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CONCEPT-VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 16 NOVEMBER 2006 VAN 

DE COMMISSIE ONTWIKKELING 

 

Aanwezig de leden: 

De heren M. Aynan (PvdA), U. Buys (VVD), W.A. Catsman (CDA), J.T.H. Draaisma 

(GroenLinks), J. Fritz (PvdA), J. van de Manakker (SP), P. Moltmaker (VVD), O. Özcan 

(PvdA), C.J. Pen (CDA), F.H. Reeskamp (D66) – vanaf agendapunt 7, F. Visser (CU-SGP), 

C.A.S. de Vries (Partij Spaarnestad), J. Vrugt (Axielijst), P.A. Wever (SP) en de dames T.E.M. 

Hoffmans (GroenLinks) en D. Leitner (D66) 

 

Mede aanwezig: 

De heren J. Nieuwenburg (wethouder), B.B. Schneiders (burgemeester), C. van Velzen 

(wethouder) en de dames D. Eikelenboom (voorzitter) en M. Blaauboer (secretaris).  

 

Afwezig:  

 

Verslag: Mieke van de Belt (Notuleerservice Nederland) 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Bericht van verhindering is 

ontvangen van de heer Bawits; de heer Hiltemann wordt vandaag vervangen door de heer Van de 

Manakker.  

Ter vergadering worden de volgende stukken uitgereikt: 

 Inspraakreactie van de heer Sassen bij agendapunt 12, Bestemmingsplan Binnenduinrand 

 Een uitnodiging van burgemeester Schneiders voor een werkbezoek aan de Waarderpolder 

volgende week donderdag 23 november. 

 Het nieuwe exemplaar van de nota Ontwerpbestemmingsplan Binnenduinrand i.v.m. het 

ontbreken van de even pagina’s 

 Stuk Westelijk tuinbouwgebied 

De voorzitter deelt mee dat er op 7 december een informatiemarkt wordt gehouden, waarbij een 

bijeenkomst staat gepland met de Welstandscommissie en de Vrouwen Adviescommissie. Dit moet nog 

worden georganiseerd. De voorzitter vraagt wie er belangstelling heeft om bij de voorbereiding een rol te 

spelen. De heer Draaisma meldt zich; de heer Reeskamp wordt later nog benaderd.  

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

Er hebben zich geen sprekers gemeld.  

 

3. Vaststellen agenda 

De voorzitter wijst op de vele insprekers bij agendapunt 12 en 13 en zij informeert naar agendapunten die 

zouden kunnen komen te vervallen om meer tijd voor de insprekers te creëren. Agendapunt 6 vervalt.  

 

4. Concept-verslag van de commissie Ontwikkeling van 2 november jl. 

redactioneel: 

Blz. 5, regel 37, een post onvoorzien van 10% is wel erg hoog – wijzigen in: “10% van heel veel geld is 

veel geld. De heer Draaisma ziet liever dat tegenvallers als die er zijn in de commissie worden 

besproken.” 

Blz. 7, regel 4, Reeswijk – wijzigen in: “Reeskamp” en regel 11, tirade – wijzigen in: “toestand” 

Met deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.  

 

5. Mededelingen college en commissie; inventarisatie rondvraag 

Er zijn geen mededelingen.  

 

6.  Brief van de Stichting Behoud de Groene Zoom en de Belangenvereniging Arkbewoners  

 Lieoever d.d. 29 september 2006 
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Dit agendapunt is vervallen.  

 

7. Plan van aanpak Toerisme en Promotie 2006-2010 

De heer Pen heeft een aantal vragen. Hij vraagt zich af hoe de ambitie van de te boeken resultaten wordt 

behaald. Het enige wat de gemeente doet, is heel veel OPH-gelden inzetten. Hij vindt de argumentatie 

waarom wordt ingezet op toerisme mager. Het blijft onduidelijk waar nu die grote omzet voor de 

binnenstad te behalen valt. Er wordt nu geld ingezet, maar is dit wat Haarlem echt nodig heeft? Er moet 

een keuze gemaakt worden voor de doelgroep. De heer Pen hoort hier graag meer over.  

De heer Aynan vindt dit plan een goed begin, want toerisme vormt een belangrijke werkverschaffing, 

zeker aan de onderzijde van de arbeidsmarkt. Hij vraagt meer aandacht om de mogelijkheid van een 

camping in de Waarderpolder te onderzoeken. De digitalisering van het cultuuraanbod is een goede weg. 

Jongerentoerisme is belangrijk, maar goed onderzoek is nodig. Hij informeert naar de zilveren camera.  

De heer Wever ziet dat de zilveren camera wel is begroot, maar die is naar Den Haag gegaan. Het lijkt 

hem een leuk idee iets te doen voor amateurs. Dat trekt meer mensen. De cultuurpodia zouden meer 

mensen kunnen trekken als de informatie over bijvoorbeeld de toneelschuur ook in het Engels wordt 

gegeven.  

De heer Buys voelt geen behoefte de details te bespreken. Hij vindt het een bijzonder goed stuk. Allerlei 

geledingen hebben hun visie gegeven. Toerisme heeft jarenlang te weinig aandacht gekregen. Bij 

Haarlempromotie volgt iedereen nu dezelfde lijn. Volgend jaar zomer verwacht hij al een belangrijke 

verschuiving te zien. De heer Buys bedankt de wethouder voor zijn heldere stuk.  

De heer Visser vindt dit ook een goed stuk, maar hij vraagt zich af in hoeverre het realistisch is. Haarlem 

2008 is het minst uitgewerkt. 

De heer Vrugt vindt nog steeds onduidelijk wanneer de fusie tussen de VVD en HAPRO rond is. Hij 

verbaast zich over de vragen over de zilveren camera, omdat de Axielijst eerder een motie heeft ingediend 

voor uitbreiding van het Spaarnestad fotoarchief. 

De heer Reeskamp vraagt waardoor de fusie die al jaren op het programma staat, nu wel gaat lukken.  

 

Reactie van burgemeester Schneiders: 

Gisteren was er een workshop georganiseerd met de betrokkenen. Die waren buitengewoon enthousiast. 

De fusie zal rond de zomer juridisch een feit zijn; andere zaken, bijv. huisvesting, worden later 

gerealiseerd.  

(Volgens de heer Catsman zijn veel problemen opgelost nu het bij één portefeuillehouder ligt.) 

Burgemeester Schneiders houdt de commissie op de hoogte van de voortgang. Voor de zilveren camera is 

inderdaad een motie voor een alternatieve besteding ingediend en verworpen. Het voorstel van het college 

is overgenomen, het geld blijft dus nog even in kas. De gesprekken met de Haarlempromotie en de VVV 

zijn in een opbouwende sfeer verlopen. Voor de fusie is voldoende draagvlak om de citymarketing beter 

vorm te geven. Als de gemeente het uit de OPH-middelen kan betalen, dan is het niet meer nodig extra 

middelen hiervoor uit te trekken. Haarlem heeft een aantal sterke punten. De kracht zit in de combinatie 

van cultuur, winkels, terrassen en het historische decor. De doelgroepen vormen de dagjesmensen, maar 

ook mensen die langer willen blijven en uiteraard de internationale toeristen van Amsterdam. Een 

camping in de Waarderpolder is niet realistisch, de polder is een bedrijventerrein. Misschien kan op 

andere locaties wel worden bekeken of er plek is voor een stadscamping. In het structuurplan staan 

plekken waar dat mogelijk zou zijn. Promotie in het Engels is een goede suggestie. Meetbaarheid van 

prestaties is lastig, want er zijn geen duidelijke meetinstrumenten. De gemeente zal wel proberen de 

prestaties zo helder mogelijk in beeld te krijgen.  

 

8. Zomerzone, sociaal culturele aanpak 

De heer Visser is blij dat Haarlem-Oost flink wordt aangepakt. Toch zet hij vraagtekens bij de invulling. 

Het kunstenaarsproject is fantastisch, maar er gaat wel heel veel geld in om. Hij vraagt zich af of een deel 

van die 300.000 euro niet beter een andere invulling kan krijgen, bijvoorbeeld speeltoestellen of de 

kinderboerderij. De CU-SGP is dan ook tegen dit plan. Op een creatieve manier zijn geldstromen 

gecombineerd. Het gaat toch om een grote bijdrage van de gemeente. Is er ook met andere kunstenaars 

gesproken? 

De heer Pen heeft zijn vragen al naar de wethouder gemaild en sluit zich aan bij de heer Visser. Er wordt 

gesproken over sociaal-economische kwetsbaarheid. Hij hoort graag een nadere motivatie hoe dit project 
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de buurt vooruit moet helpen. Scholing, stage, werk of leerwerkprojecten lijken meer voor de hand te 

liggen. Misschien moeten de corporaties worden aangesproken.  

De heer Draaisma is blij met dit project; herstructurering is meer dan alleen sloop en nieuwbouw. Wel 

hoort hij graag meer over de concrete resultaten. Dit project kan een goede bijdrage leveren om een 

stabiele buurt op te bouwen, want cultuur en sociale cohesie van een wijk zijn belangrijk.  

De heer Vrugt onderstreept de zienswijze van de heer Visser. Hij vindt het verkeerd om een stempel te 

drukken op een buurt. Men is hier toch fantastisch bezig iets op te bouwen. De herstructureringsplannen 

vormen geen doel op zich; de buurt dient in sociaal opzicht opgebouwd te worden. Er moet meer 

gebeuren dan het promoten van sloop en nieuwbouw.  

De heer Reeswijk maakt zich zorgen om de bestemming van dit geld. Gaat er niet heel veel aan overhead 

verloren en is dit waar de buurt op zit te wachten? Het geld dient doelmatig te worden besteed.  

 

Reactie van de wethouder Van Velzen: 

Dit project staat al heel lang op stapel. De financiering komt van de gemeente en van derden. Als de 

financiële bijdrage niet komt, dan wordt het bedrag weggerekend. Het geld is gelabeld. De 100.000 euro 

van de provincie is uiterst strak geoormerkt en mag alleen besteed worden aan kunst in de openbare 

ruimte. Er wordt aan een aantal kunstenaars een bedrag gegeven om een kunstwerk te ontwikkelen en 

daarna om het te realiseren en te plaatsen. Dit project vindt plaats in samenwerking met de buurt. 

Wethouder Van Velzen zegt toe over drie tot zes maanden met een specificatie te komen van het bestede 

geld.  

 

9. Subsidiebeschikking Lichtfabriek 

De heer Özcan vraagt of de wethouder het geld al heeft uitgegeven.  

Wethouder Van Velzen beaamt dit; het gaat hier om de uitvoering van afspraken die in het vorige college 

zijn gemaakt. De overeenkomst is getekend.  

De heer Reeskamp zegt dat de commissie in het vorige college hiermee akkoord is gegaan.  

Het bevreemdt de heer Özcan dat de gemeente subsidie geeft aan een commerciële instelling. Het zou 

logischer zijn als de instelling zelf haar prijzen aanpast. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente 100.000 

euro in vier jaar investeert.  

Ook de heer Vrugt vindt dit vreemd.  

De heer Buys sluit zich aan bij de heer Özcan en spreekt de hoop uit dat het bij die 100.000 euro blijft.  

 

Pauze van 21.00 – 21.10 uur 

 

10. Goedkeuring ontwerp-begroting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland 2006 en 2007 

De heer Visser wijst erop dat er nogal wat stelposten staan, terwijl de directeur van het Muziekcentrum 

aangeeft dat het hem niet gaat lukken. Dat baart de CU zorgen.  

Volgens de heer Moltmaker zit er gewoon een gat in de begroting. De VVD is geneigd de begroting niet 

goed te keuren, maar hem terug te sturen naar het college.  

Mevrouw Hoffmans begrijpt dat het muziekcentrum met de handen in het haar zit. Misschien biedt de 

fusie tussen Creater en de Volksuniversiteit een uitweg. In de brief van het muziekcentrum ziet zij een 

soort oproep om tot een grootschalig centrum te komen. Het muziekcentrum is nu onveilig, het kan echt 

niet meer. Het centrum krijgt de bezuiniging niet rond. Dat ligt niet aan hen. De gemeente moet een 

oplossing zien te vinden. Mevrouw Hoffmans hoort graag de reactie van de wethouder op de fusie.  

De heer Vrugt sluit zich hierbij aan.  

De heer Catsman is blij dat veel fracties dit standpunt delen. De frictiekosten zijn erg hoog. Hij 

complimenteert het muziekcentrum dat het toch nog zover gekomen is.  

De heer Özcan vindt het opvallend dat ongeveer 10% niet is ingevuld. Het is toch onbegrijpelijk dat 

stelposten over 2006 en 2007 nog steeds open staan. Hij informeert naar de actuele status van dit stuk en 

hij vraagt zich überhaupt af of het college een stuk met zoveel open einden kan goedkeuren.  

De heer Van de Manakker sluit zich aan bij de VVD: de SP kan deze begroting niet goedkeuren.  

 

Reactie van wethouder Van Velzen: 

Het muziekcentrum heeft een bezuinigingsopdracht gekregen. Die is alleen in te vullen als het een 

vergoeding krijgt van de frictiekosten van ongeveer 600.000 euro. Ondanks dat dit bedrag is gebruikt, kan 
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het centrum geen invulling geven aan de bezuinigingen. Het heeft ook te maken met de afvloeiing van 

personeel. Dat hoort niet onder frictiekosten. Het muziekcentrum heeft een gemeenschappelijke regeling. 

Men schrijft daar op wat men ervan vindt. De situatie is heel moeizaam. Men staat in de file voor CCVT. 

Er zijn drie partners nodig, maar ze kunnen niet fuseren. Het investeringsvoorstel schommelt tussen de 

7 en 9 miljoen euro. Dat is niet haalbaar. Wat wel kan, is de begroting niet goedkeuren. Toch moet men 

wel verder. Wethouder Van Velzen treedt in verder overleg met het muziekcentrum om de problemen op 

te lossen. Eerder is al een vergelijking gemaakt tussen de tarieven van het muziekcentrum en het 

Kennemerlandcentrum. Daarin zitten verschillen. Wethouder Van Velzen komt hier in de volgende 

vergadering op terug.  

 

De heer Özcan stelt het zeer op prijs dat de wethouder zo handelt. De PvdA gaat ervan uit dat de 

bezuinigingskosten wel haalbaar zijn. De frictiekosten zijn niet voor niets betaald.  

Mevrouw Hoffmans hoopt wel dat muziekonderwijs toegankelijk blijft voor kinderen uit minder 

draagkrachtige gezinnen.  

Ook de heer Vrugt meent dat verhoging van de tarieven een plafond kent.  

 

11. Herziening criteria Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 

De heer Aynan is blij met de herziening en vooral met de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure. 

Toch moet er meer gebeuren dan alleen structurering van de criteria.  

De heer Catsman is tevreden met de criteria. Het CDA heeft verruiming van de criteria bepleit en ziet dit 

als een kruisvlak tussen cultuur en economie.  

De heer Draaisma informeert naar de verwachting bij deze nieuwe criteria.  

 

Reactie van wethouder Van Velzen: 

Het aantal leden van de Beoordelingscommissie is vermeerderd van vijf naar acht. Er komen meer 

mensen uit de amateurkunstsector. Het sluit aan bij de nieuwe doelgroepen. De gemeente krijgt nu meer 

aanvragen, vooral uit de criteria die verruimd zijn. Een klein overschot van dit jaar wordt overgeheveld 

naar volgend jaar.  

 

12. Ontwerp-bestemmingsplan Binnenduinrand 

Er zijn veel insprekers. De voorzitter vraagt de insprekers zo mogelijk hun inbreng op papier bij de 

griffier in te dienen, die dan voor verspreiding onder de commissieleden zorgt. Individuele sprekers 

krijgen een minuut de tijd; sprekers die een aantal mensen vertegenwoordigen krijgen twee minuten.  

Dit punt staat nu ter bespreking op de agenda; pas later zal de commissie advies uitbrengen.  

 

De heer De Vries, eigenaar van de manege, heeft al veel antwoorden op zijn vragen gehad. Zijn inbreng 

vervalt.  

De heer Stolvoort volstaat met zijn schriftelijke inbreng. 

De heer Richter licht zijn schriftelijke inbreng toe. Een stadspark van 30 m breed is onzinnig. Veel is uit 

zijn verband getrokken: landschapsbeheergebied, plas- en draszone. De bedoeling van het natuurpark is 

niet zoals het nu op papier staat.  

De heer Verhaag spreekt namens het bedrijf van de heer Tholen. In het bestemmingsplan is sprake van 

Haarlem-Bloemenstad, maar de telers krijgen geen plaats meer. Het bestemmingsplan maakt het 

tuinbouwgebied onmogelijk. Het plan is veel te beperkend, want het hele zuidelijke gebied wordt aan het 

tuinbouwgebied onttrokken. De heer Tolen maakt zich ernstig zorgen over de wijziging van de 

grondwaterstanden. Hierdoor zal de bedrijfsvoering in het middengebied ook erg moeilijk worden. Er ligt 

hier een heilloos plan, dat niet tot stand mag komen.  

De heer Sassen licht zijn brief aan de commissieleden toe. Bij de kroonuitspraak is het gemeentebestuur 

verzocht invulling te geven aan 480 m². Volgens die kroonuitspraak was weglaten ontoelaatbaar. Bij de 

totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan dienen de bouwrechten gestand te worden gedaan. De 

heer Sassen heeft stedenbouwkundig onderzoek laten doen om deze 480 m² verantwoord in te passen. 

Bedrijfsvoering op een kleiner perceel is niet rendabel. In het nieuwe bestemmingsplan wil men niet 

verder gaan dan 340 m². De heer Sassen dringt aan op transparantie en invulling van de eerdere opdracht. 

Dit moet goed en ruimhartig geregeld worden.  
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De heer Hisschemöller stelt dat het plan ten koste gaat van de volkstuinen. Ze moeten wijken voor kassen 

en voor huizen, terwijl er geen bebouwing mocht komen. Volkstuinen vormen een kleinschalige 

volksvoorziening, de tuinders komen direct uit de buurt. Het gaat om grondgebonden tuinbouw. 

Verglazing past niet in het middentuinlandschap. De heer Hisschemöller pleit tegen lichthinder. Hij dient 

zijn inbreng morgen schriftelijk in bij de griffier.  

Mevrouw Buys overhandigt haar inbreng schriftelijk. Dit geldt ook voor de heer Van Leeuwen.  

De heer Herben vertegenwoordigt als advocaat de heer Groenendijk, eigenaar van een paar hectare grond 

ten zuiden van de Brouwersvaart. Hij stelt dat het landschapsbeheersplan een populistisch plan is. 

Grootschalige grondgebonden tuinbouw is volgens onderzoek haalbaar. Dat is niet zo. Het rapport is van 

een theoreticus. De heer Herben concludeert dat de gedachte om dit grondgebied voor tuinbouw aan te 

wenden niet haalbaar is. 

De heer Willemink van het rentmeesterskantoor spreekt namens de erven Luden. Eerder heeft hij zes 

opmerkingen ingediend, die allemaal zijn afgeserveerd. Ze betreffen de doelstellingen die de gemeente in 

dit gebied wil realiseren. Overheden verwerven gronden om ze nadien snel voor andere doeleinden te 

gebruiken. Locaties voor eventuele bebouwing zijn in Haarlem schaars. Hier ligt echter nog een 

mogelijkheid voor hoogwaardige bebouwing met natuur. De combinatie natuur en recreatie is onlogisch, 

gezien de omgeving die dat veel ruimer biedt. Het bestemmingsplan wordt afgestemd op het streekplan. 

Omdat het Rijk bestemmingsplannen oplegt, is hier sprake van dwangbestemming. Grasland omzetten in 

bollenland: kan dat in Noord-Holland? Het is niet de bedoeling het gebied vol te bouwen, maar wel om 

een woning af te breken en elders op te bouwen. Er ligt een woonbestemming voor drie woningen. Hoe 

geeft het bestemmingsplan invulling aan de agrarische bestemming?  

De heer Berkel spreekt namens de werkgroep Tuinbouwgebied en Ramplaankwartier. Hij is blij met dit 

plan, vooral omdat het gebied enkele jaren geleden werd bedreigd door bebouwing. Hij hoopt op een 

positief besluit, maar wil te zijner tijd nog wel een aantal zaken aan de orde stellen.  

Mevrouw Rietvink spreekt namens de werkgroep Binnenduinrand. Achttien grondeigenaren hebben zich 

verenigd om met een mooi plan voor dit gebied te komen. Het is nooit eerder gelukt om in overleg te 

treden om dit plan toe te lichten. Aan het bestemmingsplan zitten veel haken en ogen. Zij vraagt geen 

voortgang te geven aan het bestemmingsplan, maar eerst rond de tafel te gaan zitten om een mooie 

invulling aan dit gebied te geven en het niet vol te bouwen.  

Mevrouw Van Ooijen van Wieringa Advocaten spreekt namens twee verschillende inspraakreacties. De 

tekst wordt uitgedeeld. De invulling van de open ruimte vormt een logische schakel in de 

stedenbouwkundige structuur. Er wordt voorgesteld het bebouwingsvlak te laten aansluiten en qua hoogte 

aan te sluiten bij het hoekpand. Op de kaart is de bedrijfsbestemming aan de Zijlweg en de Westelijke 

Randweg te zien. Nu is er geen bebouwing, want dat past niet in het landschapsbeheersplan. Maar dat 

geldt niet voor dit perceel. Er moet juist een andere invulling aan worden gegeven. Het voorstel luidt: een 

hoveniersbedrijf.  

De heer Prins spreekt namens Cobraspen. Hij is hierbij betrokken omdat hij ziet dat het gebied zo 

gevoelig ligt, dat er echt een oplossing moet komen. 85% van de eigenaren van het gebied is bijeen 

geweest. Daar is een plan ontstaan, dat veel mogelijkheden biedt. Er is sprake van een grondbank-

constructie om tot een eerlijke en optimale herbestemming van het gebied te komen. De heer Prins 

verzoekt de commissieleden dan ook nog eens heel goed naar dit gebied te kijken, want het 

bestemmingsplan zoals dat nu op tafel ligt, voldoet geenszins.  

 

Vragen van de commissieleden: 

De heer Özcan informeert naar de rechtspositie van de heer Sassen, of er een juridische procedure 

mogelijk is. Als een bestemmingsplan er niet na een jaar ligt, kan de betrokkene naar de provincie.  

De heer De Vries informeert naar de geloofwaardigheid van de waterstand volgens het rapport bij de heer 

Verhaag. De heer Verhaag kent andere gebieden (De Zilk) waarin wijzigingen van de grondwaterstand tot 

allerlei problemen hebben geleid voor de bedrijfsvoering.  

De heer Vrugt vraagt de heer Herben wat er nu precies bepleit wordt, als het Leyrapport commerciële, 

grondgebonden tuinbouw niet meer mogelijk acht. Het Leyrapport stelt dat schaalvergroting de oplossing 

biedt om grondgebonden tuinbouw te realiseren.  

 

De voorzitter stelt vast dat de schriftelijke inbreng van de heer Van Leeuwen (nog) niet bij de griffier ligt.  
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Reactie van wethouder Nieuwenburg: 

Dit bestemmingsplan kent een lange voorgeschiedenis. Er is uitvoerig gecommuniceerd met de 

betrokkenen. De status is: zes weken zienswijze, dan komen de betrokkenen weer aan bod. Het wordt met 

de commissie besproken en dan pas vastgesteld.  

De gemeente wil met dit bestemmingsplan consolideren wat er eerder bepaald is. Een bestemmingsplan is 

nodig en wordt altijd gebaseerd op economische haalbaarheid. Er is onderzoek gedaan naar de 

levensvatbaarheid van de bedrijven. Voor 90% is dat het geval. Het betekent dat een aantal bedrijven 

moet verdwijnen en een aantal bedrijven beperkte groei wordt toegestaan. Als de middenbeschikking niet 

lukt, kan de gemeente in het uiterste geval overgaan tot onteigening, maar dat is zeker niet de bedoeling. 

De gemeente wil kwaliteit en recreatieve verbindingen plus een natuurlandschap in het zuiden.  

 

Reactie van de commissieleden: 

De heer Moltmaker wijst op een belangrijk punt: het door de commissie vastgestelde 

landschapsbeheerplan. Er zijn veel strijdige belangen in dit gebied en het landschapsbeheerplan biedt een 

goed houvast. Natuurlijk moet het bestemmingsplan geconsolideerd worden, maar de gemeente moet ook 

rekening houden met de belangen van de eigenaren. Dit gebied heeft de uitstraling: tuinbouw en een open 

structuur. Die openheid is wat dit plan beoogt. Dat is de meerwaarde van dit plan. Er zijn echter geen 

financiële middelen. Dat vormt een risico. De VVD wil dit ambitieuze plan steunen om het in de inspraak 

te brengen.  

De verbreding van de watergangen lijkt de heer De Vries in tegenspraak met de waterstand in het rapport. 

Als er plassen kunnen ontstaan, is daar toch geen sprake van een stabiele grondwaterstand. Hiervoor moet 

aandacht komen.  

Mevrouw Hoffmans wijst erop dat de randen van de stad zoveel mogelijk groen gehouden moeten 

worden. In het verleden is ervoor gekozen dat de ecologische waarde van het gebied behouden moest 

blijven en dat is ook het uitgangspunt van dit plan. Maar er moet wel goed overleg plaatsvinden met de 

eigenaren. Een aantal insprekers heeft daar juist niet veel vertrouwen in. GroenLinks hoopt op een goede 

manier van invoering. Het bestemmingsplan dient ook voor een betere handhaving in dat gebied. Er 

vinden nu ook enkele illegale bezigheden plaats. Het plan behoort tot de ecologische hoofdstructuur in de 

provincie. Zijn de verbindingen oost-west er daadwerkelijk?  

De heer Vrugt begrijpt dat uitbreiding door de ondernemers gewenst wordt, maar dat dit op termijn niet 

genoeg is. Hij hoopt dat onteigening niet aan de orde komt. Een toren van 18 m hoog op de hoek aan de 

Westelijke Randweg valt volgens hem buiten dit plan. Waar komt het geld vandaan voor fietsbruggetjes 

en dergelijke? Bij de volkstuintjes wordt nu geen enkele bebouwing toegestaan. Laat Haarlem blij zijn dat 

er hier volkstuintjes zijn. Kleine schuurtjes zouden toch mogelijk moeten zijn.  

De heer Catsman krijgt graag een toelichting van de wethouder, want wethouder Van Velzen heeft zich 

juist zo ingezet voor de levensvatbaarheid van de tuindersbedrijven. Hij is benieuwd naar de zienswijze 

van het college op het kroonbesluit en de zaak van de heer Sassen.  

De heer Özcan heeft veel verschillende belangen in dit gebied gehoord. Het is een behoorlijk lastig 

dossier. Van een collectief standpunt is eigenlijk geen sprake. Dat maakt het lastig hier inhoudelijk op in 

te gaan. De PvdA zal zich verdiepen in de materie. Het landschapsbeheerplan is een uitwerking van wat er 

eerder besloten is. De PvdA is blij dat dit stadium nu is bereikt.  

Het stadsnatuurpark zit de heer Visser niet lekker. Hoe zit het met de kosten en op welke termijn kan er 

een fietspad komen?  

De heer Reeskamp vraagt of die hoge toren niet gewoon op de kaart getekend kan worden.  

 

Reactie van wethouder Nieuwenburg: 

Het stadsnatuurpark van 30 m breed vormt de basis waaraan de gemeente nu vasthoudt. Dat staat ook in 

het landschapsbeheerplan. De consolidatie verschaft juist duidelijkheid aan de eigenaren en de mensen die 

van dat gebied houden. De gemeente wil de openheid garanderen en de kwaliteit handhaven. Dit 

bestemmingsplan biedt een handelingskader en gaat verrommeling van het landschap tegen. Op dit 

moment is de gemeente actief met handhaving in dit gebied. Voor de grondwaterstand voldoet het 

ontwerp-bestemmingsplan aan de criteria. Het waterpeil wijzigt niet. Er ligt een onafhankelijk onderzoek 

ten grondslag aan de levensvatbaarheid van de bedrijven. De looptijd van die levensvatbaarheid is tien 

jaar, dat is ook de looptijd van het bestemmingsplan. Op bladzijde 33 staat hoe er invulling is gegeven aan 

het kroonbesluit. Er is beleidsvrijheid. De heer Sassen krijgt uitbreiding, maar niet de maximale. 
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Bebouwingsmogelijkheden passen niet in het plan. De bestaande bebouwing wordt gerespecteerd. Het 

kroonbesluit geeft het maximum aan, maar de gemeente heeft beleidsvrijheid om niet het maximum aan te 

houden. Voor de toren geldt dat er aansluiting is gezocht met de Hogeschool. Het gaat om een 

wijzigingsbevoegdheid van het college in het kader van een artikel 15-procedure. Dat staat weliswaar niet 

op de kaart, maar wel heel duidelijk in de tekst. Het college zal het de commissie ter kennis brengen. Het 

volkstuinencomplex ligt in het middengebied. In het noordelijk deel is daar ruimte voor. Schuurtjes 

passen niet in de openheid aan de Brouwersvaart. Het middengebied is voor de glastuinbouw.  

 

De voorzitter maakt een einde aan de discussie die ontstaat. Gezien de voortgeschreden tijd stelt zij voor 

de punten 13 en 15 door te schuiven naar de volgende vergadering. Bovendien zal er tijd worden 

ingeruimd voor het maken van afspraken om de vergaderorde te effectueren.  

 

13. Plan van aanpak leegstaande kantoren 

Dit agendapunt is vervallen. 

 

14. Beantwoording van de raadsvragen van de heer Reeskamp en mevrouw Van Zetten inzake 

woningen Dr. Schaepmanstraat 

De heer Van der Meij komt inspreken. Het bouwplan is niet ter visie gelegd aan de burgerij. In het 

nieuwsbericht heeft hij gelezen dat er wel met de wethouder is gesproken. Daar zijn de bewoners van de 

Amsterdamse Vaart van geschrokken. De heer Van der Meij heeft de commissieleden voorzien van 

schetsen met een dwarsdoorsnede. De lichtgrijze vlakken geven de huidige bebouwing aan. De bestaande 

flat is 8,5 m hoog volgens het bestemmingsplan. De nieuwbouw zou trapsgewijs zijn. De 

groenvoorziening verandert in parkeerplaatsen. Er is sprake van een afwijking met het bestemmingsplan 

van 3,5 m. Bovendien wordt er dicht tegen de bestaande woningen gebouwd. Deze woningen behoren tot 

de zogenaamde categorie 3. Dat betekent dat zij nog op houten palen staan, wat de kwetsbaarheid 

vergroot. Als dit plan wordt verwezenlijkt, veroorzaakt dit schade aan de bestaande woningen. De kubieke 

inhoud van de flat is meer dan het dubbele van de bestaande. De fijnstofconcentratie is al hoog en zal met 

auto’s aan de achterzijde nog hoger worden. Van bezonning is in het voor- en najaar geen sprake meer, 

want de bestaande huizen liggen op het zuiden. De galerijen kunnen voor geluidsoverlast zorgen en van 

privacy is geen sprake meer. De bewoners denken nu zelfs aan planschadeclaim.  

 

Vragen van de commissieleden: 

De heer Reeskamp vraagt aan de heer Van der Meij hoe de bewoners de afgelopen driekwart jaar op de 

hoogte zijn gehouden en of de wijkraad het met de plannen eens is. De bewoners zijn bij een 

voorbespreking geweest bij Préwonen en de architect, waarbij de bewoners steeds hebben aangegeven het 

niet eens te zijn met de plannen. De wijkraad denkt aan de mensen die al in de flat zitten; die moeten ook 

ergens terechtkomen. De bewoners denken vooral aan het behoud van hun woningen. De heer Reeskamp 

wil duidelijkheid van de wethouder. D66 wil ook dat er een goede kwaliteit wordt neergezet en is voor 

verdichting, maar in januari lag er alleen nog maar een blokkenplannetje. In april stond dit plan nog een 

keer geagendeerd, maar het heeft lang op de actielijst gestaan. Nu staat de gemeente op het punt van een 

bouwaanvraag. Waarom is dit signaal uit de buurt niet eerder opgepakt en waarom heeft de gemeente 

Préwonen zo lang laten doortekenen? 

De heer Catsman informeert in hoeverre er tegemoetgekomen is aan de bezwaren van de omwonenden en 

in welke fase het plan nu verkeert.  

De heer Van de Manakker vraagt of de nieuw te bouwen flat nu ruim 12 m hoog wordt. 

De heer Buys is het eens met de heer Reeskamp. Hij is in de buurt rondgeleid. De situatie ziet er beroerd 

uit voor de omwonenden.  

De heer Visser sluit zich aan bij de vorige sprekers en vraagt wanneer het overzicht van alle bouwplannen 

komt.  

De heer De Vries begrijpt de zorgen van de heer Van der Meij. 

 

Reactie van wethouder Nieuwenburg:  

Wethouder Nieuwenburg heeft de commissie een overzicht van de bouwplannen aan het einde van het 

jaar beloofd. Er is sprake van een achterstand. Er wordt hard aan gewerkt, maar binnen de gemeente heeft 

men ook te maken met formatiereductie. De commissie krijgt jaarlijks een actief bestand van 
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bouwplannen. Het goedkeuren van plannen valt binnen de bevoegdheid van het college. Met de 

omwonenden is gecommuniceerd. De status van het bouwplan is dat Préwonen het nog niet officieel heeft 

ingediend bij de gemeente. Er wordt nog gekeken naar de bezwaren van de omwonenden. Als het 

bouwplan er ligt, gaat de gemeente met de omwonenden om de tafel zitten.  

 

De heer Moltemaker vraagt of er buiten het bestemmingsplan om hoger gebouwd mag worden.  

Volgens wethouder Nieuwenburg kan dat, omdat het een oud bestemmingsplan betreft. Er is dan wel een 

wijzigingsprocedure nodig.  

De heer Reeskamp stelt dat het de taak van de commissie is om op te komen voor de belangen van de 

bewoners. Het bouwplan wordt er nu snel doorheen geduwd en omwonenden kunnen dan alleen nog via 

een civiele procedure proberen het plan te wijzigen. Dat zorgt voor vertraging en verhoging van de 

kosten. 

De heer De Vries constateert dat Pré Wonen weliswaar minder nieuwe woningen bouwt dan er gesloopt 

worden, maar dat de overlast veel meer wordt. Hij vraagt zich af of het wel verstandig is met dit project 

door te gaan.  

De heer Draaisma hoopt dat de wethouder zich zal inspannen om ervoor te zorgen dat het bouwplan dat 

straks wordt ingediend er anders uitziet dan de huidige schetsen.  

Volgens wethouder Nieuwenburg is dat precies wat er aan de orde is.  

 

15. Brief van de Wijkraad Transvaal en Patrimonium van 3 oktober 2006 

Dit agendapunt is vervallen.  

 

16. Agenda komende commissievergadering 

De agendapunten 13 en 15 schuiven door naar de volgende vergadering. Er liggen nog geen stukken ter 

bespreking. 

 

17. Rondvraag 

 De heer De Vries stelt aan de orde dat wethouder Nieuwenburg nog schriftelijk zou reageren op 

de vragen die in de laatste commissievergadering aan de orde kwamen over de brief van 

wethouder Nieuwenburg naar de provincie d.d. 25 september.  

 De gemeente doet haar best de industrie hier te behouden of aan te trekken. Daarvoor wordt zelfs 

een Schoterbrug gebouwd. Toch is er een bedrijf dat vertrekt naar Leiden, terwijl de gemeente 

twee andere locaties heeft aangeboden op het industrieterrein. Had de Schoterbrug geholpen het 

bedrijf voor de stad te behouden en heeft het college zich wel voldoende ingezet? 

 De heer Vrugt oppert het idee om goede ideeën voor het torentje van de Deo te inventariseren bij 

de burgers.  

 Tevens stelt hij een technische vraag over het Gemeentelijk Restauratie Uitvoering Programma 

(GRUP). Deze vraag kan hij aan Ronald de Vries stellen. 

 De heer Visser vindt het zonde dat de ambtenarij zich bezighoudt met het stickeren van fietsen op 

het stationsplein. Een betere inzet zou toch een investering in een grotere fietsenstalling zijn.  

 De heer Visser stelt voor verschillende stukken te clusteren onder één agendapunt. 

 Mevrouw Hoffmans wil de brief agenderen over het sportpark Pim Mulier, waar zeshonderd 

bomen gekapt gaan worden en waar een reclamebord gaat verrijzen. De brief bevat ook een 

uitnodiging voor de commissie voor een rondleiding.  

 

Wethouder Nieuwenburg:  

Antwoord op de schriftelijke vragen volgt op de volgende commissievergadering. De problematiek rond 

het betrekkende bedrijf speelt al anderhalf jaar. Wethouder Nieuwenburg trekt de details na, maar dit is 

ook aan de orde geweest in de commissie Beheer. Wethouder Nieuwenburg is benieuwd naar de staat van 

het torentje. Het was een concrete suggestie om het torentje een plek te geven, maar de projectleider 

schijnt het niet te willen. Wethouder Nieuwenburg zal er met de projectleider naar kijken. Als het gaat om 

de problematiek van de fietsen zet het college in op een structurele oplossing. Er wordt hard aan gewerkt. 

Tot die tijd probeert de gemeente wel de verrommeling op het Stationsplein aan te pakken.  
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De voorzitter trekt na of de brief over het Pim Mulier sportpark onder de commissie Samenleving valt.  

De heer Buys verzoekt om agendering van het ter kennisname stuk Verzoek handhaving bestemmingsplan 

Patronaat en Philharmonie voor de volgende vergadering. De commissie stemt hiermee in. 

 

18. Sluiting 

Om 23.40 sluit de voorzitter de vergadering.  

 

 

 


	De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Bawits; de heer Hiltemann wordt vandaag vervangen door de heer Van de Manakker.
	Ter vergadering worden de volgende stukken uitgereikt:
	 Inspraakreactie van de heer Sassen bij agendapunt 12, Bestemmingsplan Binnenduinrand
	 Een uitnodiging van burgemeester Schneiders voor een werkbezoek aan de Waarderpolder volgende week donderdag 23 november.
	 Het nieuwe exemplaar van de nota Ontwerpbestemmingsplan Binnenduinrand i.v.m. het ontbreken van de even pagina’s
	 Stuk Westelijk tuinbouwgebied
	De voorzitter deelt mee dat er op 7 december een informatiemarkt wordt gehouden, waarbij een bijeenkomst staat gepland met de Welstandscommissie en de Vrouwen Adviescommissie. Dit moet nog worden georganiseerd. De voorzitter vraagt wie er belangstelli...
	2. Spreektijd voor belangstellenden
	Er hebben zich geen sprekers gemeld.
	3. Vaststellen agenda
	De voorzitter wijst op de vele insprekers bij agendapunt 12 en 13 en zij informeert naar agendapunten die zouden kunnen komen te vervallen om meer tijd voor de insprekers te creëren. Agendapunt 6 vervalt.
	4. Concept-verslag van de commissie Ontwikkeling van 2 november jl.
	redactioneel:
	Blz. 5, regel 37, een post onvoorzien van 10% is wel erg hoog – wijzigen in: “10% van heel veel geld is veel geld. De heer Draaisma ziet liever dat tegenvallers als die er zijn in de commissie worden besproken.”
	Blz. 7, regel 4, Reeswijk – wijzigen in: “Reeskamp” en regel 11, tirade – wijzigen in: “toestand”
	Met deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
	5. Mededelingen college en commissie; inventarisatie rondvraag
	Er zijn geen mededelingen.
	6.  Brief van de Stichting Behoud de Groene Zoom en de Belangenvereniging Arkbewoners
	Lieoever d.d. 29 september 2006
	Dit agendapunt is vervallen.
	7. Plan van aanpak Toerisme en Promotie 2006-2010
	De heer Pen heeft een aantal vragen. Hij vraagt zich af hoe de ambitie van de te boeken resultaten wordt behaald. Het enige wat de gemeente doet, is heel veel OPH-gelden inzetten. Hij vindt de argumentatie waarom wordt ingezet op toerisme mager. Het b...
	De heer Aynan vindt dit plan een goed begin, want toerisme vormt een belangrijke werkverschaffing, zeker aan de onderzijde van de arbeidsmarkt. Hij vraagt meer aandacht om de mogelijkheid van een camping in de Waarderpolder te onderzoeken. De digitali...
	De heer Wever ziet dat de zilveren camera wel is begroot, maar die is naar Den Haag gegaan. Het lijkt hem een leuk idee iets te doen voor amateurs. Dat trekt meer mensen. De cultuurpodia zouden meer mensen kunnen trekken als de informatie over bijvoor...
	De heer Buys voelt geen behoefte de details te bespreken. Hij vindt het een bijzonder goed stuk. Allerlei geledingen hebben hun visie gegeven. Toerisme heeft jarenlang te weinig aandacht gekregen. Bij Haarlempromotie volgt iedereen nu dezelfde lijn. V...
	De heer Visser vindt dit ook een goed stuk, maar hij vraagt zich af in hoeverre het realistisch is. Haarlem 2008 is het minst uitgewerkt.
	De heer Vrugt vindt nog steeds onduidelijk wanneer de fusie tussen de VVD en HAPRO rond is. Hij verbaast zich over de vragen over de zilveren camera, omdat de Axielijst eerder een motie heeft ingediend voor uitbreiding van het Spaarnestad fotoarchief.
	De heer Reeskamp vraagt waardoor de fusie die al jaren op het programma staat, nu wel gaat lukken.
	Reactie van burgemeester Schneiders:
	Gisteren was er een workshop georganiseerd met de betrokkenen. Die waren buitengewoon enthousiast. De fusie zal rond de zomer juridisch een feit zijn; andere zaken, bijv. huisvesting, worden later gerealiseerd.
	(Volgens de heer Catsman zijn veel problemen opgelost nu het bij één portefeuillehouder ligt.) Burgemeester Schneiders houdt de commissie op de hoogte van de voortgang. Voor de zilveren camera is inderdaad een motie voor een alternatieve besteding ing...
	8. Zomerzone, sociaal culturele aanpak
	De heer Visser is blij dat Haarlem-Oost flink wordt aangepakt. Toch zet hij vraagtekens bij de invulling. Het kunstenaarsproject is fantastisch, maar er gaat wel heel veel geld in om. Hij vraagt zich af of een deel van die 300.000 euro niet beter een ...
	De heer Pen heeft zijn vragen al naar de wethouder gemaild en sluit zich aan bij de heer Visser. Er wordt gesproken over sociaal-economische kwetsbaarheid. Hij hoort graag een nadere motivatie hoe dit project de buurt vooruit moet helpen. Scholing, st...
	De heer Draaisma is blij met dit project; herstructurering is meer dan alleen sloop en nieuwbouw. Wel hoort hij graag meer over de concrete resultaten. Dit project kan een goede bijdrage leveren om een stabiele buurt op te bouwen, want cultuur en soci...
	De heer Vrugt onderstreept de zienswijze van de heer Visser. Hij vindt het verkeerd om een stempel te drukken op een buurt. Men is hier toch fantastisch bezig iets op te bouwen. De herstructureringsplannen vormen geen doel op zich; de buurt dient in s...
	De heer Reeswijk maakt zich zorgen om de bestemming van dit geld. Gaat er niet heel veel aan overhead verloren en is dit waar de buurt op zit te wachten? Het geld dient doelmatig te worden besteed.
	Reactie van de wethouder Van Velzen:
	Dit project staat al heel lang op stapel. De financiering komt van de gemeente en van derden. Als de financiële bijdrage niet komt, dan wordt het bedrag weggerekend. Het geld is gelabeld. De 100.000 euro van de provincie is uiterst strak geoormerkt en...
	9. Subsidiebeschikking Lichtfabriek
	De heer Özcan vraagt of de wethouder het geld al heeft uitgegeven.
	Wethouder Van Velzen beaamt dit; het gaat hier om de uitvoering van afspraken die in het vorige college zijn gemaakt. De overeenkomst is getekend.
	De heer Reeskamp zegt dat de commissie in het vorige college hiermee akkoord is gegaan.
	Het bevreemdt de heer Özcan dat de gemeente subsidie geeft aan een commerciële instelling. Het zou logischer zijn als de instelling zelf haar prijzen aanpast. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente 100.000 euro in vier jaar investeert.
	Ook de heer Vrugt vindt dit vreemd.
	De heer Buys sluit zich aan bij de heer Özcan en spreekt de hoop uit dat het bij die 100.000 euro blijft.
	Pauze van 21.00 – 21.10 uur
	10. Goedkeuring ontwerp-begroting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland 2006 en 2007
	De heer Visser wijst erop dat er nogal wat stelposten staan, terwijl de directeur van het Muziekcentrum aangeeft dat het hem niet gaat lukken. Dat baart de CU zorgen.
	Volgens de heer Moltmaker zit er gewoon een gat in de begroting. De VVD is geneigd de begroting niet goed te keuren, maar hem terug te sturen naar het college.
	Mevrouw Hoffmans begrijpt dat het muziekcentrum met de handen in het haar zit. Misschien biedt de fusie tussen Creater en de Volksuniversiteit een uitweg. In de brief van het muziekcentrum ziet zij een soort oproep om tot een grootschalig centrum te k...
	De heer Vrugt sluit zich hierbij aan.
	De heer Catsman is blij dat veel fracties dit standpunt delen. De frictiekosten zijn erg hoog. Hij complimenteert het muziekcentrum dat het toch nog zover gekomen is.
	De heer Özcan vindt het opvallend dat ongeveer 10% niet is ingevuld. Het is toch onbegrijpelijk dat stelposten over 2006 en 2007 nog steeds open staan. Hij informeert naar de actuele status van dit stuk en hij vraagt zich überhaupt af of het college e...
	De heer Van de Manakker sluit zich aan bij de VVD: de SP kan deze begroting niet goedkeuren.
	Reactie van wethouder Van Velzen:
	Het muziekcentrum heeft een bezuinigingsopdracht gekregen. Die is alleen in te vullen als het een vergoeding krijgt van de frictiekosten van ongeveer 600.000 euro. Ondanks dat dit bedrag is gebruikt, kan het centrum geen invulling geven aan de bezuini...
	De heer Özcan stelt het zeer op prijs dat de wethouder zo handelt. De PvdA gaat ervan uit dat de bezuinigingskosten wel haalbaar zijn. De frictiekosten zijn niet voor niets betaald.
	Mevrouw Hoffmans hoopt wel dat muziekonderwijs toegankelijk blijft voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen.
	Ook de heer Vrugt meent dat verhoging van de tarieven een plafond kent.
	11. Herziening criteria Cultuurstimuleringsfonds Haarlem
	De heer Aynan is blij met de herziening en vooral met de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure. Toch moet er meer gebeuren dan alleen structurering van de criteria.
	De heer Catsman is tevreden met de criteria. Het CDA heeft verruiming van de criteria bepleit en ziet dit als een kruisvlak tussen cultuur en economie.
	De heer Draaisma informeert naar de verwachting bij deze nieuwe criteria.
	Reactie van wethouder Van Velzen:
	Het aantal leden van de Beoordelingscommissie is vermeerderd van vijf naar acht. Er komen meer mensen uit de amateurkunstsector. Het sluit aan bij de nieuwe doelgroepen. De gemeente krijgt nu meer aanvragen, vooral uit de criteria die verruimd zijn. E...
	12. Ontwerp-bestemmingsplan Binnenduinrand
	Er zijn veel insprekers. De voorzitter vraagt de insprekers zo mogelijk hun inbreng op papier bij de griffier in te dienen, die dan voor verspreiding onder de commissieleden zorgt. Individuele sprekers krijgen een minuut de tijd; sprekers die een aant...
	Dit punt staat nu ter bespreking op de agenda; pas later zal de commissie advies uitbrengen.
	De heer De Vries, eigenaar van de manege, heeft al veel antwoorden op zijn vragen gehad. Zijn inbreng vervalt.
	De heer Stolvoort volstaat met zijn schriftelijke inbreng.
	De heer Richter licht zijn schriftelijke inbreng toe. Een stadspark van 30 m breed is onzinnig. Veel is uit zijn verband getrokken: landschapsbeheergebied, plas- en draszone. De bedoeling van het natuurpark is niet zoals het nu op papier staat.
	De heer Verhaag spreekt namens het bedrijf van de heer Tholen. In het bestemmingsplan is sprake van Haarlem-Bloemenstad, maar de telers krijgen geen plaats meer. Het bestemmingsplan maakt het tuinbouwgebied onmogelijk. Het plan is veel te beperkend, w...
	De heer Sassen licht zijn brief aan de commissieleden toe. Bij de kroonuitspraak is het gemeentebestuur verzocht invulling te geven aan 480 m². Volgens die kroonuitspraak was weglaten ontoelaatbaar. Bij de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan...
	De heer Hisschemöller stelt dat het plan ten koste gaat van de volkstuinen. Ze moeten wijken voor kassen en voor huizen, terwijl er geen bebouwing mocht komen. Volkstuinen vormen een kleinschalige volksvoorziening, de tuinders komen direct uit de buur...
	Mevrouw Buys overhandigt haar inbreng schriftelijk. Dit geldt ook voor de heer Van Leeuwen.
	De heer Herben vertegenwoordigt als advocaat de heer Groenendijk, eigenaar van een paar hectare grond ten zuiden van de Brouwersvaart. Hij stelt dat het landschapsbeheersplan een populistisch plan is. Grootschalige grondgebonden tuinbouw is volgens on...
	De heer Willemink van het rentmeesterskantoor spreekt namens de erven Luden. Eerder heeft hij zes opmerkingen ingediend, die allemaal zijn afgeserveerd. Ze betreffen de doelstellingen die de gemeente in dit gebied wil realiseren. Overheden verwerven g...
	De heer Berkel spreekt namens de werkgroep Tuinbouwgebied en Ramplaankwartier. Hij is blij met dit plan, vooral omdat het gebied enkele jaren geleden werd bedreigd door bebouwing. Hij hoopt op een positief besluit, maar wil te zijner tijd nog wel een ...
	Mevrouw Rietvink spreekt namens de werkgroep Binnenduinrand. Achttien grondeigenaren hebben zich verenigd om met een mooi plan voor dit gebied te komen. Het is nooit eerder gelukt om in overleg te treden om dit plan toe te lichten. Aan het bestemmings...
	Mevrouw Van Ooijen van Wieringa Advocaten spreekt namens twee verschillende inspraakreacties. De tekst wordt uitgedeeld. De invulling van de open ruimte vormt een logische schakel in de stedenbouwkundige structuur. Er wordt voorgesteld het bebouwingsv...
	De heer Prins spreekt namens Cobraspen. Hij is hierbij betrokken omdat hij ziet dat het gebied zo gevoelig ligt, dat er echt een oplossing moet komen. 85% van de eigenaren van het gebied is bijeen geweest. Daar is een plan ontstaan, dat veel mogelijkh...
	Vragen van de commissieleden:
	De heer Özcan informeert naar de rechtspositie van de heer Sassen, of er een juridische procedure mogelijk is. Als een bestemmingsplan er niet na een jaar ligt, kan de betrokkene naar de provincie.
	De heer De Vries informeert naar de geloofwaardigheid van de waterstand volgens het rapport bij de heer Verhaag. De heer Verhaag kent andere gebieden (De Zilk) waarin wijzigingen van de grondwaterstand tot allerlei problemen hebben geleid voor de bedr...
	De heer Vrugt vraagt de heer Herben wat er nu precies bepleit wordt, als het Leyrapport commerciële, grondgebonden tuinbouw niet meer mogelijk acht. Het Leyrapport stelt dat schaalvergroting de oplossing biedt om grondgebonden tuinbouw te realiseren.
	De voorzitter stelt vast dat de schriftelijke inbreng van de heer Van Leeuwen (nog) niet bij de griffier ligt.
	Reactie van wethouder Nieuwenburg:
	Dit bestemmingsplan kent een lange voorgeschiedenis. Er is uitvoerig gecommuniceerd met de betrokkenen. De status is: zes weken zienswijze, dan komen de betrokkenen weer aan bod. Het wordt met de commissie besproken en dan pas vastgesteld.
	De gemeente wil met dit bestemmingsplan consolideren wat er eerder bepaald is. Een bestemmingsplan is nodig en wordt altijd gebaseerd op economische haalbaarheid. Er is onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van de bedrijven. Voor 90% is dat het g...
	Reactie van de commissieleden:
	De heer Moltmaker wijst op een belangrijk punt: het door de commissie vastgestelde landschapsbeheerplan. Er zijn veel strijdige belangen in dit gebied en het landschapsbeheerplan biedt een goed houvast. Natuurlijk moet het bestemmingsplan geconsolidee...
	De verbreding van de watergangen lijkt de heer De Vries in tegenspraak met de waterstand in het rapport. Als er plassen kunnen ontstaan, is daar toch geen sprake van een stabiele grondwaterstand. Hiervoor moet aandacht komen.
	Mevrouw Hoffmans wijst erop dat de randen van de stad zoveel mogelijk groen gehouden moeten worden. In het verleden is ervoor gekozen dat de ecologische waarde van het gebied behouden moest blijven en dat is ook het uitgangspunt van dit plan. Maar er ...
	De heer Vrugt begrijpt dat uitbreiding door de ondernemers gewenst wordt, maar dat dit op termijn niet genoeg is. Hij hoopt dat onteigening niet aan de orde komt. Een toren van 18 m hoog op de hoek aan de Westelijke Randweg valt volgens hem buiten dit...
	De heer Catsman krijgt graag een toelichting van de wethouder, want wethouder Van Velzen heeft zich juist zo ingezet voor de levensvatbaarheid van de tuindersbedrijven. Hij is benieuwd naar de zienswijze van het college op het kroonbesluit en de zaak ...
	De heer Özcan heeft veel verschillende belangen in dit gebied gehoord. Het is een behoorlijk lastig dossier. Van een collectief standpunt is eigenlijk geen sprake. Dat maakt het lastig hier inhoudelijk op in te gaan. De PvdA zal zich verdiepen in de m...
	Het stadsnatuurpark zit de heer Visser niet lekker. Hoe zit het met de kosten en op welke termijn kan er een fietspad komen?
	De heer Reeskamp vraagt of die hoge toren niet gewoon op de kaart getekend kan worden.
	Reactie van wethouder Nieuwenburg:
	Het stadsnatuurpark van 30 m breed vormt de basis waaraan de gemeente nu vasthoudt. Dat staat ook in het landschapsbeheerplan. De consolidatie verschaft juist duidelijkheid aan de eigenaren en de mensen die van dat gebied houden. De gemeente wil de op...
	De voorzitter maakt een einde aan de discussie die ontstaat. Gezien de voortgeschreden tijd stelt zij voor de punten 13 en 15 door te schuiven naar de volgende vergadering. Bovendien zal er tijd worden ingeruimd voor het maken van afspraken om de verg...
	13. Plan van aanpak leegstaande kantoren
	Dit agendapunt is vervallen.
	14. Beantwoording van de raadsvragen van de heer Reeskamp en mevrouw Van Zetten inzake woningen Dr. Schaepmanstraat
	De heer Van der Meij komt inspreken. Het bouwplan is niet ter visie gelegd aan de burgerij. In het nieuwsbericht heeft hij gelezen dat er wel met de wethouder is gesproken. Daar zijn de bewoners van de Amsterdamse Vaart van geschrokken. De heer Van de...
	Vragen van de commissieleden:
	De heer Reeskamp vraagt aan de heer Van der Meij hoe de bewoners de afgelopen driekwart jaar op de hoogte zijn gehouden en of de wijkraad het met de plannen eens is. De bewoners zijn bij een voorbespreking geweest bij Préwonen en de architect, waarbij...
	De heer Catsman informeert in hoeverre er tegemoetgekomen is aan de bezwaren van de omwonenden en in welke fase het plan nu verkeert.
	De heer Van de Manakker vraagt of de nieuw te bouwen flat nu ruim 12 m hoog wordt.
	De heer Buys is het eens met de heer Reeskamp. Hij is in de buurt rondgeleid. De situatie ziet er beroerd uit voor de omwonenden.
	De heer Visser sluit zich aan bij de vorige sprekers en vraagt wanneer het overzicht van alle bouwplannen komt.
	De heer De Vries begrijpt de zorgen van de heer Van der Meij.
	Reactie van wethouder Nieuwenburg:
	Wethouder Nieuwenburg heeft de commissie een overzicht van de bouwplannen aan het einde van het jaar beloofd. Er is sprake van een achterstand. Er wordt hard aan gewerkt, maar binnen de gemeente heeft men ook te maken met formatiereductie. De commissi...
	De heer Moltemaker vraagt of er buiten het bestemmingsplan om hoger gebouwd mag worden.
	Volgens wethouder Nieuwenburg kan dat, omdat het een oud bestemmingsplan betreft. Er is dan wel een wijzigingsprocedure nodig.
	De heer Reeskamp stelt dat het de taak van de commissie is om op te komen voor de belangen van de bewoners. Het bouwplan wordt er nu snel doorheen geduwd en omwonenden kunnen dan alleen nog via een civiele procedure proberen het plan te wijzigen. Dat ...
	De heer De Vries constateert dat Pré Wonen weliswaar minder nieuwe woningen bouwt dan er gesloopt worden, maar dat de overlast veel meer wordt. Hij vraagt zich af of het wel verstandig is met dit project door te gaan.
	De heer Draaisma hoopt dat de wethouder zich zal inspannen om ervoor te zorgen dat het bouwplan dat straks wordt ingediend er anders uitziet dan de huidige schetsen.
	Volgens wethouder Nieuwenburg is dat precies wat er aan de orde is.
	15. Brief van de Wijkraad Transvaal en Patrimonium van 3 oktober 2006
	Dit agendapunt is vervallen.
	16. Agenda komende commissievergadering
	De agendapunten 13 en 15 schuiven door naar de volgende vergadering. Er liggen nog geen stukken ter bespreking.
	17. Rondvraag
	 De heer De Vries stelt aan de orde dat wethouder Nieuwenburg nog schriftelijk zou reageren op de vragen die in de laatste commissievergadering aan de orde kwamen over de brief van wethouder Nieuwenburg naar de provincie d.d. 25 september.
	 De gemeente doet haar best de industrie hier te behouden of aan te trekken. Daarvoor wordt zelfs een Schoterbrug gebouwd. Toch is er een bedrijf dat vertrekt naar Leiden, terwijl de gemeente twee andere locaties heeft aangeboden op het industrieterr...
	 De heer Vrugt oppert het idee om goede ideeën voor het torentje van de Deo te inventariseren bij de burgers.
	 Tevens stelt hij een technische vraag over het Gemeentelijk Restauratie Uitvoering Programma (GRUP). Deze vraag kan hij aan Ronald de Vries stellen.
	 De heer Visser vindt het zonde dat de ambtenarij zich bezighoudt met het stickeren van fietsen op het stationsplein. Een betere inzet zou toch een investering in een grotere fietsenstalling zijn.
	 De heer Visser stelt voor verschillende stukken te clusteren onder één agendapunt.
	 Mevrouw Hoffmans wil de brief agenderen over het sportpark Pim Mulier, waar zeshonderd bomen gekapt gaan worden en waar een reclamebord gaat verrijzen. De brief bevat ook een uitnodiging voor de commissie voor een rondleiding.
	Wethouder Nieuwenburg:
	Antwoord op de schriftelijke vragen volgt op de volgende commissievergadering. De problematiek rond het betrekkende bedrijf speelt al anderhalf jaar. Wethouder Nieuwenburg trekt de details na, maar dit is ook aan de orde geweest in de commissie Beheer...
	De voorzitter trekt na of de brief over het Pim Mulier sportpark onder de commissie Samenleving valt.
	De heer Buys verzoekt om agendering van het ter kennisname stuk Verzoek handhaving bestemmingsplan Patronaat en Philharmonie voor de volgende vergadering. De commissie stemt hiermee in.
	18. Sluiting
	Om 23.40 sluit de voorzitter de vergadering.

