de heer Dreijer. En ik zie geen 

andere meldingen. Ah, de heer Van den Raadt. Goed, dat is het woord aan de heer Boer. 

De heer Boer: Dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben wij al aangegeven dat wij graag willen dat 

variant vier wordt uitgevoerd voor dit plan. Dat is hoe de wijk het ook wil, dat is ook beloofd aan de wijk en 

het blijkt ook verkeerstechnisch de optimale optie te zijn, dus wij zullen voor variant vier kiezen. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik denk, dit moet u niet te vaak doen, de heer Boer die raakt dan helemaal in 

verwarring. Maar de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: We hebben eerder ons standpunt heel duidelijk gezegd, we hebben daar ook een motie en 

een amendement over ingediend. Op een gegeven moment moet je ook je knopen tellen. Samen met 

mevrouw Van der Sluis hebben wij contact gezocht met Actiegroep en op grond daarvan is dit amendement 

tot stand gekomen. Actiegroep is daar tevreden over, op één punt na. Ze willen ook dat het kruispunt 
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Belgiëlaan-Engelandlaan wordt aangepakt. De SP en ik dacht ook GroenLinks zullen dat kruispunt aan de orde 

stellen als het onderhoud van de Belgiëlaan aan de orde is, dus wij steunen nu dit amendement. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Schopman. 

Mevrouw Schopman: Dank u wel, voorzitter. In de commissie waren wij niet voor variant vier zoals de VVD, 

want dan hadden we nu al een budget moet vinden en dat is er niet. Daarom gingen wij voor variant drie, dus 

wel die permanente maatregel, maar dan in de volgende planperiode. Dat zou ook nog steeds graag ons 

uitgangspunt zijn, zij het niet dat wij ook wel goede gevoelens hebben bij het actiecomité, Sywert 

Schadenberg en alle bewoners van de Engelandlaan die al jaren, volgens mij al in de eerste raadsperiode – en 

dit is de derde – er mee bezig waren om maatregelen uit te voeren. Echter, het amendement vinden wij lastig 

omdat die om meer vraagt bovenop die anderhalve ton. We hebben niet zoveel budgetten voor beheer en 

onderhoud, het is iedere keer bij kadernota en begroting een niet eenvoudig punt. Dus als het amendement 

wordt aangenomen gaan wij voor drie, als het amendement niet wordt aangenomen gaan we voor één. Hoe 

mooi is dat? 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van der Sluis. 

Mevrouw Van der Sluis: Bedankt, voorzitter. We hebben een amendement opgesteld zoals de heer Garretsen 

ook al zei hebben we daarna ook nog met het actiecomité gesproken. Het mooiste zou natuurlijk zijn variant 

vier, maar dat betekent kapitaalvernietiging en het uitstellen van andere projecten in de stad. We hebben dus 

een amendement ingediend voor een variant 1+, zodat de tijdelijke maatregelen op korte termijn uitgevoerd 

kunnen worden. Er vindt geen kapitaalvernietiging plaats en binnen het budget zijn er geen gevolgen voor 

noodzakelijk onderhoud in de stad en een plusje omdat de verkeersveiligheid in dit overzicht ook aangegeven 

dan ook matig blijft als je alleen kiest voor variant één. Voor ons is het ook belangrijk om in overleg te gaan 

met de wijkraad en met het actiecomité en met andere belanghebbenden. Wat betreft de financiën … 

De voorzitter: Er is – misschien voor dat u dat aan gaat snijden … Oh, aha. Dan gaat u eerst uw gang. 

Mevrouw Van der Sluis: Ja, wat betreft de financiën: globaal is er € 50.000 voor de tijdelijke maatregelen om 

die definitief te maken. Bijkomende kosten zijn ook globaal, € 100.000. De realisatie kan dan binnen de huidige 

begroting, maar voor ons is dat amendement ook geen vrijbrief om de kosten onbeperkt uit te laten lopen. In 

het stuk staat globaal € 150.000. Daar kan je onder gaan zitten, daar kan je boven gaan zitten, belangrijk is: net 

eventjes wat bedrag niet iets van, dan moet je kiezen voor variant vier, dan is hij meteen goed. Het is geen 

vrijbrief, laat ik het zo zeggen. Ik denk ook wel dat het kan binnen dat bedrag, maar belangrijk is ook dat het in 

overleg met het actiecomité gaat. 

De voorzitter: Dan krijgt u toch een interruptie van mevrouw Schopman. 

Mevrouw Schopman: Heel kort, want u zegt: er komt nog een ton bovenop aan extraatjes. Wat ik de 

Engelandlaan vreselijk gun, maar we hebben vorige week een brief ontvangen van de provincie waarin met 

niet mis te verstane woorden is aangegeven dat we nou toch echt eens werk moeten maken met het 

achterstallig onderhoud van onze kapitaalgoederen. We zitten al redelijk klem bij tram financieel qua beheer 

en onderhoud. Waar gaat u die € 100.000 vandaan toveren of welk project laat u dan niet doorgaan?  

Mevrouw Van der Sluis: Maar die tram zit ook in dat overzicht, dat is € 50.000 om een aantal maatregelen vast 

te maken en daarbovenop is ook nog een ton om, dat is al gereserveerd binnen die € 150.000 … 
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Mevrouw Van Zetten: Voorzitter, mag ik een punt van orde maken? Ik kan mevrouw Van der Sluis echt niet 

verstaan hier, ze moet echt een beetje gaan schreeuwen. 

De voorzitter: Schreeuwen is misschien niet nodig, maar … Aha, ja dan zit u dichter bij de microfoon, dat is 

inderdaad waar. Goed, maar u was klaar. Mevrouw Schopman nog. 

Mevrouw Schopman: Trekt u uw schoenen uit en dan vraag ik eventjes dat ik, ik snap iets niet, want er staat in 

het amendement € 150.000 voor de extra kosten daarbovenop en niet binnen die € 150.000. Dat staat in mijn 

amendement wat ik hier voor me heb. Er staat letterlijk: “Voor de extra kosten boven de beschikbare € 

150.000 zou ruimte gemaakt moeten worden binnen de huidige budgetten voor het beheer en onderhoud.” 

Mevrouw Van der Sluis: Dan heb ik het dus niet over € 100.000, daar heb ik het over het globale bedrag. Je 

hebt € 150.000 en dan kan je zeggen: misschien komt er € 25.000 bij of misschien is het onder die € 10.000. 

Mevrouw Schopman: En blijft het een ongedekte cheque, want we weten niet of het erboven komt of dat het 

erbinnen blijft. 

Mevrouw Van der Sluis: Dat kunnen we hier natuurlijk gewoon afspreken, dat het geen ongedekte cheque is. 

Mevrouw Schopman: Maar zo staat het in het amendement nu wel. 

De voorzitter: Goed, daar gaat u nog even over nadenken. 

Mevrouw Van der Sluis: Ik hoor graag de wethouder. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Dan gaan we naar de heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, dank u wel. Dit is inderdaad zo’n dossier wat al jaren loopt en waar we ook 

gewoon soms dingen hebben gedaan die later toch niet zo goed bleken. Namelijk drempels aanleggen 

waardoor huizen gingen trillen. Uiteindelijk kiest D66 ook met het amendement voor variant één, want het 

amendement maakt toch een aantal dingen mogelijk. En zoals dat gaat in een gemeenteraadsvergadering is er 

natuurlijk in de wandelgangen gesproken over dat amendement en over de invulling daarvan. Wat ons betreft 

vallen die kosten binnen de € 150.000, daar hebben we ook met de PvdA over gesproken, dus de vermoorde 

onschuld die ik net hoorde die verbaasde mij dan weer wat. Dus het past binnen de € 150.000, daarboven 

graag de integrale afweging in ons investeringsplan, in onze budgetten, want inderdaad heel Haarlem roept en 

schreeuwt om onderhoud en al die bewoners, al die straten verdienen dat inderdaad en deze plek verdient 

dat ook. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Visser. 

De heer Visser: Maar begrijp ik uit uw verhaal goed dat nog steeds die € 100.000 niet gedekt is? 

De heer Van Leeuwen: Geld moet ergens vandaan komen en een budget wat hierin staat, € 150.000, dat is 

voor nu taakstellend, dat moet inderdaad gedekt worden. Daarboven moeten we een integrale afweging 

maken. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij naar de heer Visser voor zijn eigen termijn. 
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De heer Visser: Voorzitter, later vanavond komt er nog een mooi initiatiefvoorstel, ook van de heer Van 

Leeuwen – wat ik heb meegetekend – over 30 kilometer per uur. In die zin zijn wij helemaal voor de maatregel 

op de Engelandlaan, alleen die moet wel integraal worden afgewogen ten opzichte van alle andere wegen die 

we ook 30 kilometer per uur willen maken of wegen met een onderhoudsopgave. Als ik dan kijk welke 

maatregelen nu al zijn genomen en de impact die die maatregelen hebben gehad, het resultaat wat is geboekt 

– mensen rijden daar nu langzamer – dan weet ik niet of dit de hoogste prioriteit heeft. En er is ook nog € 

100.000 is niet gedekt, dus daarom gaan wij op dit moment voor variant twee, pas de weg aanpakken bij groot 

onderhoud. Misschien kan het eerder, maar dat moet in het kader van integrale afweging, in het kader van de 

initiatiefnota van de heer Van Leeuwen. Nu zomaar € 100.000 daar extra aan besteden vinden wij gewoon niet 

verstandig, omdat er andere wegen een urgentere aanpak nodig hebben in Haarlem. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Dit is 2,4 miljoen om anderhalve kilometer weg aan te pakken, op deze manier kunnen we 

dus eigenlijk helemaal geen enkele weg voor 30 kilometer inrichten in Haarlem. Bij navraag bleek dat eigenlijk 

over 1,6 miljoen te gaan zoals uit de technische vragen. Het is heel ingewikkeld, variant één lijkt natuurlijk heel 

aanlokkelijk: we gooien er nog een keer een ton tegenaan en dan komt alles goed. Maar hebben we dan 

garanties dat het daadwerkelijk handhaafbaar 30 kilometer is? Dus wat ons betreft is eigenlijk het enige wat 

we kunnen doen uitstellen en dan zijn we voor variant drie. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Dreijer. 

De heer Dreijer: Dank u wel, voorzitter. Inderdaad heeft het CDA ook dit amendement mede ingediend omdat 

wij ook voor variant één hebben gekozen. De Engelandlaan is even snel 30 kilometer per uur gemaakt en dat 

heeft ook als effect gehad, zoals we wel vaker hebben gezegd: er zijn veel meer straten in Haarlem die 

behoefte hebben aan een grondig onderhoud en veel urgenter zijn. Dus vandaar dat wij niet gekozen hebben 

om hier nu heel veel geld in te stoppen. Wat we wel hebben gehoord en gemerkt is dat er, die tijdelijke 

maatregel daar zitten nog een paar kleine dingetjes in die het voor fietsers een beetje onveilig maken. Dat is 

eigenlijk waarmee we met dit amendement ook oproepen: maak die dingen die nog een beetje onveilig zijn 

voor de fietsers, het zijn wat ons betreft relatief kleine dingen, maak die dan weer eventjes wat veiliger zodat 

het voor de komende tijd een veilige weg met name voor de fietsers is. We verwachten ook dat het ruim 

binnen die € 150.000 blijft. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben we de heer Van den Raadt nog. 

De heer Van den Raadt: Voorzitter, 1,6 miljoen voor anderhalve kilometer. We hebben ooit in 2018 een motie 

aangenomen om in heel Haarlem een 30 kilometer door te voeren. Dus als we hiervoor zijn dan hoor ik graag 

als Trots Haarlem waar we al die andere miljoenen voor vandaan halen. We kunnen hier al niet in deze motie 

verklaren waar die 100.000 vandaan komt, wat we dan niet gaan doen. Bij handhaving wordt er ook altijd 

gezegd: we zetten handhaving erop. Maar ze vertellen dan nooit wat ze dan niet gaan doen. Altijd wel wat ze 

extra moeten doen, maar nooit wat ze dan weer niet moeten doen. Dus we gaan nog eens even goed 

nadenken hierover en onze voorkeur gaat uit naar variant drie. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Vorige week hebben we hier een discussie gehad over de Prins 

Bernardlaan. Daar lag een gat van anderhalf miljoen en toen heb ik ook de coalitie niet horen piepen zoals 
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vandaag wel het geval is. Voorzitter, ik wil heel graag van het college horen of de fietsveiligheid hier echt in 

het geding is. Als dat het geval is dan neigen wij om het amendement te steunen. Voorzitter, ook een oproep 

aan de indieners: misschien is het handiger om er een motie van te maken, want dan kan het college nog 

terugkomen met feitelijke overwegingen. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat was het van de zijde van de raad. Dan gaan we naar de wethouder. Wethouder 

Snoek. 

Wethouder Snoek: Dank u wel. Volgens mij het goede debat hier. We moeten continu afwegingen maken in 

onze stad tussen wensen, noden en de middelen die we hebben. In die afweging heb ik u willen meenemen 

met de vier varianten en het college heeft zijn voorkeur uitgesproken voor de eerste variant waarbij we de 

tijdelijke maatregelen proberen permanent te maken. Maar – en dat heb ik ook in het overleg met de 

bewoners en het actiecomité besproken – ik snap ook dat er een aantal aanpassingen ook wel nodig zijn als u 

zegt voor de fietsveiligheid. Kan ik u zeggen: is de fietsveiligheid in het geding? Ik denk dat de fietsveiligheid 

verbetert met de maatregelen zoals die bijvoorbeeld ook in het amendement worden benoemd. Anders dan in 

het IP waar we per project een budget hebben opgenomen. Als ik uit het ene project geld weghaal of bij moet, 

dan moet het uit het andere project erbij. Waarbij het groot onderhoud, zeg maar grote budgetten per jaar 

waaruit we de verschillende projecten doen. Dus mevrouw Schopman heeft natuurlijk gelijk: iedere euro die in 

dit project gaat, gaat niet in het andere project. Maar het is ook zo dat we binnen die onderhoudsprojecten 

makkelijker kunnen schuiven dan binnen die IP-projecten. Ik lees het amendement en ik hoor de discussie ook 

zo dat eigenlijk suggesties worden gedaan hoe invulling te geven aan die € 150.000 die ook in het 

collegevoorstel opgenomen is en het in die zin financieel niet verderstrekkend is dan het collegevoorstel was. 

Maar ook dan kan ik me voorstellen dat in het overleg met de bewoners een aantal voorstellen gedaan 

worden waarvan we zeggen: daarmee kunnen we de Engelandlaan met goed fatsoen dus weer conform 

variant één zo door laten gaan. Maar wat mij betreft is die € 150.000 het richtbedrag. 

De voorzitter: Dan gaan wij in tweede termijn. Ik zie in ieder geval een paar woordmeldingen. Mevrouw Van 

Zetten. Ja, dat begrijp ik, maar dat doen we in deze vergadering zoveel mogelijk in de tweede termijn, zodat 

dat zo snel mogelijk we toch er doorheen kunnen. Gaat uw gang, mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Het was meer een interruptie dan. Ik wil graag even de mening van de wethouder 

horen. Ik hoor verschillende coalitiepartijen zeggen dat de stad schreeuwt om het inhalen van het achterstallig 

onderhoud terwijl ik in elk document, de kadernota, de begroting van het college te lezen krijg dat er geen 

achterstallig onderhoud in deze stad zou zijn. Wat is het nou, wethouder? Is er nou achterstallig onderhoud of 

niet? 

De voorzitter: Ik wilde graag eerst eventjes inventariseren of er nog meer vragen zijn, dan kunt u ze allemaal 

meenemen. Zijn er nog andere vragen voor de tweede termijn? Ja, de heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: De indieners konden het niet helemaal goed zeggen. De wethouder zegt dat die € 

150.000 precies hetzelfde is. Ik gun deze straat van alles, want dat ligt in de mooiste wijk van heel Haarlem, 

dus als u nou zegt: we gaan daar € 100.000 minder besteden aan de Grote Markt. Dat vind ik dan een goed 

antwoord, maar ik wil wel even weten waar het vandaan komt. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen? Wethouder, gaat uw gang. 
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Wethouder Snoek: Volgens mij dan twee vragen. Die vraag van Trots kan ik op voorhand niet beantwoorden, 

omdat niet alle budgetten in die onderhoudpot vooraf gealloceerd zijn aan projecten, anders dan bij het IP, 

waarbij je gewoon bedragen per project hebt. Dan kun je heel erg één op één gaan schuiven, maar bij die 

onderhoudsprojecten is dat niet zo. Bepaalde projecten waren voor dit jaar geprogrammeerd en gaat dit jaar 

niet door, dan hou je geld over. Volgende week gebeurt er weer ergens iets in de straat wat per direct 

opgelost moet worden en dan gaat er weer geld in. Aan het eind van dit jaar hoop je dat je een beetje uitkomt 

en daarvoor probeer je goed te programmeren. Mevrouw Van Zetten, u zit lang genoeg hier in de raad om te 

weten hoe die discussie over achterstallig onderhoud al jaren gaat. Iedere stad heeft een 

onderhoudsvoorraad, want als alles op niveau zou zijn dan moet je eigenlijk zorgen dat alles erboven zit. Dus 

een deel zit erboven, een deel zit er onder. Je spreekt van achterstallig onderhoud als je in de komende 

planperiode niet voldoende middelen hebt gereserveerd om dat onderhoud wat je moet doen uit te voeren. 

Daar kijkt de provincie natuurlijk ook op mee. Wij hebben die middelen gereserveerd, maar de gemeente 

dringt er ook altijd bij de gemeente Haarlem op aan om dat onderhoud ook uit te voeren. Daar hebben we 

hier met elkaar ook wel eens discussies over. Sommige wegen moet gedaan worden, wij hebben de 

Bernhardlaan vorige week besproken en af en toe moet je dan ook gewoon even groot onderhoud durven uit 

te voeren. Maar soms is dat lastig omdat er dan ook altijd weer bewonerswensen en andere ideeën zijn. Dus ik 

denk dat ik daarmee uw vraag beantwoord heb. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan zijn wij toe aan besluitvorming. Er ligt een amendement, er was een suggestie 

om er een motie van te maken, maar ik heb niet gehoord dat die is overgenomen, dus het is een 

amendement. Dus daar gaan we eerst besluitvorming over hebben. Is er nog iemand die daar een 

stemverklaring over wil afgeven? De heer Aynan. 

De heer Aynan: Geen stemverklaring, maar ik zou graag een reactie willen van de indieners op de interpretatie 

van de wethouder. 

De voorzitter: Dat kan als ze die behoefte hebben, maar dat hoeft natuurlijk niet. Mevrouw Van der Sluis wil 

toch even reageren op uw uitnodiging. Mevrouw Van der Sluis. 

Mevrouw Van der Sluis: Ik wilde even benadrukken dat het amendement ook geschreven is om de bewoners, 

het actiecomité en alle insprekers, om naar hen te luisteren en om met hen ook te kijken naar wat er nodig is. 

Dat is ook de reden, die € 150.000, die intentie die er in stond heeft u goed begrepen. 

De voorzitter: Ja, dus waar er staat dat dat boven de € 150.000 is, dat kan eigenlijk vervallen, begrijp ik. Ja, 

daar komt het op neer. Dan kijk ik even, want er waren toch nog anderen die ook iets wilden zeggen nu. We 

gaan niet nou de discussie over doen, maar doe het dan bij wijze van een stemverklaring. 

Mevrouw Verhoeff: Een punt van orde, burgemeester. Ik vind het prima, maar wordt dat dan ook geschrapt, 

dat zinnetje ‘boven de € 150.000’? Want dat is wel een heel groot verschil als je gaat stemmen. 

Mevrouw Van der Sluis: Er staat in het overzicht van de overeenkomsten en verschillen, van die varianten 1 tot 

en met 4, en in het stuk ook staat beschreven: ‘ongeveer’ en ‘globaal’. Als ik ‘ongeveer’ en ‘globaal’ lees dan 

kan het € 150.000 zijn, dan kan het € 140.000 zijn of dan kan het € 160.000 zijn. Alles wat daarboven komt 

denk ik: ja, moeten we daar heel moeilijk over doen? 

De voorzitter: Dus de zin blijft staan, dat lijkt me dan de interpretatie. Toch? Goed, ik constateer dat er toch bij 

de heer Aynan behoefte is aan een stemverklaring. 
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De heer Aynan: Het is dus eigenlijk een motie en in dat licht kan ik hem steunen. 

De voorzitter: Zo hebben we ieder onze eigen overwegingen. We gaan stemmen. Wie is voor het 

amendement? Oh, nog een stemverklaring. Ja, dat kan. Ik had er maar eentje gezien, maar dan gaan we wel 

tempo maken. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, punt van de orde. 

De voorzitter: Ja, de heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Ik ben mede-indiener en ik wil graag even overleggen met de hoofdindiener. 

De voorzitter: Oké, dan schors ik de vergadering heel kort. Ik stel voor dat de rest blijft zitten, maar dat u 

eventjes uw overleg hebt. 

Schorsing 

De voorzitter: Dat wij weer verder kunnen, dus ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de heer 

Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, dank u wel. Wij als indieners van het amendement verzoeken om het 

amendement bij de laatste zin van de nieuwe tekst, daar staat nu ‘voor de extra kosten’, et cetera, et cetera, 

te wijzigen – dus deze zin te schrappen, doorhalen – en daarvan te maken, na het antwoord van de wethouder 

was dat: ‘voor de kosten een richtbedrag van € 150.000 aan te houden en daarboven een nieuwe afweging 

integraal te maken’. Is dat doorgekomen? Dank u wel. 

De voorzitter: Wij proberen, maar ik weet niet of de techniek ons dat laat lukken, om die nieuwe tekst even, 

dan moet u hem nog een keertje noemen misschien, want hij is waarschijnlijk nog niet helemaal verwerkt. Dan 

krijgen wij hem zo te zien. Nee, het lukt toch niet. Maar volgens mij, ik denk dat wij met elkaar kunnen 

constateren, er wordt gezegd: het blijft binnen de € 150.000 en als het meer zou worden komt het terug. Ja, 

dat is de tekst van het amendement. Goed, ik stel voor dat we dat accepteren, dat de bedoeling duidelijk is en 

dat we kunnen overgaan tot de stemming nadat we de laatste stemverklaring hebben opgenomen van het 

aldus gewijzigde amendement. De heer Smit. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. OPHaarlem steunt het voorstel van het college, voorstel 1, 

en daar zit dus een bovengrens aan de € 150.000. Dat blijft wat ons betreft zo. Wij hopen overigens dat de 

wethouder alle mogelijkheden heeft bezien binnen de MRA en de provinciale middelen, kleine investeringen 

of zoiets, vaak ook bedoeld om fietsproblematiek te faciliteren. Is daar goed naar gekeken en kan daar niet 

een stukje financiering uit komen? Dat is onze vraag. Maar uiteindelijk stemmen wij tegen het amendement. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog andere stemverklaringen? Niet? Dan gaan we nu stemmen. Wie is voor het 

amendement? Dat zijn de fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, CDA, Jouw Haarlem en ik geloof 

dat ik het dan gehad heb. En de SP. Dat is een meerderheid, volgens mij. Dan is het amendement 

aangenomen, het gewijzigde amendement. Dan gaan we nu naar de permanente maatregelen Engelandlaan, 

het voorstel. Door het amendement hebben we de richting in ieder geval nu helder in beeld. Wenst iemand 

daar nog een stemverklaring over af te leggen? Dat is de heer Visser, ChristenUnie. 
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De heer Visser: Voorzitter, zoals aangegeven zullen wij tegen stemmen, omdat wij een integrale afweging met 

andere wegen in Haarlem willen ten aanzien van 30 kilometer per uur. 

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

De heer Van den Raadt: Voorzitter, eerst nog de complimenten voor dat amendement, want daarnet gooiden 

we geld over de balk maar nu kunnen we gewoon € 100.000 uit de hoed toveren, dus daar zijn we helemaal 

voor, dat dat gebeurt. Alleen over het besluit zelf, wij zijn niet voor variant één. Wij zijn voor nog meer geld 

over de balk gooien en alles permanent maken voor iedere straat in Haarlem, dus. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog andere stemverklaringen? Die zijn er niet. Niet iedereen is voor, dus laten we 

toch maar even kijken wie er wel voor is. Wie is er voor het voorstel? Het gewijzigde voorstel. Dat zijn 

GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA, D66, OPHaarlem, Hart voor Haarlem, Liberaal Haarlem en Jouw 

Haarlem. En de SP, sorry. Dat heb ik een paar keer gedaan. Ik probeer voortaan consequent bij u te beginnen, 

dat helpt.  

18. Vaststellen Startnotitie Park van Peet 

De voorzitter: Wij gaan naar punt 18, vaststellen startnotitie Park van Peet. Daar hebben zich een aantal 

sprekers gemeld en ik zou de volgende volgorde willen aanhouden: de heer Visser, ChristenUnie, de heer 

Blokpoel, de heer Garretsen, de heer Wiedemeijer, de heer Drost, de heer De Groot, mevrouw Kok, de heer 

Aynan, de heer Hulster en de spreker van het CDA is de heer Visser. Dat was het geloof ik. Dan is het woord, 

en ik wijs trouwens de heer Garretsen er op: u heeft volgens mij nog iets minder dan anderhalve minuut en u 

moet nog vier moties vreemd straks toelichten. Dat wordt een prestatie, maar goed, ik zeg het u nu maar vast 

even. De heer Visser. 

De heer Visser: Voorzitter, we hebben een goed debat gehad over het Park van Peet. Er lijkt zich een 

meerderheid af te tekenen tegen een ontwikkeling op dit gebied is. Natuurlijk, het is nu groen, maar het hoort 

niet tot de groene zone en wij zien hier wel mogelijkheden om te ontwikkelen. Dat hebben wij tijdens het 

debat ook gezegd: dat is geen blanco cheque, dat hangt er echt vanaf welk plan eruit voortkomt. Gezien wat 

zorg van partijen hebben wij dat geprobeerd te verwoorden in een amendement waarin we wat 

randvoorwaarden hebben meegegeven, met name rond om ecologie en wat betreft toegankelijkheid op 

recreatief gebied. Inmiddels hebben een aantal partijen zich ook op internet uitgelaten, dus ik vermoed dat dit 

amendement geen meerderheid gaat halen. Ik zou het jammer vinden, maar laten we het maar afwachten wat 

er gebeurt vanavond. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Voorzitter, ik zei het eerder al, put weer: het is geen Park van Peet, maar Put van Peet, want 

het is gewoon wederom een afvalstort. Hoe is het vroeger verzonnen om overal dingen zo te maken. Dat 

waren andere tijden, laten we maar zeggen. Voor ons wel steun voor deze startnotitie, want laten we 

alsjeblieft de mogelijkheden verkennen om de wijk daar af te ronden en ook van de Put van Peet een 

woonwijk te maken waarbij een leeflaag laagbouw toegevoegd zou kunnen worden aan de wijk en ook het 

groen meer kwalitatief groen en bereikbaar groen kan zijn dan alleen maar groen om naar te kijken. Steun 

voor het amendement van de ChristenUnie, maar volgens mij zijn het holle woorden, aangezien een 

meerderheid afgetekend is tegen de startnotitie. 
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De voorzitter: Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Dank u wel, voorzitter. De SP gaat zich aansluiten bij alles wat de heer Visser van het CDA 

als laatste spreker gaat zeggen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Kijk, dat is duidelijke taal. De heer Wiedemeijer. 

De heer Wiedemeijer: Dank u wel, voorzitter. In de commissie was een fel debat, dat zullen we niet overdoen. 

De heer Garretsen stelde mij een vriendelijk verzoek om mijn nederlaag te accepteren. Dat zullen we deze 

keer dan maar doen. We steunen het amendement van de ChristenUnie, wij denken dat er wel kans is en het 

amendement geeft duidelijke kaders, verhoog waarde groen. Maar we wachten de stemming met hoop af. 

Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Drost. 

De heer Drost: Dank, voorzitter. Ik zou kunnen zeggen dat GroenLinks zich aansluit bij de woorden van de SP, 

dat ten eerste. Maar daarbij zou ik nog willen toevoegen dat GroenLinks is voor woningen in de stad en niet in 

die groene randen om de stad heen. De Put van Peet is zo’n plekje om de stad. Dan kun je het Park van Peet 

noemen, maar park is toch voor GroenLinks iets anders dan het bouwen van woningen, dus we gaan hier niet 

mee instemmen. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer De Groot. 

De heer De Groot: Dank u, voorzitter. Eens bebouwd wordt nooit meer groen, het zou op een tegeltje kunnen. 

D66 vindt het resterende onbebouwde gebied ontzettend belangrijk. Het is goed om te merken dat een 

meerderheid van de raad dat ook zo ziet. Dat betekent dat wij de startnotitie niet zullen steunen vanavond en 

dan gebeurt er op deze plek voorlopig eens even helemaal niets en laat dat nou ook de beste oplossing zijn. 

Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Kok. 

Mevrouw Kok: Dank u wel, voorzitter. OPHaarlem staat wel positief tegenover deze startnotitie om iets met 

deze Put van Peet te doen, maar enkel en alleen als er grondgebonden woningen komen, geen woontorens. 

Wij vinden dit een unieke plek waar je grondgebonden woningen kan toevoegen in Haarlem. Die zijn er 

eigenlijk niet of nauwelijks. We bouwen namelijk heel veel torens, we verdichten enorm, maar het betekent 

ook dat al die mensen die in een appartement wonen willen op een gegeven moment ook wel een keer naar 

een huis. Die zijn er weinig. Met de keuze voor laagbouw blijft het gebied ook redelijk groen, dus vandaar ons 

standpunt. 

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Er wordt in deze raad met twee maten gemeten wat putten betreft. De 

ene put die krijgt wel een kans en deze Put van Peet dus niet, terwijl het ook gewoon dezelfde gifgrond is als 

bij de Put van Vink. Voorzitter, het is inderdaad gifgrond en het is ook een kans om hier naast wonen ook 

saneren te realiseren en zo zien wij het. Het kan ook voorzieningen toevoegen in een wijk waar heel weinig is, 

behalve een basisschool. Wij stemmen dus ook voor de startnotitie en zouden het jammer vinden als we dat 
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vanavond geen kans geven. Even het amendement, dat vraagt eigenlijk om dingen die al in de startnotitie een 

beetje aangegeven worden, dus het is wat mij betreft overbodig. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Actiepartij steunt de startnotitie en steunt ook het amendement van de ChristenUnie. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben wij vol spanning gekeken naar de bijdrage van de heer Visser namens 

de CDA, SP en wie hadden we nog meer? Maar goed, gaat uw gang. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. Hoe ver schuiven we de groene grens of de bebouwde grens op in het 

groen? Dat is de hoofdvraag die onder dit stuk moet liggen. Wat CDA betreft schuiven we dat niet verder op 

en houden we de stad op de postzegel zoals die er nu is met de huidige grenzen. ‘…’ vandaag en hou de Put 

van Peet zoals die nu is. De provincie heeft in de concept-omgevingsverordening ook aangegeven dit te zien 

als landelijk gebied. Dat zou zelfs het verbieden om überhaupt woningen te bouwen. Wij zagen dat als een 

gouden kans om dat op die manier ook te doen, dan wordt het echt beschermd langdurig. In plaats van een 

stap naar rood zet je dan echt een stap richting het groen. Helaas sprak de commissie zich uit om dat toch 

anders te zien. Een gemiste kans wat ons betreft. Hoe dan ook, wij stemmen tegen de startnotitie en ook 

tegen het amendement. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van den Raadt wil het woord voeren. U heeft praktisch geen spreektijd 

meer, maar ik geloof nog wel een paar seconden, dus gaat uw gang. 

De heer Van den Raadt: Het wordt een stemverklaring, voorzitter, dus dan. Wij zijn tegen en tegen het 

amendement. Er wordt inderdaad met twee maten gemeten, want als partij zeg je: we luisteren naar de 

bevolking. Nou, de bevolking hier die wil dat helemaal niet, die bebouwing, dus dan moet je gewoon ook 

zeggen: wij willen die bebouwing niet en sowieso al niet in het groen. 

De voorzitter: Dank u wel. Liberaal Haarlem, mevrouw Otten. 

Mevrouw Otten: Liberaal Haarlem zal ook tegen de startnotitie stemmen en kan het niet mooier verwoorden 

dan de heer Visser van het CDA. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Voorzitter, mijn standpunt is inderdaad altijd geweest: eenmaal bebouwd komt het 

groen niet meer terug. In die zin ben ik helemaal in lijn met mijn oude partij D66. Wij zullen ook tegen de 

startnotitie – eindelijk – zullen ook tegen deze startnotitie stemmen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Daarmee hebben we denk ik de bijdrage in de eerste termijn gehad. Dan gaan we 

naar de wethouder. Wethouder Roduner. 

De heer Roduner: Voorzitter, geen vraag gehoord volgens mij. Volgens mij de commissie behandeling was 

helder daarin. Volgens mij iedereen heeft hier ook zijn standpunt helder aangegeven. Ik wilde in ieder geval 

even wel melden dat vanuit de initiatiefnemer ook nog de suggestie is gekomen om hier iets te doen met tiny 

houses. Die informatie wilde ik u in ieder geval niet onthouden, maar ik weet niet of dat uw afweging 

significant anders maakt. 
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De voorzitter: Goed, dan denk ik dat wij kennelijk toe zijn … Mijnheer Aynan, u heeft geen spreektijd meer, dat 

is een beetje pijnlijk, maar ja. Wij gaan naar de besluitvorming. Om te beginnen over het amendement van de 

ChristenUnie. Wil iemand daar nog een stemverklaring over geven? Mevrouw Kok. 

Mevrouw Kok: Dank u wel, voorzitter. Ik vergat net in mijn betoog te noemen dat wij het amendement 

steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat staat nu ook genoteerd als stemverklaring. Dan gaan we stemmen. Wie is voor 

het amendement? Dat zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, VVD, Actiepartij, OPHaarlem en 

ChristenUnie. Dat is niet genoeg, dus het amendement is verworpen. Dan de startnotitie zelve. Nog verdere 

behoefte aan stemverklaringen? Niet? Wie is daar voor? Dat zijn de fracties van Partij van de Arbeid, VVD, 

OPHaarlem, ChristenUnie en Jouw Haarlem. Dat is niet genoeg, dus het wordt niet gesteund. De startnotitie 

wordt niet vastgesteld. 

19. Presentatie initiatiefvoorstel PvdA (ver)bouw aan een levensloopbestendig/vergrijzing Haarlem 

De voorzitter: Dan gaan wij naar agendapunt 19, presentatie initiatiefvoorstel van de Partij van de Arbeid 

verbouw aan een levensloopbestending vergrijzingsproof Haarlem. Wie kan ik het woord geven om dat toe te 

lichten? De heer Wiedemeijer. 

De heer Wiedemeijer: Dank u wel, voorzitter. Ik zou eigenlijk het liefst degene die het heeft gemaakt het 

woord geven, dat is de heer Heinis, die heeft het in januari aan ons aangeleverd. Als fractie zijn wij hem zeer 

erkentelijk dat hij als schaduwraadslid dit prachtige product heeft gemaakt. Het is een onderwerp wat 

enigszins tussen samenleving en ontwikkeling in hangt, het is een zeer interessante denkrichting waarbij hij 

voorstelt om levensloopbestendig te gaan bouwen om daarmee te zorgen dat we inspelen op de vergrijzing in 

onze samenleving. Het initiatiefvoorstel zal eerst een collegereactie krijgen en daarna besproken worden in 

één van de commissies, of dat nou Samenleving is of Ontwikkeling moeten we dan even afwachten. Ik zal even 

kort de belangrijkste punten met u delen. Het voorstel is om het tekort aan seniorenwoningen in de toekomst 

weg te nemen. Hij stelt ook voor om bestaande budgetten in te zetten om niet zozeer bestaande woningen 

aan te passen, omdat dat relatief duur is, maar om nieuwe seniorenwoningen toe te voegen waardoor je echt 

de voorraad toevoegt. Dat is echt een interessante manier van omdenken, dus we zijn zeer erkentelijk dat de 

heer Heinis dat naar voren heeft gebracht. Hij stelt in brede zin voor om een stadsdeel voor 

ouderenhuisvesting af te sluiten. Wij willen graag een brede en maatschappelijke alliantie om dit onderwerp 

aan te vliegen en wij denken ook dat dat zeer noodzakelijk is, dus we zijn erg benieuwd naar de reactie. Om 

daarmee af te sluiten: wij zijn benieuwd naar de reactie van het college en wij hopen dat deze denkrichting in 

de toekomst nader ingevuld kan worden, omdat dit zeer urgent is om de seniorenhuisvesting goed te regelen. 

Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wij zijn eigenlijk niet gewend om een presentatie van een initiatiefvoorstel daar nu 

al een discussie over te hebben, want dat komt in de commissie, heeft u ook wel aangekondigd. Ik neem aan –

– dank voor de presentatie – dat u de discussie voert in de commissie. Goed.  

20. Presentatie initiatiefvoorstel D66 AP SP CU “Maak nu werk van 30 km/uur” 

De voorzitter: Dan gaan wij naar een volgende presentatie, het initiatiefvoorstel van D66, Actiepartij, SP, 

ChristenUnie: “Maak nu werk van 30 kilometer per uur”. Ik begrijp dat alle indieners daar kort even een 

toelichting op willen geven. Ik begin met de heer Van Leeuwen. 
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De heer Van Leeuwen: Voorzitter, dank u wel. Dames en heren, hierbij presenteer ik u namens de fractie van 

D66 en namens de mede-indienende fracties SP, Actiepartij en ChristenUnie het initiatiefvoorstel: “Maak nu 

werk van 30 kilometer per uur”. Het feit dat we dit langverwachte voorstel vandaag bespreken sluit eigenlijk 

heel mooi aan bij de recente en actuele aandacht voor dit onderwerp. Afgelopen maandag was namelijk bij 

Een Vandaag te zien hoe de Finse stad Helsinki in de strijd om veiliger verkeer 30 kilometer per uur succesvol 

heeft ingevoerd. Een tweede was de aandacht in de media voor de Stockholm Declaration, met als doel het 

aantal verkeersslachtoffers in 2030 te halveren door – en u raadt het al – vast te leggen dat 30 kilometer per 

uur het nieuwe normaal moet worden in stedelijk gebied. Ook verscheen vorige week, afgelopen donderdag, 

het boek ‘Het recht van de snelste’ waarin wordt ingegaan op de gevolgen van snelverkeer voor dorpen, 

steden en ook onze samenleving. En – en dat is al iets langer geleden – vorig jaar riep de Rijvereniging al op 

om een snelheid van 30 kilometer per uur in te voeren in alle bebouwde gebieden in Nederland. En, I mind 

you, de Rijvereniging, hè? De vereniging die opkomt voor auto’s. Eigenlijk is het voorstel heel simpel. Dit 

voorstel vraagt om van 30 kilometer per uur de standaard te maken in de bebouwde kom. Een standaard die 

ervoor zorgt dat een auto niet pas na 27 meter maar al na 13 meter stilstaat. En – u kent mij als genuanceerd – 

30 kilometer per uur is natuurlijk een standaard waarvan gemotiveerd afgeweken kan worden als de situatie 

daarom vraagt. De essentiële vraag is, en die gaan we bespreken in de commissie natuurlijk: durven wij dit 

aan? Durven we het aan om onze gemeente veiliger te maken, durven we het aan om onze leefomgeving 

gezonder te maken, durven we het aan om kinderen veilig naar school te laten gaan en durven we het aan om 

politiek stelling te nemen tegen richtlijnen en protocollen die zijn ingericht om de auto ruim baan te geven? 

Wij kijken uit naar de reactie van het college en de bespreking in de raadscommissie en de raad. Nu geef ik 

graag het woord aan de mede-indienende fracties. 

De voorzitter: Ja, dat zal ik dan doen. Volgens mij gaan we dan eerst naar de heer Hulster. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Dit is een belangrijk initiatiefvoorstel. We zijn heel blij dat we dit in 

goede samenwerking hebben kunnen doen. We weten allemaal dat een hogere maximale snelheid op de 

wegen er maar heel weinig bijdraagt aan een verhoogde gemiddelde snelheid. Iedereen die wel eens op zijn 

Strava-klokje heeft geprobeerd de gemiddelde snelheid te verhogen heeft gemerkt dat hij zich dan echt 

helemaal moeten rennen of fietsen of schaatsen, of wat hij ook aan het doen is. En de verkeersveiligheid gaat 

enorm omhoog als je de snelheid omlaag brengt, dus het is een goed idee. We moeten echt op een andere 

manier gaan kijken en we moeten onze inrichting van de ruimte veel meer vanuit de fietsers en voetgangers 

gaan benaderen en dus niet vanuit kwetsbare verkeersdeelnemers, maar veel meer gaan nadenken over dat 

er ook nog mensen in blikken doosjes rondrijden die een bedreiging vormen voor bepaalde mensen en het 

probleem laat waar het is. Wat ons betreft zijn er een aantal quick wins te bedenken, dus leefstraten en u kunt 

het allemaal zelf lezen: van binnen naar buiten werken, maak op meer plekken gebruik van groene golven 

voor fietsers, pak gebieden aan die direct rond om scholen en kinderdagverblijven liggen en richt de 

hoofdfietsroute ‘…’ in als 30 kilometer-fietsstraat. Dank u wel. 

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

De heer Visser: Voorzitter, we hebben vanavond al eerder gesproken over het geld wat het kost om een straat 

opnieuw in te richten. Daar hebben we ook in ons voorstel naar gekeken, want als je 30 kilometer per uur in 

heel Haarlem doet, dat kost kapitalen. Maar wij willen wel nu echt een start gaan maken en daarom hebben 

wij ook heel concreet een aantal maatregelen genoemd die juist inderdaad die quick wins zijn die de heer 

Hulster net zei. Van buiten naar binnen werken wil ik er toch nog even uithalen. Als je aan het begin van de 

stad of aan het begin van een wijk heel duidelijk maakt ‘30 kilometer is de norm’ dan gaan mensen zich ook –
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als ze eenmaal in die wijk zijn – er ook naar gedragen en dan kan de rest van die wijk misschien wat later 

worden aangepakt. We stellen ook voor: kijk naar gebieden waar nu al weinig auto’s zijn en waar het qua 

inrichting makkelijk is om die 30 kilometer af te dwingen. Pak die als eerste aan. Tenslotte: maak het zichtbaar 

voor de bewoners waar het 30 kilometer-ruim is en dat het zich als een olievlek verspreid over de stad door 

daar ook in de open data portal aandacht aan te besteden zodat mensen heel snel kunnen zien: waar in 

Haarlem is al 30 kilometer per uur ingevoerd en waar gaat het de komende tijd komen? Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. SP, geen behoefte hier een toelichting te geven? 

De heer Garretsen: Even heel kort. Onderzoek leert en ook de ervaring in Helsinki dat als je 30 kilometer dat er 

dan in het begin veel weerstand is, maar zo gauw meer mensen de voordelen ervan ervaren dat het draagvlak 

enorm groeit. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat was de presentatie en ook deze discussie gaan wij in de commissie voeren.  

21. Moties vreemd 

De voorzitter: Daarmee komen wij bij agendapunt 21, dat zijn de moties vreemd. De eerste is de motie ‘Waar 

staan we na enkele decennia privatisering?’. Die wordt toegelicht door mevrouw Wisse. 

Mevrouw Wisse: Dank u wel, voorzitter. Namens mijn fractiegenoot, de heer Sepers, en mede-indiener D66 

dien ik graag de motie in ‘Waar staan we na enkele decennia privatisering?’. Onze motie roept het college op 

om een extern bureau onderzoek te laten doen naar de vraag of het uitbesteden van publieke taken aan 

Spaarnelanden, SRO en Werkpas heeft geleid tot de resultaten die bij de uitbesteding beoogd waren, onder 

andere op het gebied van kwaliteit van dienstverlening, kosten en werkgelegenheid. De motie roept het 

college tevens op om de probleemstelling en de onderzoeksopzet inclusief de raming van de kosten voor te 

leggen aan de commissie Bestuur. Graag uw steun. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Een korte reactie college. Wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Dank u wel. Een onversneden socialistische motie. Ik weet zeker dat de heer Sepers hem 

ook graag zelf had willen indienen, maar u deed het met verve. Ik realiseer me dat ik nog wel realiseer, maar 

dat deze twee heren die de aandeelhouderschappen van Spaarnelanden en SRO van mij gaan overnemen hun 

handen ook jeuken om dit soort discussies met u te voeren, maar vandaag doe ik het nog even. Eerst even een 

kanttekening. U spreekt in uw motie over privatisering, maar we hebben het hier over drie deelnemingen. Drie 

deelnemingen die 100 procent in overheidshanden zijn. Dus juist waar u tegen ageert en waar de PvdA 

natuurlijk al langer al wel vaker tegen geageerd heeft is wat we hier niet gedaan hebben. We hebben gezegd: 

we vinden dit belangrijke taken en daarom willen we daar controle op houden, zodat we ook naast de 

financiële effecten als aandeelhouder ook kunnen kijken of er maatschappelijk rendement behaald wordt. Dus 

ik snap uw geluid, maar misschien schopt u tegen het verkeerde huisje aan vandaag. Dat is mijn eerste 

kanttekening, naast dat ik het natuurlijk ook spannend vindt dat u vindt dat we te veel buiten de deur hebben 

geplaatst, maar er wel een extern onderzoek moet komen. Dan moeten we het ook zelf gaan doen allemaal 

natuurlijk. Maar daar heb ik eigenlijk wel een bezwaar tegen, want mijn tweede punt is: wij hebben deze 

discussie al een paar keer met elkaar gevoerd. De ChristenUnie heeft een tijdje geleden gevraagd: moeten we 

dat nou wel willen? Moeten we Spaarnelanden als enige opdrachtnemer willen? Moeten we daar wat anders 

in? Daar hebben we uitvoerig met elkaar over gedebatteerd, dat doen we ook op het moment dat we 

hercontracteren zoals we een tijdje geleden met SRO hebben gedaan. Dan kunnen we wel iedere vier jaar 
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deze vraag weer op tafel gooien, maar als we die discussies toch eigenlijk vrij recent gehad hebben, wat 

brengt het ons dan? We rapporteren ieder jaar aan u over de maatschappelijke resultaten van SRO, van 

Spaarnelanden, van Werkpas. We rapporteren u over de financiële resultaten, anders dan bij geprivatiseerde 

instellingen zouden we dat niet doen. U gaat daar over en u krijgt die informatie ieder jaar. Maar nu vraagt u: 

we moeten over een periode van twintig jaar terugkijken. Was het beter geweest als we dat twintig jaar 

geleden anders hadden gedaan? Ik denk dat het ons niet zoveel brengt, het onderzoek wat u vraagt. Ik denk 

dat het ons als organisatie capaciteit gaat kosten, ik denk dat het u als raad tijd en capaciteit gaat kosten en ik 

zou zo graag al die energie erin willen steken om samen met SRO, samen met Spaarnelanden, samen Werkpas 

gewoon nog meer resultaat te behalen. Nog meer resultaat voor onze Haarlemmers te halen, voor onze 

sporters te behalen, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Laten we daarop focussen, laten we 

trots zijn op hoe Spaarnelanden ook in deze coronatijd het afval iedere dag ophaalt. 

De voorzitter: Wilt u ook afronden? 

Wethouder Snoek: Ik was eigenlijk net begonnen. Dat is mijn reactie. 

De voorzitter: Kijk, zo doe je dat dan als je snel moet afronden. Nee, maar ook voor het college is de tijd 

beperkt. Stemverklaringen, dat kan, maar het blijft heel kort. Dus laten we met elkaar ook afspreken dat we 

het zo doen: je bent voor omdat of je bent tegen omdat. Dat is de stemverklaring en ik doe een beroep op u 

om u daaraan te houden en ik ga naar de verschillende mensen die dat kenbaar maken. De heer Visser, 

ChristenUnie. 

De heer Visser: Wij zijn tegen gezien de verklaring van de wethouder: een extern onderzoek kost geld en het 

gaat hier om verzelfstandiging en niet om privatiseringen. Misschien moeten we wel meer privatiseren, maar 

dat kunnen we zien op het moment dat bijvoorbeeld SRO of Spaarnelanden weer ter discussie is. Maar wij zien 

hier geen aanleiding om nu het onderzoek te doen, in ieder geval niet extern. 

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

De heer Van den Raadt: Voorzitter, wij verwachten dat elke partij die daarnet ging juichen dat we het over 

verspilling van overheidsgeld hadden omdat een commissietje na twaalf artikelen referendumverordening 

moest kijken en alleen één artikel vond die daar niet aan voldeed, dat die dus nu ook gaan zeggen: dit is 

verspilling van overheidsgeld, dus daar gaan we niet mee akkoord. 

De voorzitter: Dus u bent tegen? 

De heer Van den Raadt: Wij zijn sowieso tegen en wij zijn ook tegen omdat de onderzoeksvraagstelling wordt 

gezegd dat de commissie daarnaar moet gaan kijken wat de onderzoeksvraagstelling moet zijn. Dan ben je dus 

helemaal niet onafhankelijk, want hier zitten genoeg Spaarnelanden-haters. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ik vind het eerlijk gezegd een echte Partij van de Arbeid-motie en het verbaast me 

eigenlijk dat D66 daaraan meedoet, maar iedereen moet dat maar voor zichzelf weten. Inderdaad, ook in deze 

tijd, je hebt op dit moment toch de tijdsgeest niet helemaal begrepen als je op dit moment in deze tijd met 

zo’n motie komt, inderdaad, extern bureau, extra geld, waar gaan we ons mee bezig houden? Terwijl we aan 
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het begin staan van misschien een mega-economische crisis. Dan denk ik: waar ben je dan als twee 

collegepartijen mee bezig? Dus uiteraard tegen. 

De voorzitter: Daarom ben u tegen. De heer Van den Doel. 

De heer Van den Doel: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn op zich in de geest, het idee daar staan we wel in. Het is 

niet vanzelfsprekend dat we iets uitbesteden, het is niet vanzelfsprekend dat we dat doen. Dat moeten we 

regelmatig evalueren. Op zich doen we dat al, dus we hebben heel erg getwijfeld wat we hiermee moesten 

doen en uiteindelijk zeggen we: nee, we steunen dit niet. Omdat het toch vinden dat we in het bestuur dat 

elke keer terugkrijgen en dat het ons wel aanzet tot het stellen van nieuwe vragen als we de evaluatie over de 

desbetreffende bedrijven ook daadwerkelijk voeren naar aanleiding van de cijfers die daarvoor beschikbaar 

komen. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk nog even verder. Mevrouw De Raadt, CDA. 

Mevrouw De Raadt: Dank u wel, voorzitter. Ook het CDA heeft hier wel even over getwijfeld. Het zou niet onze 

allereerste keuze geweest zijn, maar uiteindelijk, het staat het in het coalitieakkoord, dus we hebben er al 

eerder over besloten en dan is het gewoon: een man een man, een woord een woord. Of: een vrouw een 

vrouw, een woord een woord. Hoe dan ook, de afspraak staat. We willen nog wel eventjes graag de raming en 

de kosten zien alvorens wij de laatste fiat geven, maar voor nu zullen wij instemmen.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Otten. 

Mevrouw Otten: Liberaal Haarlem zal tegenstemmen en is echt vol verbazing over de onverantwoordelijkheid 

om zoveel geld uit te geven. Ik dacht net even na de woorden van GroenLinks dat de motie het niet ging halen, 

maar ik word nu toch een beetje bang dat hij het wel gaat halen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit. 

De heer Smit: Mijnheer de voorzitter, OPHaarlem zal tegen de motie stemmen omdat totaal niet duidelijk is of 

er handen en voeten gegeven kan worden aan de uitkomst van een mogelijk onderzoek. Dan is het wel zonde 

als je er een kapitaal bedrag in steekt en niet weet wat je ermee moet gaan doen. Dus wij zijn tegen. 

De voorzitter: Dank u wel. Geen stemverklaringen verder? De heer Aynan. 

De heer Aynan: Ik twijfel, omdat ik de bedoelingen van de motie snap, maar ook het antwoord van het college 

heb gehoord en het is eigenlijk gezien inderdaad de crisis nu niet zo handig om hier een groot onderzoek naar 

te gaan doen. Dus geen twijfel, geen steun. 

De voorzitter: Dank u wel, dat was het. Dan gaan we stemmen. Wie is voor de motie? Dat zijn de fracties van 

Partij van de Arbeid, D66 en het CDA. En de SP, verdraaid. Maar ik vrees dat dat toch niet voldoende is, nee. 

Dus de motie is verworpen. Dan gaan we naar de motie ‘Code oranjerood’ en daar kijk ik naar de heer 

Garretsen. 

De heer Garretsen: Dank u wel. 

De voorzitter: En weest u kort, want de afspraak was: dat moet binnen spreektijd. 
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De heer Garretsen: Kijk, de winter is achter ons, maar er kan nog een orkaan komen of windkracht elf, 

stormachtig weer, slagregens, vuilnisbakken enzovoort. Wij vinden dat geschorste mensen ook onderdak 

moeten hebben. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik naar wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Zo kort kan ik het denk ik niet beantwoorden, maar in de motie die ik gelezen heb van u, 

dat was een motie die werd ingediend in februari. Daar staan drie fouten in en ik heb toch de behoefte om het 

even toe te lichten. U spreekt over dat er in de Velserpoort alleen nachtopvang is, dat is niet waar, dat is maar 

voor de helft waar. Daar vindt ook overdag opvang plaats bij de gezinskant. U spreekt over winternoodopvang, 

maar daar vergist u zich, want we hebben een winteropvang en de winternoodopvang en dat wordt wel eens 

vaker door de war gehaald. U spreekt bij de laatste bullet dat er op dat moment grote groepen mensen buiten 

slapen door schorsingen. Ook dat weerspreek ik, dat is echt niet aan de orde. Wij doen schorsing bij hoge 

uitzondering dat mensen hun slaapplek verliezen, maar dat heeft altijd te maken met de veiligheid rond om dit 

soort zaken. Vervolgens draagt u ons op om dat uit te breiden en daar zijn zeker extra kosten bij gemoeid, dus 

wij anticiperen daar waar het nodig is gezien de omstandigheden, ook als het slecht weer is. Maar wij 

ontraden de motie omdat ‘…’. 

De voorzitter: Dank u wel. Stemverklaringen? 

De heer Garretsen: Mag ik reageren? 

De voorzitter: Ja, het mag wel, maar u hebt zo weinig tijd. Maar goed. De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Het gaat er gewoon om dat als mensen geschorst zijn met extreem weer dat ze onderdak 

hebben en ik hoop dat u zegt dat u het met die strekking eens bent. 

De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar de stemverklaringen. De heer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Dank u wel, voorzitter. De VVD zal voor deze motie stemmen omdat we het asociaal 

vinden om mensen bij weercode oranje of rood de straat op te zetten, wat er ook gebeurd is. Voor die mensen 

moeten we gewoon zorgen, dus wij stemmen voor. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Aynan. 

De heer Aynan: Volledig met de strekking eens, dus van harte steun voor deze motie. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Çimen. 

Mevrouw Çimen: Dank u wel, voorzitter. Ook wij zeggen dat in deze bijzondere situaties met code oranje en 

code rood dat mensen dus altijd gewoon onderdak moeten krijgen, dus wij stemmen ook voor deze motie. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit. 

De heer Smit: Voor. 

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



 

 46 

 

De heer Van den Raadt: Wonderlijk voorzitter, dat dan nu dan heel dat punt van commentaar van de 

wethouder komt terwijl die motie van 27 februari is, maar code oranje, dat is gewoon super best, dat is 

gewoon het beste wat je kunt krijgen, code oranje. Daar zijn wij helemaal voor en de strekking van de overige 

punten van de motie ook. 

De voorzitter: Dank u wel. U stond op de lijst inderdaad. De heer Visser. 

De heer Visser: Voorzitter, ik vind dat niemand op straat moeten slapen en toch ga ik deze motie van de SP 

niet steunen. Schorsingen gebeuren maar heel zelden en een schorsing kan heel terecht zijn. Mensen weten 

wat de consequentie is van een schorsing, dus daarom steunen wij de uitleg van de wethouder. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Oomkes. 

De heer Oomkes: Dank u wel, voorzitter. De PvdA zal voor deze motie stemmen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer El Aichi. 

De heer El Aichi: Dank u wel, voorzitter. In deze omstandigheden vinden wij dat iedereen onderdak moet 

hebben. Wij steunen deze motie. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor de motie? Zo te zien is dat bijna unaniem, maar 

achterin mis ik de ChristenUnie en Hart voor Haarlem en Liberaal Haarlem. Oké, die motie is dan aangenomen. 

Dan gaan we naar motie nummer drie: ‘Spoedoplossingen’. Mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ik denk dat de toelichting van de motie erg duidelijk is. Het is de bedoeling om de 

bureaucratie wat te verminderen, om op de drie belangrijke afdelingen die veel met daklozen te maken 

hebben een liaisonambtenaar te benoemen. Hoeft helemaal geen extra geld kosten, dat kan gewoon iemand 

zijn die nu al op de afdeling werkt en die gewoon wordt aangewezen: die kun je benaderen als er een 

probleem is. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder? 

Wethouder Meijs: Dank u wel, wethouder. Het instellen van een liaisonambtenaar gaat natuurlijk niet zonder 

slag of stoot omdat er daar ook weer extra kosten bij gemoeid zijn. We hebben op dit moment goede 

overleggen met de woningcorporaties en wij zien de meerwaarde van een extra ambtenaar hierin geen 

toegevoegde waarde. Het geeft echt wederom extra kosten met zich mee. We zijn er ons zeker van bewust 

dat er een woningnoodsituatie in Haarlem is, maar om iedereen op die lijst voorrang te verlenen, dan staan er 

heel veel mensen in de rij en daar helpt een liaisonambtenaar niet aan. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik denk dat u door uw tijd heen bent ondertussen, maar heel kort. 

De heer Garretsen: Wij vragen niet om een extra ambtenaar, wij vragen of iemand bij een afdeling wordt 

aangewezen als contactpersoon. 

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

De heer Visser: Voorzitter, deze motie gaan we dus juist wel van harte steunen, want ook bij 

urgentieverklaringen is het natuurlijk de bedoeling dat iemand binnen zes maanden of twaalf maanden echt 
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een oplossing heeft en nu is dat achttien maanden. Dat is gewoon te veel. Housing first, mensen zo snel 

mogelijk een oplossing bieden. En dat kan door onorthodoxe maatregelen te nemen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Aynan. 

De heer Aynan: Ik ben mede-indiener, voorzitter. 

De voorzitter: Ik werd er net op geattendeerd, dank dat u het zelf ook ziet. De heer Smit. 

De heer Smit: Voorzitter, wij steunen de motie niet omdat wij vinden dat – er zijn meerdere motie straks – 

eigenlijk de inhoud verdient een behandeling in de commissie, een goede afweging daar en niet een à la 

minute besluit nu. We zijn voorlopig tegen. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder niet? De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Voorzitter, wij gaan deze motie steunen. Wij zijn graag voor à la minute oplossingen. 

Anders gaan we hier lang over vergaderen, dan besteden we nutteloos overheidsgeld en dat is niet de 

bedoeling. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Oomkes. 

De heer Oomkes: Dank u, voorzitter. Wij zullen deze motie gaan steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we kijken waar dat toe leidt. Wie is voor de motie? Dat is de SP, Partij van 

de Arbeid, ChristenUnie, Jouw Haarlem, Actiepartij, Trots Haarlem en dat is denk ik niet genoeg. Ja, die had ik 

als eerste genoemd. Nee, de motie is niet aangenomen, die is verworpen. Dan gaan we naar motie nummer 

vijf: ‘Maatschappelijk werk versus opvang’. Uw laatste seconde, mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Maatschappelijk werk heeft echt een onafhankelijke rol en die onafhankelijke rol moet 

worden benadrukt, dat ze losgekoppeld worden van HVO. Zo kunnen ze beter functioneren en kunnen ze 

beter daklozen ondersteunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder. 

Wethouder Meijs: Dank u wel. We baseren ons op het onderzoek wat behandeld is in de commissie, dat was 

het zorgfocus-rapport. De meeste mensen waren juist heel tevreden over de huidige trajectbegeleiding en het 

bieden van opvang in trajectbegeleiding vanuit één organisatie biedt ook vele voordelen in de ondersteuning 

aan de cliënten. Wij zien daarom geen meerwaarde in het juist loskoppelen van deze voorziening van HVO-

Querido. We zullen in ieder geval aan het eind van dit jaar ook dit nog meenemen in de evaluatie die we gaan 

hebben over de maatschappelijke opvang, maar wat ons betreft is dit een onnodige motie. 

De heer Garretsen: Nee, maar dit is ook van de orde, voorzitter. 

De voorzitter: Nee, nee, nee, u moet het gewoon heel snel doen. Gaat uw gang. 

De heer Garretsen: De motie vraagt om een onderzoek, de wethouder zegt dat ze het gaat meenemen. Dat is 

hetzelfde als een onderzoek, dus ik trek de motie in. 
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De voorzitter: Kijk, kijk. Dank u wel. Dat is briljant. Dan gaan wij naar moties zes: ‘Maatschappelijk wonen’. Dat 

is van de Actiepartij en de SP. De één heeft nog 28 seconden, de ander nog 20. Ah kijk, dat gaat ook helpen. De 

heer Hulster, heel kort. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Deze motie is ook al geruime tijd geleden ingediend. We riepen op om 

voor de kadernota met een actieplan Maatschappelijk Wonen te komen. We hebben ondertussen een 

actieplan Maatschappelijke Opvang gezien en daarbij heeft de wethouder ook gezegd: dit is een plan om de 

problemen die er zijn op te lossen, maar als u een keer wilt dat we over een visie gaan praten – en dat is 

misschien wel een keer de hoogste tijd – dan kan dat natuurlijk, maar dan moet u daar een oproep toe doen. 

Nou, toevallig hadden we die motie al liggen en dit is eigenlijk de oproep om hierbij in de commissie 

Samenleving een stuk te krijgen voor de volgende kadernota, dus dat zal wel 2021 worden, waar we gaan 

praten over hoe we met maatschappelijke opvang om willen gaan in Haarlem, waarmee we dus hopen dat de 

problemen die er nu zijn en de stagnatie kunnen worden opgelost. 

De voorzitter: Dank u wel. Daarmee is uw tijd op. Misschien moet u dan 21.8 aan houden tot de volgende 

keer. Wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Dank u wel. In de motie staan ook een aantal feitelijke onjuistheden, dus dat wil ik ook even 

rechtzetten. Eén van de onjuistheden was dat er geld over zou blijven jaar na jaar. Dat is niet zo, in ieder geval 

niet op het domein maatschappelijke opvang. Dat is wel bij de middelen van beschermd wonen, maar dat is 

wel een vrij essentieel detail. Er wordt ook gesproken dat er schorsingen plaatsvinden die in strijd zijn met het 

Haarlemse handboek van maatschappelijke opvang. Ook dat wil ik bestrijden. Er wordt iedere keer per geval 

toch goed gekeken naar de veiligheid rondom schorsingen, of tenminste, dat zijn vaak de aanleidingen van de 

schorsingen. Dus wij hebben daar geen reden toe om dat op te nemen. Verder hebben we met elkaar in de 

commissie al uitgebreid stilgestaan bij het actieplan zoals we dat hebben opgesteld samen met HVO, dus naar 

mijn inzien zijn daar al een breed gedragen, ook door de commissie die we daar behandelden, de opgestelde 

actieplannen om daar in ieder geval mee aan de slag te gaan. We gaan aan het eind van dit jaar die 

actieplannen ook weer evalueren, dus dan zouden we ook weer met elkaar in gesprek kunnen gaan over 

mogelijke aanpassingen. Maar vooralsnog heb ik daar geen indicaties voor. 

De voorzitter: Dank u wel. Stemverklaringen? De heer Oomkes. 

De heer Oomkes: Dank u wel, voorzitter. De achtergrond van deze motie is sympathiek, maar doorkruist 

eigenlijk de punten die we hebben besproken in de commissie Samenleving, dat klopt wat de wethouder zegt. 

Daar hebben we ook toezeggingen gekregen. Ik wou ook even wijzen op de omstandigheid dat staatssecretaris 

Blokhuis van het CU nieuwe fondsen beschikbaar heeft gesteld juist ten aanzien van deze doelgroep. Ik hoop 

dat Haarlem initiatieven gaat nemen. Wij gaan desondanks tegen deze motie stemmen. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen? De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk hartstikke jammer dat zo’n uitgebreide motie een motie 

vreemd is, want het verdient het om een initiatiefvoorstel te worden. Ik raad het de indieners eigenlijk ook 

aan. Om die reden dus geen steun op dit moment. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Visser, ChristenUnie. 
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De heer Visser: Voorzitter, ik sluit me aan bij de opmerking van de wethouder en de opmerking van de PvdA. 

Eén ding van de motie vinden wij wel belangrijk: inzet op housing first. We hopen ook dat de wethouder op 

dat punt nog met voorstellen gaat komen, maar de motie is breder en kunnen we daarom op dit moment niet 

steunen. Maar we komen er ongetwijfeld nog verder over te spreken later dit jaar. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder geen stemverklaringen? Wel, de heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Voorzitter, we hebben qua of dingen nou wel of niet waar zijn hebben wij toch meer 

vertrouwen in mijnheer Hulster dan de wethouder, dus wij zouden deze motie graag steunen en als dan de 

wethouder een paar punten gaat noemen dat het een oude motie is die dan niet kloppen, pakt u dan de 

punten op die wel kloppen en komt u daar gewoon iets eerder mee dan aan het einde van het jaar. Dank u 

wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij stemmen. Wie steunt deze motie? Dat zijn de Actiepartij en Trots 

Haarlem en de SP. De motie is verworpen. Dan gaan we naar de motie ‘Edelweiss buurtstallingsweiss’. Goed, 

mevrouw Schopman. 

Mevrouw Schopman: Dank u wel. Deze motie dienen we in de samen met de Actiepartij. 

De voorzitter: En u moet het heel kort houden. 

Mevrouw Schopman: De ChristenUnie en Trots – en ik maakt het echt megakort – namens mijn zeer 

gewaardeerde fractiecollega Matin Abbasi. De wijkraad Rozenprieel wil graag een onderzoek naar 

fietsparkeren in het pand van Edelweiss. Er is nog nooit een onderzoek gedaan, dus wij verzoeken eigenlijk om 

te luisteren naar blijkbaar die wens van de wijkraad, maar ook om te kijken of die behoefte daadwerkelijk ook 

gegrond is. Te zien of dat kan binnen Edelweiss en welke gevolgen dat zou hebben. Zo niet een andere locatie 

in de buurt. En dan hebben we hem ook nog gedekt vanuit het Actieplan Fiets. Ik zou zeggen: steun. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Botter. 

Wethouder Botter: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Het is een sympathiek voorstel en dan weet ik al wel 

wat er dan daarna komt. Het college ontraadt de motie om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat 

het net lijkt alsof het een sympathiek voorstel is dat het losgekoppeld is van Edelweiss, maar dat is het niet. Als 

je kijkt naar de uitkomsten van het onderzoek als er een fietsenstalling moet komen en die kan niet elders dan 

moet die toch worden opgenomen in de verkoopsvoorwaarden van Edelweiss. Dat betekent dus dat je 

daardoor te maken krijgt met een project als het gaat over waar één van de weinige projecten die er nu is in 

de stad hebben waar het gaat over zelfbouw je een extra voorwaarde gaat creëren en dat je daardoor ook 

ervoor gaat zorgen dat de kosten gaan drukken op de prijs van de verkoop van het pand. Een fietsenstalling 

zou kunnen betekenen dat er een gezin minder zou kunnen wonen. Dat betekent dus in feite dat je niet drie 

gezinnen daar kunt plaatsen, maar slechts twee. Als er al fietsen staan in deze fietsenstalling, het is een hele 

kleine capaciteit, en dat maakt dat er ook al met de buren afspraken zijn gemaakt om achttien huurders de die 

in het pand ernaast zitten om die met voorrang daar hun fietsen te laten plaatsen en dat zou dan worden 

verrekend in de huur. Dus het riekt in ieder geval naar dat de uitkomsten wat mij betreft voor het onderzoek 

wel duidelijk zullen zijn. Hoe dan ook, linksom of rechtsom, de fietsenstalling zal daar worden gerealiseerd en 

dat is niet de bedoeling wat mij betreft, dus het college ontraadt de motie. 

De voorzitter: Dank u wel. Stemverklaringen? De heer Aynan. 
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De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Het is jammer dat Koningstein gesloopt is, want daar had prima een 

fietsenstalling onder gekund. Maar deze motie vraagt om te kijken naar andere locaties en dat steunen we. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Dreijer. 

De heer Dreijer: Dank u, voorzitter. Het CDA zal voor deze motie stemmen. Er blijkt in diverse wijken een 

behoefte te zijn aan buurtstallingen en zo ook in het Rozenprieel. We gaan ervan uit dat het onderzoek met 

een klein budget uitgevoerd kan worden door de gemeente samen met de wijkraad. Die € 400.000 die er 

beschikbaar is hoeft dus echt niet opgemaakt te worden. Tevens gaan we ervan uit dat het CPO-project 

Edelweiss volgens de planning blijft doorgaan en geen negatieve financiële consequenties heeft voor dit 

traject. Zoals gezegd vindt het CDA dat er een onderzoek komt naar een buurtstalling in het Rozenprieel, maar 

dat laatste hoeft dus niet per se Edelweiss te zijn. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, ik ga vast vertellen: deze stemverklaring wordt heel verwarrend. Wij zijn 

tegen de titel van deze motie … 

De voorzitter: Als hij maar kort is. 

De heer Van Leeuwen: Wij zijn tegen de titel van deze motie, want daar staat het woord ‘Edelweiss’ in. Maar 

als D66 zijn wij voor buurtfietsenstallingen, zijn wij voor fietsparkeren. Dus onderzoek doen samen met een 

wijkraad naar fietsparkeren onder de aanvoering van wethouder Berkhout, altijd voor. Als dan bij de 

verkoopsvoorwaarden – die nog in raadscommissie Ontwikkeling terugkomt – daar mogelijkheid blijkt te zijn 

voor een win-win, dan is dat mooi. Maar wat ons betreft, die titel, dat daar ‘Edelweiss’ instaat is niet oké. 

Maar wij stemmen dus voor de motie, want voor fietsparkeren, niet voor een koppeling met Edelweiss. Dank u 

wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Wij delen de bezorgdheid van de wethouder, als je in 

Edelweiss een fietsenstalling doet dan heb je gewoon minder woonruimte. Punt. Maar wij lezen de motie toch 

zodanig dat als de constatering wordt gemaakt dat het in Edelweiss niet kan dat er naar een andere plek 

gezocht gaat worden en gekeken wordt of dat mogelijk is. In die volgorde – en zo ook begrijpen wij de motie – 

steunen wij de motie ook. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Het is eigenlijk een slechte motie, want ik zou verwachten dat er toch meer overleg … Ja 

mevrouw Schopman, ik ga u natuurlijk uiteindelijk toch wel steunen, want ik doe u graag een plezier, maar ik 

ben het natuurlijk helemaal eens met D66 dat Edelweiss, dat project dat loopt al jaren, dat willen we natuurlijk 

helemaal niet in gevaar brengen. Als u nou dat eruit had geschrapt en gezegd had: daar in de buurt een 

fietsenstalling. Dat is natuurlijk prima. Maar ik ga natuurlijk, dit is dan uit louter goedheid, maar dit had je 

natuurlijk zo niet moeten doen, dat begrijp je zelf ook wel. Wat dat betreft sta ik gewoon helemaal achter de 

wethouder, want Edelweiss, een gemeentelijk monument, dat moet gewoon doorgaan. Het liefst dan zonder 

fietsenstalling en dat moet dan maar in de andere straat. 
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De voorzitter: Nou, alle ruimte voor de interpretatie straks, begrijp ik. Mevrouw Schneiders. 

Mevrouw Schneiders: Dank u wel, voorzitter. Ook wij vonden het een hele lastige motie en dat is eigenlijk 

omdat je hier eigenlijk niet voor kunt zijn, terwijl wij natuurlijk heel erg voor fietsparkeren en fietsen en alles 

zijn wat er ook in die motie staat en waar de motie over gaat. Daarom zullen wij uiteindelijk voor de motie 

stemmen, maar dan wel voor een stukje van de motie en dat is lastig. Ik zie mijnheer Botter ook al steeds maar 

aangeven: ja, maar dat staat er niet. Nee, dat klopt inderdaad. De titel is fout, dat zei D66 al. we zijn het ook 

niet eens met die eerste bullet, want ik vind niet dat de wijkraad en de gemeente samen een buurtonderzoek 

moeten gaan uitvoeren. Een buurtfietsenstalling is nou juist iets wat uit de buurt komt, onderzoek in de buurt 

gedaan en dan gaat de gemeente helpen, misschien een beetje faciliteren, helpen misschien om een plekje te 

vinden en daar wat geld aan besteden. Maar dat stukje staat er ook in en dat stukje, daar zijn we het wel weer 

mee eens en dat is een beetje bullet twee, maar dan moet dus de wijkraad dat onderzoek doen en dan moet 

de wethouder misschien aangeven of er in de verkoopvoorwaarden toch iets kan worden opgenomen over de 

buurtfietsenstalling. En dat is ook een stukje bullet drie, en dat is dat we gaan kijken of er een andere locatie 

kan. En bullet vier klopt ook weer helemaal niks van, want dat geld is niet voor buurtfietsenstallingen, maar 

dat geld is voor stadsfietsenstallingen, voor ons allemaal. Dus daar mag geen cent van gebruikt worden voor 

het onderzoek. Goed, wij stemmen … 

De voorzitter: Dank u wel.  

Mevrouw Schneiders: Wij zijn dus voor de motie, maar met die … 

De voorzitter: Die indruk die kreeg ik, dat u voor stemt voor de delen waar u voor bent. Ik begin te verlangen 

dat de milde stemming die in deze raad heerst voor zo’n motie, dat die eigenlijk een soort algemeen wordt, 

want er staat in elk collegevoorstel ook altijd wel iets waar je het mee eens kan zijn. Dus dan kan je er eigenlijk 

ook altijd wel voor stemmen. Maar we zijn bezig met de stemverklaringen. De heer Boer. 

De heer Boer: Voorzitter, iedereen pikt er iets uit wat hem wel aanstaat. De een zegt: “Ach, buurtstalling, dat 

vind ik eigenlijk wel een leuk woord, ik ben voor. Ach, de titel klopt niet. De bullets kloppen eigenlijk ook niet. 

Eigenlijk klopt er niks van. Het is eigenlijk al collegebeleid en dan gaan we toch maar voor stemmen.” Ik vind 

dat een beetje bizar. Als die motie niet klopt moet je hem gewoon niet steunen. Als er al beleid is dat we 

zoeken naar buurtstallingen dan moet je gewoon tegen de wethouder zeggen: wethouder, ga het beleid 

uitvoeren. Dat doet hij al, daar is deze motie helemaal niet voor nodig, dus wij zullen deze motie niet steunen. 

Hij deugt niet. De titel niet, de bullets niet, maar als de wethouder op zoek wil naar een buurtstalling in het 

Rozenprieel dan juichen we dat uiteraard toe. 

De voorzitter: Dus eigenlijk bent u ook voor, begrijp ik. 

De heer Boer: Zeker niet. 

De voorzitter: Ik moet wel eerlijk zeggen dat u ook een beetje uit moet kijken dat er zo meteen een risico 

ontstaat dat u als u ergens voor bent dat niemand het gevoel heeft dat er dan iets gezegd wordt, want 

iedereen geeft zijn eigen interpretaties eraan. Maar u bepaalt en u gaat nu stemmen. Dus wie is voor deze 

motie? Dat is een ruime meerderheid. Dat is GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, CDA, ChristenUnie, Hart 

voor Haarlem, Jouw Haarlem, Trots Haarlem, OPH en de Actiepartij. En de SP. Ik vind het echt erg dat ik u weer 

over het hoofd heb gezien. Maar de motie is aangenomen, whatever that may. Oké, dan hebben wij motie 
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21.8 en de indiener heeft geen spreektijd meer. Dat is een beetje lastig. Nee, dat lenen we niet, maar hou het 

uitermate kort, mijnheer Hulster. 

De heer Hulster: Dank u, voorzitter. Heel kort, deze motie roept op om tijdens de coronatijd extra ruimte te 

maken voor de fietser en voetganger. Het college is zelf al met een voorstel gekomen. Daarin zeiden ze: 

natuurlijk maken we heel veel ruimte voor de fietsers en de voetganger. Maar eigenlijk stond er vooral beleid 

in voor de auto en de voetganger, dus de fiets ontbrak een beetje. In deze motie roepen wij het college op om 

toch beter zijn best te doen en met meer maatregelen voor de fiets te komen. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder. 

Wethouder Berkhout: Even kort, wat de indiener zegt. Het college heeft vorige week een maatregelenpakket 

met drie hotspots en negentien maatregelen opgevoerd. Daar ziet u een evenwichtig pakket. Overigens zie ik 

die auto daar niet heel erg in terug, het gaat vooral echt om de hotspots: de parken, de winkelgebieden en de 

drukke fietsstraten. Daar zetten we op in. Het heeft een opschalend karakter, dus als het nodig is kunnen wij 

extra maatregelen nemen. Maar we starten ook met een aantal maatregelen, de parallelle route voor de 

Rijksstraatweg en de verkeersbesluiten voor de Lange Veerstraat en de Warmoesstraat. Er zijn nog een paar 

andere richtinggevende maatregelen met bebording onder andere, dus we denken dat we een behoorlijk 

pakket hebben wat in de geest is van wat u ook zegt, maar de concreetheid van uw voorstellen, ik kan ze 

allemaal nalopen, ik weet niet of de voorzitter me dat toelaat. 

De voorzitter: U hebt daarvoor te weinig spreektijd. 

Wethouder Berkhout: Te weinig spreektijd, helaas. Er zitten een aantal suggesties in die we overnemen en een 

aantal die te complex zijn om nu even snel door te voeren. Even 30 kilometer invoeren, collega Van Leeuwen 

die zegt al: daar moet ik een initiatiefvoorstel voor indienen. Dat kunnen we niet zo eventjes zo in punt 5 

opvoeren. Dus we ontraden de motie. 

De voorzitter: Dank u wel. Stemverklaringen? De heer Smit. 

De heer Smit: De worden van de wethouder delend: ik vind het soms jammer als er een motie wordt 

ingediend die eigenlijk voorbijgaat aan een dialoog die eerst gevoerd moet worden. Dat is het nadeel van deze 

motie. De ideeën zijn interessant, maar bespreek ze met elkaar en dat gebeurt nu eigenlijk niet als je de motie 

aanneemt. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Ook deze robuuste motie verdient een grondige behandeling en is 

eigenlijk een initiatiefvoorstel, dus geen steun. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik begrijp het. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Voorzitter, wij zijn voor. Het klopt helemaal dat er in coronatijd dingen veranderen 

voor fietsers en voetgangers. Alleen verandert er ook wat, dat 30 procent van de mensen niet meer met het 

openbaar vervoer willen, dus wij willen alleen niet akkoord gaan met punt 4, het ontmoedigen van auto. Wij 

vinden juist dat de auto ook een hele belangrijke rol moet krijgen, omdat niemand meer in het openbaar 

vervoer wil. 
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De voorzitter: Ja, goed. Maar … Nee, ik ga nu even niks zeggen. Mevrouw Schopman. 

Mevrouw Schopman: Ik denk dat de strekking duidelijk is en dat de wethouder dat ook aangaf. Een aantal 

maatregelen heeft hij nog even niet genoemd, maar dat gaan we nog te horen krijgen ooit. Gaat hij eruit 

overnemen? Dat is precies ook de strekking van de motie: denk erover na met elkaar. Tuurlijk krijgen we het 

ook nog in de commissie, maar juist om iedereen scherp te houden en verder te blijven denken zullen wij deze 

motie steunen. 

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

De heer Visser: Voorzitter, ik sluit me aan bij de stemverklaring van de PvdA. Over punt vier heb ik ook wat 

vragen, wat er nou precies wordt voorgesteld, maar op de andere punten ben ik het gewoon in hoofdlijnen 

mee eens en wij zijn pro-fiets, dus voor deze motie. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Schneiders. 

Mevrouw Schneiders: Ik zal eens even al die punten nagaan. Nee hoor, dat zal ik niet doen, mijnheer de 

voorzitter. Maar wij zijn het ook met deze motie met de geest eens. Nou staat er hier dat de maatregelen 

zouden moeten worden ingevoerd: “Te denken valt aan één of meer van de volgende maatregelen”. Dus dat is 

weer zoals ook al de Partij van de Arbeid zegt een hulpje, een steun: laten we opletten dat we zoveel mogelijk 

dingen die handig zijn doen. Want wij zijn het ook niet eens met alle voorstellen die hier gedaan worden, dus 

we hopen ook niet dat die allemaal uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld met name 3A, Amsterdamse en de 

Cronjé, daar zijn wij het bijvoorbeeld niet mee eens. Maar we gaan ervan uit dat de maatregelen uiteindelijk 

dan ook wel weer besproken worden en dat we daarover mee kunnen denken. Dus wij zullen voor de motie 

stemmen. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we stemmen. Wie is voor de motie? Dat zijn GroenLinks, Partij van de 

Arbeid, Actiepartij, ChristenUnie, CDA, D66. Nog meer? Even kijken. SP, Trots Haarlem en dat was het dan wel. 

Oké, aangenomen. Dan mijnheer Garretsen, eigenlijk had u geen tijd meer, maar ik vind dat ik iets goed te 

maken heb bij u, dus hou het kort. “Time out-wet”. 

De heer Garretsen: Tot vijf uur is er een veldwerker aanwezig, dus als iemand vier uur ‘s middags een 

psychische inzinking krijgt, een delirium, dan kan er contact op worden genomen met de GGZ. Als iemand om 

zes uur een delirium krijgt, dus de motie zegt eigenlijk: ook na zes uur moeten er mogelijkheden zijn om een 

oplossing te vinden voor iemand die in psychische nood is. 

De voorzitter: Ja, ik zou overigens bijna zeggen: dat is altijd mogelijk, want ik krijg vaak midden in de nacht 

aanvragen voor een machtiging voor zorg. Maar goed, ik ga naar de wethouder. 

Wethouder Meijs: Dank u wel. ‘De Time Out-wet’ heeft het als titel, de motie, en een time out-wet is bedoeld 

voor mogelijke opvang na schorsingen. We hebben afgesproken in de actieplannen die we de vorige keer in de 

commissie Samenleving hebben besproken dat we het sanctiebeleid ook nog gaan evalueren. Wellicht dat we 

daar kunnen gaan kijken of we de gap tussen vijf uur en tien uur ‘s avonds kunnen gaan opvangen, maar ook 

dat heeft toch weer financiële consequenties. Daarnaast wil ik u er ook nog even op wijzen dat u de suggestie 

doet voor een betere samenwerking in de spoedzorgketen. Daar zijn we al sinds jaar en dag lang mee bezig en 

het afgelopen jaar hebben we daar ook zeer actief op ingezet met alle partners, verschillende partners van de 

crisisdienst, van het meldpunt zorg en overlast, van de politie, van alle gemeentes waar wij verantwoordelijk 
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voor zijn hebben wij een intensieve pilot opgezet en die hele spoedzorgketen vormgegeven. Daar zijn eigenlijk 

alle partijen met vrij korte lijnen bezig om in ieder geval onderling een verbeterde communicatie tot stand te 

brengen en daar dus ook mee te zorgen dat we dit soort zaken veel vaker aan de voorkant kunnen tackelen. 

Dus ik ben het niet helemaal eens met uw motie zoals u hem indient, dat wij daar niets aan doen. Daarom 

ontraden wij ook deze motie. Wij zullen voor een deel het sanctiebeleid gaan evalueren aan het eind van het 

jaar in het actieplan. 

De voorzitter: Dank u wel. Stemverklaringen? De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel. Het is eigenlijk ook een time out-motie, want hij stamt van februari. Voorzitter, 

van harte steun voor deze ontzettend sympathieke en nodige motie. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit. 

De heer Smit: De wethouder zegt een evaluatie toe en daarvoor dank. Het lijkt me nuttig dat we in de 

tussentijd, tussen nu en de evaluatie in ieder geval, de suggestie van de motie ondersteunen, zodat er 

niemand tot de evaluatie buiten de boot valt. Wij steunen de motie. 

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

De heer Visser: Voorzitter, het is natuurlijk goed om het te evalueren en schorsing moet natuurlijk zoveel 

mogelijk worden voorkomen in lijn met mijn eerdere stemverklaring van vanavond. Je moet niet al uitsluiten 

dat soms een schorsing wel nodig is en daarom steunen we deze motie niet. 

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

De heer Van den Raadt: Voorzitter, ooit hebben veel partijen gezegd: niemand slaapt gedwongen op straat 

behalve als hij er zelf voor kiest. Nou ja, mensen die een time out krijgen of een schorsing krijgen die kiezen 

daar niet voor, dus dan zou je consequent moeten zijn en die mensen ook een bed moeten geven. Ik pleit er 

overigens ook voor dat er een time out-bed voor raadsleden komt na elf uur. 

De voorzitter: Daar kies je zelf voor. Dan gaan we stemmen. Wie is voor de motie? Sorry, er is toch nog een 

stemverklaring. De heer Oomkes. 

De heer Oomkes: Wij zullen tegen stemmen, hoewel de motie sympathiek klinkt. Ik zal proberen dat uit te 

leggen. De wethouder heeft beloofd om het schorsingsbeleid te herzien. Bij die bespreking in de commissie 

ging het overigens niet over een evaluatie die pas eind van het jaar gestand kon krijgen, dus het pleidooi om 

dat wat sneller te doen. Wij wachten deze evaluatie af. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen. Wie is voor de motie? Dat zijn de fracties van Actiepartij, 

OPHaarlem, Jouw Haarlem en Trots Haarlem. De motie is verworpen. En de SP natuurlijk. Maar de motie is 

toch verworpen.  

Sluiting 

De voorzitter: Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze vergadering. Ik wil iedereen bedanken voor 

de inbreng. Nog een vraag voor u opstaat, mijnheer Gün. U heeft hier allemaal zo’n prachtig device wipe 
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gekregen. De vraag is of u uw spreektoestelletje hiermee wil reinigen. Dan hebt u het gedaan en dan is het 

daarmee klaar. Dan sluit ik de vergadering, ik wens u nog een prettige avond. 


