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Voorzitter: burgemeester B. Schneiders. 

Griffier: de heer B. Nijman. 

Wethouders: de heer M. Divendal, de heer J. Nieuwenburg, de 

heer C. van Velzen, mevrouw H. van der Molen. 

 

Aanwezig zijn 36 leden: de heer M. Aynan (PvdA), de heer A. Azannay (GLH), de heer 

A.J. van den Beld (VVD), mevrouw P.J. Bosma-Piek (VVD), de heer U.J. Buys (VVD), de 

heer W.A. Catsman (CDA), de heer drs. P.G.M. Elbers (SP), de heer J. Fritz (PvdA), 

mevrouw M.F. Funnekotter-Noordam (VVD), de heer M.L. Hagen (VVD), de heer S.J.A. 

Hikspoors (VVD), mevrouw T.E.M. Hoffmans (GLH), mevrouw A.L.M.G. de Jong 

(GLH), de heer C. Kaatee (PvdA), mevrouw M.J.M. Keesstra-Tiggelman (CDA), mevrouw 

H. Koper (PvdA), mevrouw J.M.J. Kropman (PvdA), mevrouw J. Langenacker (PvdA), de 

heer C.J. Nagtegaal (SP), mevrouw F. de Leeuw-Kleuver (SP), mevrouw M. Lodeweegs 

(PvdA), de heer J.W. van den Manakker (SP), de heer L.J. Mulder (GLH), de heer A. 

Overbeek (PvdA), de heer O. Özcan (PvdA), mevrouw S. Özoğul-Özen (SP), de heer dr. 

C.J. Pen (CDA), de heer F.H. Reeskamp (D66), de heer J.A. de Ridder (PvdA), de heer mr. 

T.J. Vreugdenhil (ChristenUnie/SGP), de heer J.J. Visser (CDA), de heer C.A.S. de Vries 

(Partij Spaarnestad), de heer J. Vrugt (Axielijst), de heer P.A. Wever (SP), mevrouw L.C. 

van Zetten (D66) en mevrouw M. Zoon (PvdA). 

 

Afwezig zijn de heer J.A. Bawits (OP), mevrouw D. Eikelenboom (VVD), de heer B.C. 

Roos (SP) en de heer R.H.C. Hiltemann (SP). 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, welkom. Bij dezen is de vergadering geopend. Ik 

heb bericht van verhindering ontvangen van de heer Bawits en de heer Roos. Ook de heer 

Hiltemann is door trieste omstandigheden niet aanwezig. U weet dat zijn echtgenote is 

overleden. Zij wordt morgen gecremeerd en we zullen daar vanuit de raad 

vanzelfsprekend gepaste aandacht aan geven.  

 

De heer VAN DEN BELD: Mag ik aan de lijst van afwezigen toevoegen mevrouw 

Eikelenboom, wegens ziekte?   

 

1. VRAGENUUR 

 

De VOORZITTER: We beginnen met twee vragen van de Axielijst. 

 

De heer VRUGT: Ik heb van de wethouder begrepen dat de vragen inmiddels schriftelijk 

zijn beantwoord, dus ze komen te vervallen. 

 

2. VASTSTELLING VAN DE AGENDA 

 

De VOORZITTER: U hebt een brief gekregen van de griffie met een voorstel voor 

behandeling. U weet dat er een paar interpellaties zijn aangekondigd. Het voorstel is om 
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eerst de bespreekpunten te doen, daarna de interpellatie van het CDA inzake brugklas, 

pauze te houden en vervolgens de interpellatie van D66 over het kunstwerk en een aantal 

moties vreemd aan de orde van de dag van de Axielijst te behandelen. Kunt u zich in deze 

volgorde vinden? Dan doen we het zo. 

 

Ik wijs erop dat er straks gestemd zal moeten worden over punt 7: invulling tussentijdse 

vacature in de programmaraad. De griffier heeft inmiddels een stemcommissie bedacht. 

Ik geloof dat we mevrouw Özoğul en de heer Aynan willen uitnodigen in de 

stemcommissie. De stemformulieren worden straks opgehaald en we zullen na de pauze 

de uitslag bekendmaken. 

 

3. VASTSTELLING ONTWERPNOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 

DONDERDAG 6 MAART 2008 OM 19.30 UUR 

 

De VOORZITTER: Kan iedereen instemmen met de notulen? Dan zijn ze vastgesteld. 

 

4. INGEKOMEN STUKKEN 

 

De heer REESKAMP: Wij willen de antwoorden op onze vragen over de ZuidOosterkerk 

graag agenderen in de commissie. De motivering heb ik in de commissie gegeven en de 

commissie ging daarmee akkoord.   

 

De heer OVERBEEK: Dat is correct, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Verder niemand over de ingekomen stukken? Dan zijn ze 

vastgesteld. 

 

5. VERZOEK TOT HET HOUDEN VAN EEN INTERPELLATIEDEBAT DOOR 

DE FRACTIE VAN CDA INZAKE AANMELDING BRUGKLASSEN 

 

De heer CATSMAN: Kinderen kun je geen rad voor ogen draaien. “Meester, denkt u nu 

werkelijk dat er kinderen naar deze school zullen gaan?” Dit was de opmerking van een 

van mijn leerlingen na een schoolbezoek. “Hoezo?” “Nou, kapotte vloerbedekking, 

verveloze deuren, vage leerkrachten in vale truien. Vergeet het maar.” Een ander kind: 

“Op deze school vertrouwen ze hun eigen leerlingen niet. Ik werd door een leerling 

rondgeleid en in bijna ieder lokaal begon de leerkracht me te overhoren of de rondleider 

wel alles verteld had. Ze vertrouwden het niet.” “Dit is een goede school,” zei een 

achtstegroeper, na een ander schoolbezoek. “Ik had bij de demonstratieles kauwgom in 

mijn mond en de leraar stuurde me meteen naar de prullenbak. Daar doen ze zich niet 

aardiger voor dan dat ze zijn. Ze slijmen niet, maar zeggen meteen wat de regels zijn. Een 

goede school.” Het zijn drie praktijkvoorbeelden die aangeven dat leerlingen in groep 8 

scherp kijken en heel bewust hun keuze maken.  

 

Wat een spannende, maar vooral ook leuke periode kan zijn, is voor veel kinderen en 

ouders dit jaar ontaard in een nachtmerrie. Gewoon verknald. Laten we het over aan de 

deskundigen, en dan wordt het meteen een zootje. Ondanks de gisteren gepubliceerde 

noodreparatie dreigt voor een aantal kinderen een horrorscenario. Er is geblunderd ten 

koste van de kinderen en dat is kwalijk. Demografische gegevens lijken genegeerd te 

worden en je moet je afvragen of de centrumfunctie van Haarlem afdoende is 

meegenomen. Verder zijn er afspraken gemaakt waar men zich vervolgens niet aan hield. 

Kennelijk heeft uitgerekend de wethouder Onderwijs een ordeprobleem. Waar de raad 

zich volgens het CDA binnenkort over moet buigen is de vraag of we nog vat op de 
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scholen hebben en zo nee, hoe we dit weer krijgen. Zodat bijvoorbeeld een wethouder een 

school kan aanspreken op een hoog schoolverzuim. Dat brengt het CDA bij de volgende 

vragen aan de wethouder: 

1. Bent u met ons van mening dat in het mede door u ondertekende convenant de kiem is 

gelegd voor deze problemen en u daarmee medeverantwoordelijk bent? 

2. Was bij het afsluiten van het convenant bekend dat sommige scholen hun aantal 

brugklassen terug zouden brengen en hoe verhield zich dat tot de prognose, dus het 

aantal leerlingen in groep 8? 

3. Is bij de prognose rekening gehouden met de toestroom van leerlingen uit de regio? Is 

bij het lotingsysteem rekening gehouden met kinderen uit plaatsen als Zandvoort, waar 

geen volledig vo-aanbod is? 

4. Waarom zijn schoolbesturen van buiten de regio, zoals De la Salle en STOPOZ, 

buiten het overleg gehouden en niet geïnformeerd? 

5. Bent u met ons van mening dat het toelatingssysteem gezien het grensverkeer aan 

leerlingen een regionale kwestie is en niet een uitsluitend Haarlems gebeuren? 

6. Hoe kan het dat deze problemen zich het vorige jaar niet voordeden? 

7. Waar is het naar uw mening misgelopen? 

8. Bent u bereid op zeer korte termijn samen met de overige betrokken wethouders van 

Onderwijs en scholen rond de tafel te gaan zitten om te bezien welke verdere 

spoedreparaties voor de aanmelding van dit jaar kunnen worden toegepast; een 

regeling die meer gebaseerd is op de capaciteiten van het kind en wens van kind en 

ouders, en de raad daarover tijdens de volgende raad te informeren? 

9. Bent u bereid met de overige betrokken portefeuillehouders en scholen te overleggen 

over hoe deze situatie in de toekomst kan worden voorkomen en de raad daarover nog 

voor het zomerreces, na advies van de commissie Samenleving, een voorstel voor een 

eenduidige regeling voor te leggen? Een regeling die uitgaat van de capaciteiten van 

het kind en de wens van ouders en kind.  

 

Zoals het hoort bij interpellaties houden wij moties met overeenkomstige inhoud achter 

de hand. Tot zover in eerste termijn. 

 

De VOORZITTER: Dank u. Wethouder Divendal. 

 

Wethouder DIVENDAL: Voordat ik op de specifieke vragen inga, wil ik twee dingen van 

algemenere aard zeggen. Ze sluiten aan op de algemene opmerkingen van de heer 

Catsman en overstijgen de vragen. Ik realiseer me dat wat er op dit moment speelt voor 

kinderen en gezinnen heel ingrijpende discussies en gevolgen kan opleveren. Ik zal straks 

hopelijk laten zien dat ik vind dat de gemeente niet moet weglopen van haar 

verantwoordelijkheid, maar het is moeilijk om als college of gemeente in bevoegdheden 

te treden waar je ze niet hebt. Misschien moeten we het buiten dit verband een keer 

hebben over de druk die voor de portefeuilles Jeugdbeleid en Onderwijs op de lokale 

overheid ligt. Inwoners verlangen dingen van de gemeente Haarlem, terwijl de lokale 

overheid volstrekt geen bevoegdheden heeft, omdat de rijksoverheid bevoegdheden heeft 

gedecentraliseerd naar de schoolbesturen in plaats van naar de gemeente. Het is voor een 

gemeente dus zoeken waarin zij haar rol pakt. Het tweede punt is meer principieel, 

namelijk of loting een instrument kan zijn in het beleid waarmee je leerlingengroei en –
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afname en scholen met elkaar combineert. Dit is een principiële discussie die op de 

achtergrond meespeelt. Ik hoor de heer Catsman dingen zeggen, maar het is natuurlijk 

ook van belang om de principiële vraag te beantwoorden.  

 

Voorzitter, in 2006 hebben we een convenant afgesloten met de scholen. In dat convenant 

worden talloze onderwerpen geregeld, omdat er behoefte aan was (ook tussen de 

schoolbesturen onderling) om afspraken te maken over het gebied waarin soms 

onduidelijk is wat de lokale overheid regelt en wat de schoolbesturen regelen. Een van de 

onderwerpen was het toelatingsbeleid van leerlingen. Hierbij spelen twee redenen. De 

eerste reden is voor de scholen, vanuit onderwijsinhoudelijk oogpunt. Er zijn scholen die 

vinden dat ze een natuurlijke grens moeten hebben om te garanderen dat ze onderwijs 

kunnen geven dat past bij hun concept. Daarom zegt een school zelf dat hij een bepaald 

maximum aantal leerlingen wil hebben. De tweede reden is vaak aan de orde geweest in 

de raad: onderwijshuisvesting. De kinderen die niet naar een school willen vanwege het 

gebouw zijn juist de reden waarom we in Haarlem hebben afgesproken dat we geld voor 

scholen steken in nieuwbouw en niet in noodlokalen. Want dat is hier de laatste tien jaar 

gebeurd. Het onderwijsinhoudelijke verhaal van de scholen en de wens van scholen en 

gemeente om afspraken te maken over geld en huisvesting hebben ertoe geleid dat onder 

andere de toelatingsregels zijn afgesproken. 

 

Bij het convenant uit 2006 was nog niet bekend hoe de totale capaciteit op de scholen dit 

jaar zou zijn. Toen de toelatingsregels werden vastgesteld was dit natuurlijk wel het 

geval. Het is nog steeds zo dat er macro gezien in deze regio voldoende plek is voor 

leerlingen, ook uit de regio. Het antwoord op vraag 3 is dus ja.  

 

Dan komen we bij uw vraag waar het is fout gegaan. Er is rekening gehouden met de 

jaarlijkse toestroom op de Haarlemse scholen. Er is geen rekening mee gehouden dat het 

College Hageveld als eerste, zonder overleg met anderen, een bepaalde grens vaststelde. 

Dat is niet meegenomen. Er is dus rekening gehouden met plaatsen als Zandvoort, waar 

geen volledig vo-aanbod is.  

 

Dan kom ik terecht bij vraag 5, over het buiten het overleg houden van De la Salle en 

STOPOZ. Het is een overleg geweest van scholen van voortgezet onderwijs in Haarlem. 

Zij hebben in de Kennemerkring zelf hun koppelingen met scholen buiten Haarlem in het 

voortgezet onderwijs. Over dit soort regels wordt wel overlegd met besturen van het 

primair onderwijs in Haarlem, omdat men elkaar tegenkomt in hetzelfde bestuurlijk 

overleg. Ik kan me voorstellen dat De la Salle en STOPOZ niet zijn betrokken in het 

overleg, maar ik ben het er met u over eens dat ze eerder geïnformeerd hadden moeten 

worden. De afspraak was dat schoolbesturen zorg dragen voor het informeren van hun 

collega-besturen en de basisscholen. Als wethouder heb ik zelf de bestuurders uit de regio 

geïnformeerd.  

 

Dan vraagt u of ik met u van mening ben dat het toelatingssysteem een regionale kwestie 

is en niet uitsluitend een Haarlems gebeuren. Dat ben ik met u eens en hier liggen een 

aantal oorzaken van waarom het dit jaar niet goed is gelopen. Tegelijkertijd kan ik u op 

basis van de reacties die we krijgen, zeggen dat een grote, regionale aanpak het niet 

makkelijk maakt. Wij hebben redelijk overleg gehad over deze zaak met Velsen (Midden-

Kennemerland) en voor een klein deel met de Haarlemmermeer. Maar zo langzamerhand 

moet je er Amsterdam ook bij betrekken, als je niet verder gaat. 

 

U noemt de oorzaken voor het mislopen. Ik denk dat dit vier redenen heeft:  

 De communicatie is te laat op gang gekomen. 
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 College Hageveld viel buiten het convenant en heeft zonder te overleggen besloten om 

over te gaan tot loting. 

 Op een gegeven moment heeft een van de scholen in het Haarlemse convenant 

besloten een van de onderdelen van de afspraken te negeren. 

 Waar iedereen zich dit jaar over heeft verbaasd, is dat er binnen de prognoses dit jaar 

een zwaardere instroom was van leerlingen met een hoog onderwijsadvies. Er zijn dit 

jaar meer leerlingen met advies voor atheneum en gymnasium aangemeld dan op 

grond van de ervaringen van vorig jaar wenselijk was. 

 

U vraagt of ik bereid ben overleg te voeren met de scholen. Ik heb vanuit de regierol (en 

de beperkingen die ik noemde) vorige week aan de schoolbesturen gevraagd om met 

name eenduidig op te treden ten opzichte van de afspraken die zijn gemaakt. Eigenlijk is 

de school die de lotingsdatum had vervroegd, gevraagd om hierop terug te komen. 

Overigens was de school daar niet toe bereid. Toen in de eind van de week de 

aanmeldingen meer definitief in beeld kwamen, kwamen de capaciteitsbeperkingen naar 

voren; met name voor leerlingen voor atheneum en gymnasium. Tijdens de paasdagen 

heb ik vanuit de regierol gebeld, zodat de scholen dinsdag na Pasen direct overleg hebben 

gevoerd. Ik heb gevraagd om er inhoudelijk naar te kijken en niet alleen naar de regels. 

Dit heeft ertoe geleid dat eigenlijk alle scholen zich hebben aangesloten bij de school die 

zich niet aan de afspraken hield. Ze hebben allemaal hun lotingsdatum vervroegd.  

 

Wat ik veel belangrijker vind, is dat een aantal scholen bereid is gevonden om hun 

capaciteit te vergroten voor leerlingen met een atheneum- en gymnasiumadvies. Ik vind 

het heel belangrijk dat de stand van zaken nu is dat ruim 90% van de ongeveer 1400 

leerlingen die zich hebben aangemeld op de Haarlemse scholen is geplaatst op de school 

van hun eerste keuze. Bij een kleine 10% is dit niet het geval. Ik meen het echt dat ik het 

voor deze kinderen ontzettend zuur vind dat zij zich hebben georiënteerd op scholen en 

niet op de school van hun eerste keus terecht kunnen komen. Wat ik wel goed vind, is dat 

er voor deze kinderen meerdere alternatieven zijn in Haarlem en voor kinderen die in 

Haarlem-Noord wonen ook in Velsen. 

 

Er zijn dus uitbreidingen mogelijk gemaakt om te voldoen aan de grote instroom van 

leerlingen in hogere opleidingen en alle kinderen kunnen op Haarlemse scholen geplaatst 

worden. Op grond hiervan vind ik dat we tussentijds met de scholen hebben ingegrepen 

om fouten en onvoorziene zaken uit het systeem te halen, zodat alle leerlingen op basis 

van hun capaciteiten kunnen deelnemen aan het onderwijs. Dat is gebeurd. 

Vanzelfsprekend gaan wij dit evalueren. Daarmee kom ik bij mijn eerste opmerking. U 

vraagt om dit voor te leggen aan de raad. Van mij mag het Stedelijk Gymnasium zo een 

dependance beginnen in een lege school in Bloemendaal. Maar wij gaan daar niet over en 

kunnen dit dus niet voor elkaar krijgen. Een journalist van het NRC Handelsblad vatte dit 

vanmiddag mooi samen: als iedereen naar een school wil die een profiel heeft waarbij een 

bepaald aantal leerlingen past, wil iedereen naar dezelfde school. Als je dat toestaat, heeft 

het Mendelcollege over vijf jaar 2200 leerlingen in plaats van de huidige 1700. 

 

De heer REESKAMP: Voorzitter, mag ik interrumperen nu de wethouder begint te 

citeren uit dagbladen die nog niet gepubliceerd zijn? Dat lijkt me voor de muziek uit.  
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De heer HAGEN: Hij praat over een interview dat hij heeft gehad. Dat lijkt mij niet 

onredelijk. 

 

De heer REESKAMP: Dit debat wordt straks door mijn collega gevoerd, maar ik wil er 

één punt uitlichten. De wethouder benadrukt dat hij met de paasdagen de regie begon te 

voeren. U moet me corrigeren als ik het fout heb, maar mijn collega en ik hebben wat 

navraag gedaan en we hebben u nooit over loting horen spreken. U hebt nooit de raad 

ingelicht en we hebben u nooit gehoord over de rol van gemeentelijke regie. Is het nu 

werkelijk zo dat u pas met de paasdagen deze regiefunctie op u hebt genomen? 

 

Wethouder DIVENDAL: Mijnheer Reeskamp, het antwoord is heel simpel. Uw collega 

Pieter Elbers heeft er in de commissie Samenleving verschillende malen over gesproken. 

Het convenant lokaal onderwijsbeleid is door de gemeenteraad besproken en daar staat 

het in. 

 

De heer REESKAMP: Staat de loting daar in? 

 

Wethouder DIVENDAL: Daar staat in dat er met de scholen afspraken worden gemaakt 

over het komen en gaan van leerlingen naar scholen. Er staat ook in dat bij het 

basisonderwijs dit soort dingen een rol speelt. Over de loting is in de commissie 

Samenleving diverse keren gesproken, onder andere naar aanleiding van vragen van de 

heer Elbers. 

 

De heer REESKAMP: In het convenant staat niets over loting. 

 

De VOORZITTER: De gang van zaken is nu als volgt. Eerst krijgt de heer Catsman de 

gelegenheid om te reageren. Dan kunnen andere raadsleden vragen stellen, waarna de 

wethouder wederom zal antwoorden. Mijnheer Catsman, hebt u er behoefte aan om nog 

iets te zeggen? 

 

De heer CATSMAN: Als 10% van de kinderen niet terecht is gekomen op de school waar 

ze graag naar toe wilden, zijn dat er 140. Dat zijn er 140 te veel.  

 

Ik heb een heel ongerust gevoel over de antwoorden van de wethouder. Mijn vragen en 

verzoeken aan de wethouder blijven staan. Ik wil van de wethouder weten wat voor 

handvatten we hebben om onszelf met het onderwijs in Haarlem bezig te houden. We 

weten dat er veel problemen spelen. Waar kan de raad terecht? Waar kan de wethouder 

terecht? Gaat u op zoek? 

 

De VOORZITTER: Ik kijk wie er verder vragen wil stellen. Mevrouw Van Zetten heeft 

vragen ingeleverd en heeft zich keurig geschikt in dit debat, dus het lijkt mij elegant als 

zij als eerste de gelegenheid krijgt. Daarna de heer Hagen en de heer Elbers. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: U refereert aan de vragen die ik heb gesteld, maar daar heb ik 

tot op heden geen antwoord op gekregen. Ik verwacht ze misschien volgende week. Ik 

heb wel een reactie. 

 

Mijn partij, D66, is voor keuzevrijheid en goed onderwijs. De wethouder voelt zich niet 

verantwoordelijk voor de chaos van de loting, maar onder zijn verantwoordelijkheid zijn 

wel afspraken gemaakt met de schoolbesturen. Zij zouden klantgericht zijn en een open 

communicatie hebben met de burgers. Dat wil zeggen ouders en leerlingen. Zijn 
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ambtenaren zaten in de werkgroep Komen en gaan. Daar ging men een capaciteitsplan 

opstellen, rekening houdend met de vraag van ouders; inzicht verwerven; prognoses 

maken; et cetera. De samenleving maakt zich ondertussen zorgen over de kwaliteit van 

het onderwijs. Nederland presteert onder de maat en sommige scholen ook. Wij hebben 

tegenwoordig de vrijheid om de presentaties in te zien en we hadden keuzevrijheid van 

scholen, waarmee Haarlem zichzelf promoot.  

 

U praat over de commissie Samenleving, maar daar is nooit uitgebreid over dit soort 

zaken gesproken. Zonder overleg met volksvertegenwoordigers en burgers is overgegaan 

tot loting. Wij hoorden vorig jaar de machtigste schoolbestuurder van Haarlem zeggen: 

“Het voortgezet onderwijs moet in Haarlem rigoureus op de schop.” Is dit de bedoeling? 

Komt er een herschikking van leerlingen?  

 

D66 heeft twee moties. In de motie Gymnasiumrechten constateren wij dat er geen plaats 

is voor zeker zestig leerlingen die graag naar het gymnasium willen. Wij willen het 

college opdragen om alle stappen te ondernemen om te zorgen... 

 

De heer KAATEE: Mevrouw Van Zetten, u roept een heleboel dingen waarvan ik denk 

dat het allemaal niet waar is. Nu suggereert u dat er kinderen zijn die naar een 

gymnasiumklas willen en dat daarvoor in Haarlem geen plek is. Dat is volgens mij 

pertinent onjuist. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Mijnheer Kaatee, u hebt het genot gehad om op het Stedelijk 

Gymnasium te zitten. 

 

De heer KAATEE: U bedoelt met ‘het gymnasium’ dit gymnasium? Dat is wel iets 

anders, mevrouw Van Zetten. Als iemand in Haarlem een gymnasiaal advies heeft 

gekregen en in Haarlem gymnasiaal onderwijs wil volgen, kan dat gewoon. Wij kunnen 

er als gemeenteraad niets aan doen dat het Stedelijk Gymnasium ervoor kiest om 

maximaal achthonderd leerlingen te hebben. Dat moet u er wel bij vertellen, mevrouw 

Van Zetten. U vertelt tot nu toe echt een eenzijdig verhaal. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Het ECL heeft inderdaad twee klassen gymnasium. Waarom 

zou daar geen derde klas bij komen? U zegt dat wij er niets aan kunnen doen, maar in 

Amsterdam heeft een paar jaar geleden hetzelfde probleem gespeeld. Onder andere de 

VVD heeft ervoor gezorgd dat er een gymnasium bij komt.  

 

De heer KAATEE: Mevrouw Van Zetten, voor alle leerlingen in Haarlem die gymnasiaal 

onderwijs willen, is er plek. De school hiernaast – waar ik inderdaad met veel plezier op 

heb gezeten – kiest ervoor om zijn onderwijs op een kleinschalig niveau vorm te geven. 

De school kiest er zelf voor om maximaal achthonderd leerlingen te hebben. Als oud-

leerling van de school kan ik dit buitengewoon goed begrijpen. Ik heb er met heel veel 

plezier gezeten, maar het is wel een keuze van de school zelf en niet van de gemeente. U 

moet eerlijk zijn en dat erkennen. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik ben eerlijk, mijnheer Stan Katee. 
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De heer KAATEE: Nee, dat bent u niet.  

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Wel. Het Coornhert...   

 

De heer KAATEE: Zegt u nu gewoon dat deze school er zelf voor kiest om achthonderd 

leerlingen te hebben. Wat is daar nu onjuist aan? 

 

De heer DE VRIES: Wat bent u opgewonden, mijnheer Kaatee, 

 

De heer KAATEE: Ik voel me aangesproken, mijnheer De Vries. 

 

De heer DE VRIES: U kunt toch een beetje rustiger zijn? Uw hoofd is helemaal rood. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Zetten, gaat u verder met uw motie. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik wil duidelijk maken dat het mij niet alleen gaat om het 

Stedelijk Gymnasium. De scholengemeenschappen hebben ook een afdeling gymnasium 

en de heer Strijker heeft voorgesteld om kinderen aan te bieden om Latijn te volgen. Maar 

dat is geen volwaardige gymnasiumopleiding. Er zijn inderdaad scholen die een 

atheneumklas met Latijn hebben, maar dat is geen gymnasium. U hoeft onze motie 

trouwens niet te steunen, mijnheer Kaatee. 

 

Motie 5/2 Gymnasiumrechten 

 

“De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op donderdag 27 maart 2007, 

 

Constaterende dat circa dertig kinderen in Haarlem komend schooljaar geen volwaardige 

gymnasiumopleiding kunnen volgen; 

 

Overwegende dat: 

 de Nederlandse samenleving staat te springen om hoogopgeleide mensen; 

 onderwijs een economisch belang is; 

 de goede naam van Haarlem op het spel staat; 

 

Besluit het college op te dragen alle stappen te nemen om ervoor te zorgen dat elk kind 

dat in Haarlem naar het gymnasium wil en daarvoor geschikt is, een plaats krijgt; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: D66” 

 

We hebben ook een andere motie. Daarin willen we vanwege de hele toestand dat de 

loting voor 2008/2009 ongeldig wordt verklaard. U kunt de tekst van de motie nalezen. 

 

Motie 5/1 Loting 2008/2009 ‘ongeldig’ 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 maart 2008,  

 

Constaterend dat: 

• recht op vrije keuze van onderwijs dicht tegen de klassieke grondrechten aan zit; 

• dit recht door een systeem van loting kan worden gecompromitteerd; 
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• noodzakelijkheid, proportionaliteit en inzichtelijkheid nog niet aan de raad ter 

beoordeling zijn voorgelegd; 

• loting pas na een zeer zorgvuldige voorbereiding, waarin wordt voldaan aan de 

voorwaarden hierboven gesteld, mogelijk een middel is om de beschikbare 

onderwijsplaatsen te reguleren; 

 

Overwegend dat: 

• aan deze voorwaarden op geen enkele wijze is voldaan; 

• ook met het zicht op een wel rechtvaardige loting de kinderen van onderwijsjaar 

2008/2009 in hun elementaire rechten worden getroffen; 

• dit niet alleen ten principale niet aanvaarbaard is; 

 

Verzoekt het college om: 

• alle invloed aan te wenden om de loting voor het komende onderwijsjaar voor scholen, 

ouders en kinderen niet bindend te laten verklaren; 

• dit in een persbericht naar de Haarlemse bevolking te communiceren; 

• alles te doen wat in zijn vermogen ligt schoolbesturen bij te staan de gevolgen van het 

dit jaar niet bindend zijn van de loting op te vangen, bijvoorbeeld door het aanbieden 

van voorzieningen, het aandringen op acceptatie van wissellokalen, et cetera; 

• eventuele kosten ten laste te brengen van het weerstandsreserve; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: D66” 

 

De VOORZITTER: Ik had beloofd eerst het woord te geven aan de heer Hagen en de 

heer Elbers. Mevrouw Lodeweegs is derde in de rij. 

 

De heer HAGEN: Ook de VVD ziet dat er in ieder geval zaken gebeuren die door ouders 

als probleem worden beleefd. We willen hier een paar aan- en opmerkingen over maken.  

 

De constatering van de wethouder dat ruim 90% van de kinderen geplaatst is op de school 

van hun eerste keus vinden we heel belangrijk. Dat moeten we vasthouden. Om het heel 

zuur te zeggen, kan ik me voorstellen dat een aantal van de ouders die hun kinderen 

aangemeld hebben ooit zelf geconfronteerd zijn met een numerus fixus op een 

universiteit, waarbij het aantal opleidingsplaatsen in absolute zin is afgebakend. 

Kennelijk zet zich dit nu naar beneden door. De VVD staat nog steeds achter het beleid 

dat wij met elkaar hebben afgesproken. Dat is vertrekkend vanuit de 

verantwoordelijkheid die we wel hebben als gemeente, namelijk (strategisch kijken naar) 

onderwijshuisvesting.  

 

De VVD is geneigd om te zeggen dat het belangrijk is dat Haarlemse kinderen een 

voorkeurspositie innemen op Haarlemse scholen ten opzichte van kinderen uit 

bijvoorbeeld Hoofddorp die op Haarlemse scholen aangemeld worden, terwijl er in 

Hoofddorp gelijkwaardig en ook uitstekend onderwijs is. 
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Mevrouw VAN ZETTEN: Het is eigen volk eerst bij u, mijnheer Hagen? 

 

De heer HAGEN: Ik heb het over eigen stedelingen eerst. U geeft daar een connotatie aan 

die ik u op dit moment niet kwalijk zal nemen, maar die ik niet leuk vind klinken. 

 

We betrekken hier wel het verzorgingsgebied bij dat vanouds bij Haarlem hoort. Ik denk 

daarbij aan Bennebroek, Hillegom, Zandvoort en Bloemendaal. Dat zijn gemeenten 

waarvan de kinderen van oudsher in Haarlem en Heemstede naar school komen, omdat er 

in die plaatsen geen geschikte scholen voor hen zijn. Dat speelt wat ons betreft in ieder 

geval een rol. 

 

Wij verwachten dat ieder kind aan bod komt op het niveau waarop het onderwijs moet 

volgen. Dit is ook een punt van de wethouder en de heer Kaatee. Wij doen in dat opzicht 

geen kind tekort. Ieder kind krijgt de mogelijkheid om zijn capaciteiten te benutten. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Geldt dat ook voor de 140 leerlingen die geen plaats hebben, 

mijnheer Hagen? 

 

De heer HAGEN: U luistert niet goed naar de discussie. Zij zijn niet geplaatst op de 

school van hun eerste keuze, maar als zij bijvoorbeeld een vwo-advies hebben, kunnen ze 

in Haarlem terecht op een school om vwo-onderwijs te volgen. Met andere woorden: we 

slagen erin om hun capaciteiten te benutten.  

 

Dit neemt niet weg dat het ook wat ons betreft live and learn is. We verwachten dat er dit 

jaar waar mogelijk bijgestuurd wordt. En we verwachten dat er geleerd wordt van wat dit 

jaar wordt beschouwd als pijnpunten en dat deze worden opgepakt, zodat we er bij de 

ronde van volgend jaar veel minder last van zullen hebben. Weer binnen de grenzen van 

onze mogelijkheden en bevoegdheden. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Mijnheer Hagen, mag ik u nog iets vragen? De wethouder zei 

dat dit verschillende malen is besproken in de commissie Samenleving. 

 

De heer HAGEN: Daar heeft hij gelijk in. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Kunt u zich dit herinneren? 

 

De heer HAGEN: Ja hoor. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Weet u niet dat de heer Divendal ziek was op het moment dat 

dit speelde? Er is toen helemaal niet over gesproken in commissie Samenleving. Het is 

een rondvraag geweest van de heer Elbers en is vorige week door D66 op de agenda van 

de volgende commissievergadering gezet. 

 

De heer HAGEN: Eerst zegt u dat er verschillende malen over is gesproken en nu zegt u 

dat het over één rondvraag gaat. We hebben in de commissie uitgebreid gesproken over 

het convenant. Er is toen ook gesproken over wat we ermee zouden moeten, onder andere 

op het punt zwarte scholen/witte scholen. De SP heeft gevraagd wat we moeten doen aan 

sturing van leerlingenaantallen op scholen. Daar is een uitgebreide discussie over 

geweest... 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: U bent het er dus eigenlijk met mij over eens dat er een 

herschikking van leerlingen heeft plaatsgevonden, zoals de heer Strijker wilde. 
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De heer ELBERS: Ik begrijp dat u mij citeert. 

 

De heer HAGEN: Ik citeer u niet. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, dit gaat nergens meer over. Het woord is aan de 

heer Elbers. Bedankt voor uw gewaardeerde bijdrage, mijnheer Hagen. 

 

De heer ELBERS: Voorzitter, het is goed dat de heer Catsman interpelleerde. Hij was me 

overigens net voor. We hebben allerlei documentatie gehad over de perikelen die in feite 

op 10 februari 2008 al haarfijn waren neergeschreven door een zeer deskundige ouder. 

Die schreef nooit eerder, zei ze in haar berichtje aan een gemeenteraadslid, maar nu 

moest haar iets van het hart. Het was een klokkenluidende ouder van een achtstegroeper. 

Ze beschreef alle problemen die de afgelopen weken in het nieuws kwamen, maar die op 

10 februari 2008 in feite al duidelijk waren. Onthutsend te zien hoe ze zes weken geleden 

alle problemen voorzag die de laatste twee weken voor het voetlicht kwamen. Gebrek aan 

voorlichting. De eigen regels die iedere school daarbij hanteert. Zo stonden er met naam 

en toenaam een aantal scholen die het aantal brugklassen hadden verminderd en dat er 

aanvankelijk honderd kinderen extra verdeeld moesten worden. Twee weken later schreef 

ze me dat het er tweehonderd waren. 

 

De heer HAGEN: Ik mag interrumperen? Ik ben even nieuwsgierig. We hebben 1400 

aanmeldingen gehad. Weet de heer Elbers hoeveel daarvan van buiten de regio Haarlem, 

Heemstede. Bennebroek, Bloemendaal, enzovoorts zijn? 

 

De heer ELBERS: Ik wil inderdaad precies weten hoeveel brugklasplekken er in Haarlem 

en omgeving zijn en hoe groot het aantal brugklassers dit jaar is, in vergelijking met 

andere jaren. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Daar gingen mijn technische vragen over. Ik heb ze twee 

dagen geleden gesteld, maar heb nog geen antwoord gekregen. 

 

De heer ELBERS: De heer Catsman interpelleert en dus stel ik daarnaast geen technische 

vragen. Dat doet u wel, maar ik niet. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: U weet alles al.   

 

De heer ELBERS: De briefschrijfster zei dat ze als ouder even haar hart moest luchten. 

“Ik vroeg me af,” zei ze, “of raadsleden dit hadden beseft toen zij met de loting hebben 

ingestemd.” En dan voel ik me natuurlijk aangesproken. Ik wist van niets, laat staan dat ik 

ermee had ingestemd. De informatie is linea recta naar het onderwijs, de wethouder en 

zijn staf gegaan, zodat op 10 februari 2008 alle klokken hadden moeten luiden dat er iets 

mis was. Zo uitvoerig was de informatie. Het antwoord dat de wethouder gaf, was: “Via 

een goed doorgesproken en geaccordeerde regeling is er vorm aan gegeven dat alle 

leerlingen worden geplaatst. Elke vo-school bepaalt de omvang en voorkeursregeling en 

via een formele loting worden de overige leerlingen geplaatst op de formele inschrijfdag. 
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Formeel hebben we als gemeente geen rol. De schoolbesturen zijn autonoom. We hebben 

alleen verantwoordelijkheid als de leerlingen niet worden geplaatst.” Wij hebben op 14 

februari 2008 onmiddellijk vragen gesteld en op 13 maart 2008 ook. Ik moet u zeggen dat 

het niet zo is dat de loting op zich fout is. Een instrument moet je hebben, maar het gaat 

er wel om waarom de commissie niet is ingelicht toen het initiatief is genomen voor de 

loting. Waarom hebben de medezeggenschapsraden, die altijd zo belangrijk zijn als het 

gaat om essentiële zaken van onderwijs, hier niet over gesproken, zodat ze per school 

oplossingen hadden kunnen gaan zoeken? Dat is niet gebeurd. 

 

De heer HAGEN: Kunt u zich voorstellen dat ouders die zitting hebben in 

medezeggenschapsraden van vo-scholen een wezenlijk ander belang hebben dan ouders 

die met een kind op zoek zijn naar een plek?  

 

De heer ELBERS: Ik ben ervan overtuigd dat de verantwoordelijke 

medezeggenschapscommissies het goed hadden gedaan als zij door hun manager (of hoe 

die tegenwoordig heet) gevraagd waren om een advies. 

 

De heer HAGEN: Het zou er zomaar toe kunnen leiden dat het ‘eigen broertjes en zusjes 

eerst’ wordt, om mevrouw Van Zetten te parafraseren. 

 

De heer ELBERS: U denkt dat er geen goede mensen zitten in de 

medezeggenschapsraden. 

 

De heer HAGEN: Ik denk dat er prima mensen in zitten, maar ik denk niet dat het de 

oplossing van dit probleem is. 

 

De heer REESKAMP: Mag ik de heer Elbers vragen om een bevestiging? Hij zegt dat de 

wethouder de commissie Samenleving niet voldoende heeft ingelicht, terwijl de heer 

Hagen dit bestrijdt. Ik zit niet in die commissie en wil eigenlijk wel weten in hoeverre de 

commissie is ingelicht. 

 

De heer ELBERS: U mag mij wel citeren, maar dit heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat 

ik twee of drie keer verteld heb wat de situatie was. Op 10 februari 2008 was in de kern al 

duidelijk wat er aan de gang was. Eigenlijk hadden alle bellen moeten rinkelen. Er is 

misschien te weinig beseft hoe erg de problemen waren. Ik heb niet gezegd dat ik niet 

goed ben ingelicht. Tijdens de eerste commissievergadering heb ik het onderwerp 

aanhangig gemaakt en toen is mij gezegd dat ik nog antwoorden zou krijgen. Die heb ik 

van de ambtenaar gekregen. Drie of vier weken later heb ik weer... 

 

De heer REESKAMP: U hebt de informatie van een ambtenaar gekregen en u hebt de 

commissie goed ingelicht. Maar in hoeverre heeft het college de informatie gedeeld met 

de rest van de commissie? 

 

De heer ELBERS: Als ik technische vragen stel, worden de antwoorden natuurlijk aan 

alle leden van de commissie gestuurd.  

 

De VOORZITTER: We gaan weer terug naar de hoofdlijn. 

 

De heer REESKAMP: Het informeren van de raad is een hoofdlijn, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Maar het punt is uitgediept. 
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De heer ELBERS: De Raad is niet bij het initiatief van de loting betrokken noch bij de 

afspraken. Terwijl het gemeentebestuur, met daarin de gemeenteraad, partij is als hoeder 

van het openbaar onderwijs. Ik vind dat de actieve informatieplicht van de wethouder zo 

is dat hij dit eigenlijk zou moeten doen. Eigenlijk is de regie een beetje zoek. Ik weet niet 

of alleen de wethouder van Onderwijs daaraan debet is. Ook de besturen van scholen zijn 

daar debet aan. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Mijnheer Elbers, we hebben toch te maken met de wethouder? 

Die heeft ons niet ingelicht. 

 

De heer ELBERS: Ik vind dat een wethouder van Onderwijs eigenlijk vanuit zijn 

verantwoordelijkheid meer regie moet voeren. Tot nog toe heeft in de hele loting een 

vaste lijn ontbroken. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Dus u bent het er met mij over eens dat de wethouder er 

gewoon een chaos van heeft gemaakt? Dat maak ik op uit uw woorden. 

 

De heer ELBERS: U mag uw eigen woorden in uw hoofd herhalen en herhalen, maar 

daarmee zijn het nog niet mijn woorden. De werkelijke vraag is op welke wijze we het 

beschikbare geld effectief voor onderwijs en onderwijshuisvesting kunnen benutten. Het 

is niet zo dat de wethouder van Onderwijs van Haarlem er alleen voor huisvesting is. Hij 

moet ook proberen om op andere punten meer te sturen. Het is nodig dat met de 

beschikbare gelden goede scholen en goed onderwijs worden gemaakt. Het is natuurlijk te 

gek voor woorden dat heel veel leerlingen uit Schalkwijk denken dat er geen voortgezet 

onderwijs is in Schalkwijk, zoals we konden lezen. Dan is er sprake van te weinig 

informatie. 

 

De heer HAGEN: Waarom legt u de verantwoordelijkheid daarvoor bij de wethouder, 

mijnheer Elbers? Je mag toch verwachten dat een lagere school die ouders adviseert over 

de scholen in de omtrek dit doet? Waarom heeft de gemeente het gedaan? 

 

De heer ELBERS: Ik zeg alleen dat er regie gevoerd moet worden. Als je samenwerkt 

met verschillende besturen, moet er iemand zijn die kapitein is op het schip en een 

richting aangeeft om ervoor te zorgen dat de publieke gelden goed besteed worden. 

 

De heer HAGEN: Waar het mij om gaat is dat het Teylers College er uitkomt als ik 

googel op ‘voortgezet onderwijs Schalkwijk’. Wat ik kan doen, kan iedereen doen. Als 

driehonderd mensen zeggen dat ze niet weten dat er een Teylers College in Schalkwijk is, 

denk ik dat ze zich beter hadden moeten infomeren. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Mijnheer Hagen, heeft het Teylers College wel een website? 

 

De VOORZITTER: Zullen we proberen terug te gaan naar het onderwerp? 

 

De heer ELBERS: De SP is er eigenlijk voor dat de wethouder van Onderwijs meer de 

regie overneemt van de samenwerkende scholen in onderwijszaken. En er zijn meer 
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zaken aan de orde dan alleen loting. Het gaat ook om het efficiënt gebruik van scholen, 

gymnastiekzalen, het voorkomen van zwarte en witte scholen, gratis boeken en (meer in 

het primair onderwijs) zorgen voor tussenschoolse opvang. 

 

De VOORZITTER: Dank u. Mevrouw Lodeweegs van de PvdA.   

 

Mevrouw LODEWEEGS: Ik wil beginnen met te zeggen dat ik het een goed initiatief 

vind van het CDA om hierover te praten, omdat er van alles aan de hand is. In mijn optiek 

is het belangrijkste dat het misgaat. Mis voor veel ouders van toekomstige 

brugklasleerlingen en mis voor de leerlingen die zelf naar de school van hun eerste keuze 

wilden. Voor leerlingen van groep 8 en hun ouders is het al een moeilijke tijd en die 

wordt op dit moment verzwaard door een ondoorzichtige regeling. Het gaat mis met de 

afspraken die de scholen hebben gemaakt over de datum van de loting. Het ging mis met 

de overlegronde over deze loting. En het ging mis met de criteria, want scholen hebben 

tijdens de loting hun criteria veranderd vanwege toelatingseisen.  

 

Is er nu sprake van een goed doorgesproken en geordende regeling? Waaruit blijkt dat 

deze regeling doorgesproken is? Sterker nog: de besluitvorming met betrekking tot de 

beleidsvoorstellen uit het convenant zou eigenlijk in 2008 komen. Vorige week hebben 

we in de commissie de voortgangsnotitie Kiezen voor jeugd besproken, waarin het lokaal 

onderwijsbeleid en het convenant punten waren. Daarin stond dat de acties vanuit de vier 

werkgroepen voorgenomen acties voor 2008 zijn. Mijn vraag aan de schoolbesturen voor 

voortgezet onderwijs is waarom ze zoveel haast maken. Vindt het college nog steeds dat 

de regeling geordend verloopt?  

 

Ik wil even terug en geef daarmee antwoord op de vraag of we het in de commissie 

hierover gehad hebben. Het strategisch beleidsplan Scholenhuisvesting is, zoals de heer 

Divendal zei, besproken in de commissie. Het convenant lokaal onderwijsbeleid was 

daarvan een onderdeel. De werkgroep Komen en gaan hebben we besproken in de 

commissie. Bij de werkgroep Komen en gaan staat heel duidelijk dat ze een advies gaat 

opstellen over capaciteiten en de relatie leerlingen-schoolgebouw-maximale 

schoolgrootte. Ik heb dit advies niet gezien. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Daar gingen mijn technische vragen over. Er werd 

gesuggereerd dat alle zaken die u noemt, besproken zouden worden. Dan denk je dat we 

het gaan hebben over de loting als de uitslag duidelijk is. Daar hebben wij nooit iets over 

gehoord. 

 

Mevrouw LODEWEEGS: Misschien dat het woord niet is genoemd, maar op het moment 

dat het gaat over capaciteit en schoolgrootte en we zeggen dat we geen noodlokalen bij 

scholen willen, ga je kijken hoe je je regeling zo kunt maken dat de scholen de leerlingen 

krijgen die ze kunnen plaatsen. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Dat was precies de reden waarom D66 indertijd niet 

meegegaan is met het convenant. 

 

Mevrouw LODEWEEGS: Ik weet het. U hebt als enige partij tegengestemd. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: We konden al van verre zien dat dit soort problemen zouden 

opduiken.  

 

De heer HAGEN: U wilde geen verantwoordelijkheid nemen voor verandering. 
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Mevrouw VAN ZETTEN: Niet als die verandering slecht onderwijs inhoudt voor de 

Haarlemse kinderen, waar de VVD kennelijk blij mee is. 

 

De heer HAGEN: Beste mevrouw Van Zetten, noemt u eens een school die slecht 

onderwijs geeft aan Haarlemse kinderen. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Het Kennemer bijvoorbeeld. En er is er nog een. Ik verwijs u 

naar de enquête in Trouw. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik denk dat we dit niet moeten doen. We gaan terug 

naar het betoog van mevrouw Lodeweegs. 

 

Mevrouw LODEWEEGS: Ik kan me voorstellen dat loting voor de schoolbesturen een 

optie is gezien de capaciteit van het gebouw, maximale schoolgrootte, enzovoorts. Mijn 

fractie is daar ook niet op tegen, mits er goed wordt gecommuniceerd en het wordt 

aangegeven in het brugboek zodat ouders weten wat er van ze verlangd wordt. In 

Nijmegen wordt ook geloot en daar wordt op de website precies aangegeven hoe het per 

school gaat. Ik denk dat dit een van de belangrijkste dingen is waar het hier fout is 

gegaan. De communicatie met ouders en scholen voor primair onderwijs verdient niet de 

schoonheidsprijs. Maar ik denk dat u de wethouder te veel eer geeft als u hem hiervoor 

alleen aansprakelijk stelt en vraagt om de loting ongeldig te verklaren. Ik denk namelijk 

niet dat hij dit kan. Ik ben dus zeer voor een loting, mits goed gecommuniceerd. 

 

De heer REESKAMP: U hebt de motie niet goed gelezen, want deze is zorgvuldig 

geformuleerd.  

 

Mevrouw LODEWEEGS: Dat klopt, ik heb alleen de titel gelezen. 

 

De heer REESKAMP: Wij zeggen namelijk niet dat de wethouder de loting ongeldig 

moet verklaren, maar wij zeggen dat de wethouder daar ten zeerste op moet aandringen. 

En als de wethouder het niet doet, doet de rechter het straks. Maakt u zich daarover geen 

illusies. 

 

Mevrouw LODEWEEGS: Als laatste wil ik opmerken dat de rol van de gemeente beperkt 

is. De inspectie gaat over goed onderwijs. De afspraken over plaatsingsregels met 

schoolbesturen van primair en voorgezet onderwijs worden gemaakt door de 

toelatingsadviescommissie (TAC). Ik ben het er wel met de heer Elbers over eens dat de 

gemeente verantwoordelijk is voor het voeren van de regie over dit proces. 

 

Voor een groot deel heb ik dezelfde vragen als het CDA. Mijn belangrijkste vraag is wat 

er nog gedaan kan worden voor de 140 kinderen, want ook ik vind dat een aantal 

waarmee niet makkelijk omgegaan kan worden. Vanwege mijn werk ben ik veel op 

scholen en vandaag hoorde ik van een jongen dat hij net uitgeloot was voor een bepaalde 

school. Dat was niet prettig. Dus 140 leerlingen is veel. Als laatste vind ik dat we moeten 
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kijken hoe we dit zo goed mogelijk op de rails kunnen zetten voor volgend jaar in het 

belang van alle kinderen. 

 

De VOORZITTER: GroenLinks, mevrouw De Jong. 

 

Mevrouw DE JONG: Ik zal het kort houden, want ik krijg het idee dat de publieke tribune 

inmiddels een beetje murw is van de woordenbrij in deze raad. 

 

De heer REESKAMP: Ontkennende geluiden, mevrouw De Jong. 

 

Mevrouw DE JONG: Dus ik mag het lang maken? Dat doe ik toch niet. 

 

Eigenlijk zijn er twee dingen aan de orde. Het doel van het toelatingsbeleid in het 

convenant is niet veel meer dan het voorkomen van grote scholen, leegstand en 

noodgebouwen in scholen die te groot worden. Dat doel onderschrijft GroenLinks nog 

steeds. Loting is gekozen als middel daartoe en daar gaat het nu om. Is dit het goede 

middel om dit doel te bereiken? De wethouder vroeg het zich ook al af, maar heeft geen 

antwoord gegeven. Ik wil vragen of hij daar wel antwoord op wil geven. Vindt hij dit een 

goed middel? 

 

De heer HAGEN: Vindt GroenLinks het een goed middel? 

 

Mevrouw DE JONG: In ieder geval kunnen we constateren dat zoals het nu heeft gewerkt 

het niet het goede middel is. Je kunt je afvragen of het gaat om het instrument loting of 

dat men slecht heeft gecommuniceerd over deze loting, zoals mevrouw Lodeweegs zegt. 

 

De heer HAGEN: Maar vindt GroenLinks loting een goed middel om het doel te bereiken 

dat u net genoemd hebt? 

 

Mevrouw DE JONG: Dat heb ik net gezegd. 

 

De heer HAGEN: U hebt alleen gezegd dat we met elkaar kunnen constateren dat het dit 

jaar niet goed is gegaan. En toen vroeg u of het aan het middel ligt of aan de manier 

waarop het is uitgevoerd. Dan hebt u nog steeds niet gezegd of u het fenomeen loting ten 

principale afwijst. 

 

Mevrouw DE JONG: Ik vind dat wij met elkaar, VVD net zo goed als GroenLinks, 

verantwoordelijk zijn voor het vinden van een middel dat niet de grote chaos 

teweegbrengt die er nu is. Dat kan misschien een loting zijn met goed communiceren, 

maar misschien hebben we andere instrumenten in handen die het doel bereiken maar niet 

het verdriet en de chaos die we nu bij ouders en kinderen hebben bewerkstelligd. Ik daag 

u uit om daar met mij over na te denken. 

 

De heer HAGEN: Denkt u bijvoorbeeld aan een toelatingsexamen? 

 

De heer REESKAMP: Dit zou goed in de commissie besproken hebben kunnen worden. 

Laten we dit pietepeuterige debat hier niet voeren. 

 

Mevrouw DE JONG: Ik laat me door de heer Hagen inderdaad niet verleiden om nu een 

uitspraak te doen. Ik daag u net zo goed uit als u mij. Laten we er een andere keer over 

praten. 
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Ik heb wel een opmerking aan de wethouder. Ik ben een redelijk oplettend lid van de 

commissie Samenleving, maar ik moet u eerlijk zeggen dat u het woord loting niet in de 

mond hebt genomen en dat wij dus niet wisten dat het op deze manier zijn vorm zou 

krijgen. Het convenant heeft als doel om het toelatingsbeleid van scholen te stroomlijnen. 

Dat kan op verschillende manieren en het woord loting hebt u nooit gebruikt. De eerste 

die dat aankaartte was inderdaad de SP, bij monde van de heer Elbers. Dit wil ik 

rechtzetten. Ik vraag u ook of u het er met GroenLinks over eens bent dat de manier 

waarop de communicatie nu is gegaan volstrekt onvoldoende is geweest. Dat Dunamare 

lopende het proces de regie is kwijtgeraakt, u hebt moeten inspringen en u nu gaat 

proberen te repareren wat er nog te repareren valt. Ik wil graag dat u daar wat meer over 

vertelt.  

 

De VOORZITTER: Zijn er nog andere sprekers? De heer De Vries, Partij Spaarnestad.  

 

De heer DE VRIES: Mijnheer de voorzitter, wij horen de wethouder zeggen dat de 

gemeente hier niet over gaat. Ik hoor hem ook zeggen dat alle scholen in Haarlem goed 

zijn. Wil deze wethouder van Onderwijs eigenlijk zeggen dat er geen rol is voor hem in 

deze problematiek? Er wordt hier gesproken door mensen die geen kinderen op deze 

scholen hebben. Ik heb die wel gehad en het zoeken van een nieuwe school is een uiterst 

serieuze zaak voor de leerling en ouders. Natuurlijk moet het niet zo zijn dat er bij de ene 

school een lokaal bijgebouwd wordt, terwijl er bij een andere school lokalen leegstaan – 

zoals de krant beweert. Mijn eerste vraag aan de wethouder is: hebt u een nette lijst van 

hoe het hiermee staat?  

 

De heer HAGEN: Mag ik interrumperen? 

 

De VOORZITTER: Even niet, mijnheer Hagen. De debattijd voor de hele avond is al 

ruim op. Dus laten we geen interrupties meer doen.  

 

De heer DE VRIES: Het moge duidelijk zijn dat wij dit zeer serieus nemen. We vinden 

het heel ernstig dat de fractievoorzitter van de grootste fractie zegt dat het eigenlijk wel 

goed geregeld is. Ik ben blij dat mevrouw Lodeweegs van deze grote partij het veel 

duidelijker heeft verwoord.  

 

Dan hebben we een tweede vraag voor deze wethouder van Onderwijs. U beaamt terecht 

dat de SP zegt dat het een regiozaak is. Wij zijn het er met de SP over eens dat u faalt. U 

hebt blijkbaar geen regie. In Velserbroek begon men ongeveer twaalf jaar geleden te 

bouwen en er wonen inmiddels 20.000 mensen. Nu komen daar de kinderen vandaan. 

Waarom hebt u als wethouder uw collega van Velsen er niet op aangesproken dat daar 

geen middelbare school staat?  

 

De VOORZITTER: U bent niet ingegaan op het voortgezet onderwijs in Spaarndam, 

maar dat horen we misschien de volgende keer. 

 

De heer DE VRIES: Daar valt natuurlijk over te praten 
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De VOORZITTER: Het woord is aan wethouder Divendal. 

 

Wethouder DIVENDAL: Ik zal proberen om het kort te houden. We hebben in Haarlem 

een overzicht van lokalen, ruimtes en capaciteit in scholen. Ter ere van de nieuwe rector 

die op de tribune zit: er wordt gebouwd achter het Mendelcollege. Uw raad heeft geld 

gereserveerd voor nieuwbouw bij Sancta Maria, Rudolf Steiner, ECL en Coornhert, 

omdat we jaren geïnvesteerd hebben in noodlokalen. Een aantal jaar geleden hebt u als 

raad gelukkig ermee ingestemd om dat te veranderen. Ik begrijp veel van uw 

opmerkingen en de toon waarop ze worden gemaakt, maar ik blijf met het dilemma zitten 

van regie. Als je echt regie neemt, zeg je tegen mensen naar welke scholen ze gaan. En 

dat kan niet. Men zoekt met elkaar afspraken. De haast is er, omdat de scholen zeggen dat 

het uit de hand loopt als ze dit niet met elkaar doen. Ik begrijp veel van het verhaal van 

D66, maar niet dat voorbij wordt gegaan aan het echte dilemma. Ik heb altijd begrepen 

dat D66 tegen een aantal dingen heeft gestemd, omdat hij tegen grote scholen is. Een 

school van 1100 leerlingen vindt D66 al een grote school, terwijl het Mendelcollege 

zegt... 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Dat gaat over categoraal vmbo. 

 

Wethouder DIVENDAL: Dat is weer iets heel anders. Ik kan me voorstellen dat een 

school met 1700 leerlingen zegt dat hij niet wil doorgroeien tot een school van 2500 

leerlingen. Ik weet niet waarom de school dat niet zou kunnen zeggen.  

 

GroenLinks vraagt of loting een goed middel is. Ik zou niet weten wat een beter middel 

is. Ik ben zelf geen voorstander van selectie op basis van bijvoorbeeld de score van de 

Cito-toets. Ik vind loting het minst slechte en een aanvaarbaar middel. 

 

De heer REESKAMP: Waarom heeft de wethouder het beginsel van loting nooit durven 

vertellen aan de raad? 

 

Wethouder DIVENDAL: Dat ga ik u nu vertellen. U vraagt mij om naar u te komen met 

een advies over hoe we het volgend jaar gaan doen. Ik wil u nogmaals zeggen dat ik daar 

niet over ga. Wij gaan over het openbaar voortgezet onderwijs. Dat moet voldoende 

plaatsen bieden in Haarlem. Als het gymnasium, Mendel of ECL gaat selecteren op het 

inkomen van ouders heb ik daar niets over te zeggen. Ik ga daar niet over. Volgens de wet 

mogen scholen dit zelf bepalen.  

 

De heer REESKAMP: Als u geen bestuurlijke verantwoordelijkheid wilt afleggen, moet u 

uit het convenant stappen. 

 

De VOORZITTER: Als de gemeenteraad deze conclusie deelt, moet er eens goed over 

het convenant gesproken worden. Dit was het debat. Er zijn twee moties ingediend... 

 

De heer CATSMAN: Voorzitter, van de orde. Ook het CDA wil graag twee moties 

indienen. 

 

Motie 5/3 Loting brugklas 2008 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 maart 2008,  

 

Overwegend dat: 
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• schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs zowel voor ouders als kinderen in hun 

levensfase een belangrijke, bewuste en ingrijpende keuze is; 

• de aanmeldingsprocedures voor brugklassen voorgezet onderwijs dit jaar in de praktijk 

ongewild tot een onduidelijke, verwarrende en onbevredigende situatie heeft geleid; 

• ook scholen van voortgezet onderwijs om diverse redenen op korte termijn 

duidelijkheid moeten hebben over het aantal ingeschreven leerlingen; 

 

Draagt de portefeuillehouder op een coördinerende rol op zich te nemen en op zeer korte 

termijn samen met de overige betrokken wethouders van Onderwijs en scholen dan wel 

schoolbesturen rond de tafel te gaan zitten om te bezien welke verdere spoedoperaties ten 

behoeve van de aanmeldingsprocedure van dit jaar kunnen worden toegepast en de raad 

daarvoor tijdens de eerstvolgende raadsvergadering te informeren; een regeling die meer 

is gebaseerd op capaciteiten van het kind en de wens van kind en ouders;  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: CDA” 

 

Motie 5/4 Schoolkeuze 2009 en verder 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 maart 2008,  

 

Overwegend dat: 

• de procedure voor de toewijzing van inschrijving in een brugklas in 2008 tot een 

ongewenste en verwarrende situatie heeft geleid; 

• voor wat betreft een procedure alle betrokkenen (kinderen, ouders, 

scholen/schoolbesturen) baat hebben bij een eenduidige regeling; 

 

Draagt de wethouder op met de overige betrokken portefeuillehouders en scholen te 

overleggen over hoe dergelijke situaties in de toekomst kunnen worden verkomen en de 

raad daarover nog voor het zomerreces na advies van de commissie Samenleving een 

voorstel voor te leggen; een regeling die uitgaat van de capaciteiten van het kind en de 

wens van kind en ouders; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: CDA” 

 

De heer REESKAMP: Mag ik ook een punt van orde inbrengen met betrekking tot het 

volgende agendapunt? Ik stel voor dat de interpellatie inzake het kunstwerk plastiek 

Wiesman wordt verplaatst naar de volgende vergadering. Net als deze interpellatie gaat 

het om een belangrijk onderwerp. Daarbij komt dat de vragen die wij een week geleden 

hebben ingediend niet zijn beantwoord, in tegenstelling tot twee eerdere toezeggingen 

van het college. We kunnen er eigenlijk niet zoveel mee. Het moet helaas van de agenda. 

Wellicht schept het ruimte om dit debat ordentelijk te voeren. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Zijn de moties van het CDA binnen? Nee? Laten we dan 

pauzeren. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik heropen bij dezen de vergadering. Er zijn zoals 

aangekondigd door het CDA nog twee moties ingediend. Ik stel voor dat we de moties in 

stemming brengen.  

 

Motie 5/1. Wil er iemand hierover een stemverklaring afleggen? 

 

De heer HAGEN: Ik doe het meteen voor alle vier. Alle vier de moties dragen het college 

of de wethouder iets op waar de wethouder niet de bevoegdheden voor heeft of waarbij de 

wethouder beide handen op de rug gebonden heeft. Als je een man met de handen op de 

rug gebonden vraagt om met de vuist op tafel te slaan, kan hij dit alleen met zijn hoofd 

doen en dat willen we de wethouder niet aandoen. Wij zullen alle vier de moties niet 

steunen. 

 

De VOORZITTER: Wie steunt motie 5/1? Dat zijn D66 en Partij Spaarnestad. De motie 

is niet aangenomen. 

 

Motie 5/2. Wie wil hier een stemverklaring over afleggen? 

 

De heer VRUGT: Hoewel op zichzelf de strekking van de motie sympathiek op ons 

overkomt, zullen we de motie niet steunen, omdat het erg eenzijdig gaat over het 

gymnasium terwijl het net zo goed gaat om alle andere onderwijsniveaus. 

 

De heer ELBERS: Ik zal de motie niet steunen, omdat ik ervan overtuigd ben dat elk kind 

dat in Haarlem naar het gymnasium wil een plaats kan krijgen. Al is het niet op het 

Stedelijk. 

 

De VOORZITTER: Wie steunt deze motie? D66 en Partij Spaarnestad. De motie is 

verworpen. 

 

Dan motie 5/3. Stemverklaringen? 

 

Mevrouw LODEWEEGS: Wij zullen als fractie beide moties niet steunen, met name 

vanwege de laatste zinnen van beide moties.  

 

Mevrouw DE JONG: Wij steunen deze motie wel. In oktober moet het voor leerlingen al 

duidelijk zijn of ze wel of niet geplaatst worden. 

 

De heer ELBERS: Wij zullen deze motie niet steunen. De regeling gaat uit van de 

capaciteit van het kind en de wens van kind en ouders, maar er is ook nog zoiets als de 

financiële draagkracht om werkelijk goed onderwijs mogelijk te maken. Hieronder ligt 

natuurlijk het verschrikkelijke artikel 23 van de Grondwet. 

 

De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn GroenLinks, CDA, Partij Spaarnestad, 

ChristenUnie/SGP, Axielijst en D66. Ook deze motie is niet aangenomen. 

 

Dan krijgen we motie 5/4. Zijn hier nog stemverklaringen over af te geven? Niet. Wie 

steunt deze motie? Dat zijn GroenLinks, CDA, Partij Spaarnestad, ChristenUnie/SGP, 
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Axielijst, D66 en mevrouw Özoğul van de SP. De motie is niet aangenomen. Dan is de 

interpellatie hierbij ten einde. 

 

6. VERZOEK TOT HET HOUDEN VAN EEN INTERPELLATIEDEBAT 

DOOR DE FRACTIE VAN D66 INZAKE KUNSTWERK PLASTIEK 

WIESMAN 

 

Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering. 

 

HAMERSTUKKEN 

 

7. INVULLING VAN EEN TUSSENTIJDSE VACATURE IN DE 

PROGRAMMARAAD HAARLEM 

8. INTREKKING AANSLAGEN ROERENDE WOON- EN 

BEDRIJFSRUIMTEBELASTINGEN VOOR WOONBOTEN 

9. BEGROTINGSWIJZIGING HDK 2007 NUMMER 1 

 

De VOORZITTER: De hamerstukken zijn bij dezen vastgesteld. 

 

BESPREEKPUNTEN 

 

10. SCHALKSTAD: DEFINITIEF STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP 

 

De heer WEVER: Vanavond hebben we het over het definitief stedelijk ontwerp 

Schalkstad. Ik wil graag ingaan op twee punten van dit ontwerp: verkeer en vervoer, en 

woningbouw. 

 

In het definitieve ontwerp staat aangegeven dat de Europaweg versmald wordt. In de 

commissie hebben wij aangegeven dat bij versmalling van de Europaweg van een twee-

keer-tweebaansweg naar een twee-keer-eenbaansweg de toegang tot het winkelcentrum 

en een grote weg vanaf Heemstede richting Schalkwijk redelijk in de knel komt. We 

willen van de wethouder weten of dit voorstel definitief is. Komen er onderzoeken naar? 

Komen er nog veranderingen in? Ook de twee rotondes die gesitueerd zijn in de plannen 

zien wij grote problemen veroorzaken. Daarnaast zijn er de fietspaden. We zien een 

fietspad lopen langs de parkeergarage. Hebben we echt niets geleerd van De Appelaar? 

Daar zien we het constant fout gaan. Het lijkt er in dit definitief ontwerp op dat de 

bereikbaarheid van Schalkwijk per fiets of auto redelijk dramatisch gaat worden. 

 

Dan de woningbouw. In Schalkwijk wonen ongeveer 131.000 mensen. Dat is bijna een 

hele stad. In project Schalkstad komen er 880 nieuwe woningen. In het voorlopig ontwerp 

stonden iets minder woningen, namelijk 850. Waarvan 35 sociale huurwoningen en 

tussen de 10% en 15% betaalbare koopwoningen (inmiddels opgetrokken van 195.000 

euro tot de VROM-grens van 197.000 euro). Dit zijn vooral goede, betaalbare woningen 

voor mensen van modaal tot anderhalf modaal . Maar in het DO kunnen we dit nergens 

terugvinden. Kan de wethouder ons de harde toezegging doen dat de afspraken die in het 

voorlopig ontwerp staan, blijven staan in het definitief ontwerp? Dat komt uit op 
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ongeveer 19% betaalbare woningen, waarvan 4% sociale huurwoningen en tussen de 10% 

en 15% betaalbare koopwoningen met een bovengrens van 195.000 euro. 

 

De heer VISSER: Voorzitter, mag ik de SP een vraag stellen? Zoals u weet, staat het 

CDA erg sympathiek tegenover de sociale woningbouw en heeft het met veel genoegen 

uw coalitieprogramma gelezen. U vraagt nu aan de wethouder om te garanderen wat hij in 

het VO schrijft, maar er ligt nu een DO voor. Moeten we dan net doen alsof het DO niet 

geschreven is? Hoe kunt u dat vragen aan de wethouder? Ik denk dat u zijn antwoord al 

weet. 

 

De heer WEVER: Hebt u het DO gelezen? 

 

De heer VISSER: Als het goed is wel. 

 

De heer WEVER: Hebt u wat ik net heb opgenoemd in het DO gelezen?  

 

De heer VISSER: Als het goed is wel. 

 

De heer WEVER: Dan hebt u het DO niet goed gelezen, mijnheer Visser.  

 

De heer VISSER: Als het goed is wel. 

 

De heer WEVER: Nee, want u kunt de passage over de sociale huur- en koopwoningen 

niet terugvinden in het DO. Gaat u het maar napluizen. 

 

De heer VISSER: Daar hebben wij ook geen bezwaar tegen. 

 

De heer WEVER: Wij vragen netjes om een harde toezegging van de wethouder dat de 

toezeggingen die zijn gedaan in het DO ook in het VO worden overgenomen. Dan is er 

voor ons niets aan de hand. 

 

De heer VISSER: Maar het college presenteert nu een definitief ontwerp. Het gaat niet 

over het VO. Dus u zegt dat u niet akkoord gaat met wat het college geschreven heeft. 

 

De heer REESKAMP: Voorzitter, mag ik interrumperen op deze interruptie? Ik ben het 

eigenlijk niet eens met de heer Visser. Op het moment dat we in de stap van VO naar DO 

afwijken en de wethouder ons daarover niet informeert, mogen wij als (leken)raad ervan 

uitgaan dat het DO ten opzichte van het VO niet gewijzigd is. Dat gaat de wethouder 

straks bevestigen, maar wat betreft de redenering sta ik geheel aan de kant van de SP. 

 

De heer WEVER: Dank u wel, mijnheer Reeskamp. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Ik ben wel benieuwd naar wat u gaat doen als de wethouder zegt 

dat hij dit niet garandeert. 

 

De heer WEVER: Dan gaan wij ons beraden, mevrouw Hoffmans. Dat lijkt me logisch. 

 

Samenvattend en afrondend zien wij graag een betere verkeerssituatie rondom 

Schalkstad, zodat de bereikbaarheid van het winkelcentrum, de woningen en de rest van 

de stad vanuit de rest van Schalkwijk en Heemstede goed blijft. En de harde toezegging 

rondom de sociale huur en betaalbare koopwoningen. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: De PvdA. 

 

De heer ÖZCAN: Ik had naar aanleiding van al het tumult nu al moties en amendementen 

verwacht, maar gelukkig is dat niet aan de orde. Daar zal ik dus niet meer op reageren. 

Wel wil ik ingaan op het plan zelf. Wij hebben in de commissie al aangegeven zeer 

content te zijn met wat nu voorligt, omdat feitelijk alle onderhandelingsresultaten binnen 

zijn gehaald (onder andere het behoud van het parkje). Verder herhaal ik dat wij dit plan 

zien als een verrijking voor de sociaaleconomische structuur van Schalkwijk an sich. Het 

is helemaal niet raar dat we dit in het centrum kunnen realiseren. Het is een uitstekend 

uitgangspunt in termen van bereikbaarheid, winkelaanbod en dergelijke. Het is wat ons 

betreft zeer welkom dat daar divers gebouwd gaat worden.  

 

Wij hebben het initiatief genomen om de wethouder te benaderen voor de discussie over 

de verhoudingen binnen het woningbouwprogramma. Wij hebben ambtelijk de informatie 

gekregen waar net om werd gevraagd. Wij zijn gerustgesteld, omdat we hebben kunnen 

constateren dat er niet wordt afgeweken van het VO voor het niveau van betaalbare 

woningen binnen het totale woningbouwprogramma. Wij zijn op alle fronten dus 

tegemoetgekomen door de wethouder en zijn daarover, nogmaals, zeer content.  

 

Ik denk dat ik alles heb gezegd wat er te zeggen valt. Bij verschillende punten hebben we 

stilgestaan in de commissie, dus ik bespaar u dit allemaal. Nogmaals: veel succes. Bij 

lezing van de stukken realiseer je je hoelang men hier al mee bezig is. In 2003 werd de 

eerste realisatieovereenkomst getekend. We leven nu in 2008 en zijn, geloof ik, pas over 

zes jaar klaar. Heel veel succes gewenst aan het college bij de uitwerking van dit mooie 

plan. 

 

De VOORZITTER: Wie van de VVD?  

 

De heer HIKSPOORS: Door afwezigheid van mevrouw Eikelenboom neem ik dit 

agendapunt op me. Wij hebben ook in de commissie verwoord dat we tevreden zijn met 

het plan. Er staan veel goede dingen in en we zijn over het algemeen erg tevreden met 

wat er gebouwd gaat worden met Schalkwijk. Maar we hebben twee aandachtspunten. 

Beide willen we onderstrepen met moties.  

 

Een aandachtspunt is openbare ruimte. Er komen veel woningen bij en het wordt redelijk 

druk op het stukje Schalkstad. De wethouder heeft gezegd dat hij hiernaar wil kijken, 

maar we willen onze vraag iets krachtiger neerzetten met een motie. Probeer creatiever 

om te gaan met de ruimte, met name op de daken. Er is een groot aantal platte daken in 

het nieuwe ontwerp. Met name op de parkeergarage en winkels. Onze vraag aan de 

wethouder is om zijn uiterste best te doen om van deze daken openbaar groen te maken. 

In ieder geval openbaar voor de bewoners. Dat mogen ook sportveldjes of speelgebieden 

zijn, maar ga creatief om met de ruimte. Doe iets met de platte daken daar. 

 

Motie 10/4 Het dak op 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 maart 2008,  
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Overwegend dat: 

• de hoeveelheid groen en speelruimte in Schalkstad door de intensieve bebouwing 

onder druk staat; 

• de leefbaarheid van deze nieuwe wijk darmee ook onder druk staat; 

• de mogelijkheid bestaat dat het bouwplan extra inkomsten genereert boven de huidige 

raming; 

 

Besluit het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

• deze extra inkomsten in eerste instantie te gebruiken voor de aanleg van openbaar 

groen en speelruimte bovenop het dak van de parkeergarage en/of het winkelcentrum; 

• te zijner tijd de raad een uitgewerkt voorstel voor de aanleg ter bespreking voor te 

leggen; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: VVD” 

 

Een andere zorg is de bereikbaarheid van Schalkstad en hiermee moet slim omgegaan 

worden. Er is eerder een motie SLIM (Super Logische en Intelligente Mobiliteit) 

aangenomen. We willen dat de wethouder met een verkeersstroming komt die aangeeft 

hoe er slim omgegaan wordt met de mobiliteit rondom Schalkstad. 

 

Motie 10/3 Bereik(baar) Schalkstad 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 maart 2008,  

 

Overwegend dat: 

• er 880 woningen in Schalkwijk bijgebouwd worden; 

• bij de behandeling van de programmabegroting 2008-2011 de raad de motie SLIM 

(Super Logische en Intelligente Mobiliteit) heeft aangenomen; 

• het nog onduidelijk is hoe de bereikbaarheid van Schalkstad zelf en van de rest van 

Schalkwijk gegarandeerd is; 

 

Spreekt zich nog niet uit over de huidige voorgestelde ontsluiting van Schalkstad per 

auto, bus, fiets of te voet; 

 

Besluit het college van burgemeester en wethouders op te dragen een uitgewerkt 

infrastructuurplan binnen zes maanden ter goedkeuring aan de raad voor te leggen; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: VVD” 

 

Nogmaals: we zijn erg tevreden met het geheel van wat er ligt en we hopen dat deze 

punten de aandacht krijgen die ze verdienen.  

 

De VOORZITTER: GroenLinks. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Ook GroenLinks kan zich in grote lijnen prima vinden in het 

plan. We hebben het er in de commissie al over gehad dat wij ons met name zorgen 

maken over de fietsinfrastructuur. De wethouder heeft toen toegezegd dat we als 
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commissie de nadere uitwerking te zien zullen krijgen. D66 zal hierover een motie 

aankondigen die wij mede indienen. Daarmee is wat ons betreft de zorg voor dit moment 

weggenomen. Het zal gaan om de verdere uitwerking. 

 

Voor wat betreft het percentage woningbouw ben ik erg benieuwd naar de reactie van de 

wethouder op de vraag van de heer Wever. Dat wacht ik nog even af.  

 

De VOORZITTER: Wie van het CDA? 

 

De heer VISSER: Al jaren is het plan in Schalkwijk een heerlijk plan. Heerlijk omdat 

Schalkwijk op de kaart gezet wordt. Dat wordt wel eens onderschat. Door middel van dit 

plan is Schalkwijk aanwezig. Vanaf het begin tot op het huidige moment is de 

bereikbaarheid van het stadsdeelhart als zeer voorwaardelijk gesteld, ook door de partners 

die meedoen in de ontwikkeling. Hier wordt aan voldaan volgens het CDA. Mijn 

complimenten voor het college betreffende dit plan. De opmerkingen over de veiligheid 

van het fietsverkeer ten opzichte van het autoverkeer spreken ons aan. Om de 

doodeenvoudige reden dat veel Schalkwijkers ongetwijfeld met de fiets naar het 

stadsdeelhart gaan. De aandacht die hiervoor gevraagd is, wordt daarom onderschreven 

door het CDA. 

 

De VOORZITTER: D66. 

 

De heer REESKAMP: Ook D66 heeft in de commissie al complimenten gegeven aan het 

college voor deze zaak van lange adem. Ik wil kort ingaan op twee punten.  

 

Ten eerste de kwestie van de sociale woningbouw. Wij voelen mee met het college en 

met het gegeven dat het aandeel sociale woningbouw over heel Haarlem beschouwd moet 

worden en dat wellicht het stadshart Schalkstad een gelegenheid is om dat wat op te 

pimpen, zoals dat heet. We vinden het wel belangrijk dat we het college aan zakelijke 

afspraken kunnen houden zoals we zakelijke partners aan afspraken kunnen houden, 

omdat het college er een privaatrechtelijke partij in is. het college heeft het VO 

gepresenteerd en in het DO niet uitdrukkelijk gezegd dat het hiervan afwijkt. Onze vraag 

aan de wethouder is: wijkt het woningbouwprogramma in het definitief ontwerp af van 

het VO? Als dat niet het gevoel is – en ik heb in de wandelgangen begrepen dat dit niet 

het geval is – geven wij onze zegen aan dit plan. 

 

Mijn collega van GroenLinks kondigde al aan dat wij zorgen hebben over de 

fietsvoorzieningen. Misschien zijn die zorgen voorbarig. Ook daar hebben we het in de 

commissie over gehad. De wethouder heeft gezegd dat alles nog mogelijk is, omdat het 

onder studie ligt. Wij vinden het toch belangrijk om dit in een motie te verwoorden. Deze 

motie vraagt aan het college om de verzekering dat de fietsvoorzieningen alsnog 

inpasbaar zijn, deze worden voorgelegd aan de raad en privaatrechtelijk geborgd worden. 

De motie wordt ingediend door GroenLinks, Axielijst en D66. 

 

Motie 10/5 Fiets Schalkstad 
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“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 maart 2008,  

 

Constaterend dat niettegenstaande de kwaliteit van het voorliggende stedenbouwkundig 

plan er sprake lijkt van verminderde aandacht voor de fiets daar waar het gaat om de 

voorlopig gekozen verkeersoplossing; 

 

Overwegend dat: 

• Haarlem hiermee onvoldoende recht doet aan vastgesteld beleid om het fietsgebruik te 

bevorderen, teneinde een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-

productie; 

• in het stuk vermeld staat: ‘De Fietsersbond stemt nog niet volledig in met de gekozen 

verkeersoplossing. Op dit moment wordt onder meer op zijn verzoek nader onderzoek 

verricht. De resultaten daarvan kunnen mogelijkerwijs in de toekomst er aanleiding 

toe geven om de ontwerpoplossing voor de verkeerssituatie aan te passen’; 

• per saldo nu een bestaand in twee richtingen vrijliggend fietspad wordt gesloopt om 

expeditievoorzieningen mogelijk te maken, zonder gelijkwaardige voorzieningen voor 

de fiets terug te brengen; 

• de wethouder toezeggingen heeft gedaan dat de raad met betrekking tot het inpassen 

van de voor de fiets meer wenselijke verkeersoplossingen nog volledige 

beleidsvrijheid heeft bij de verdere uitwerking van het plan, zodat een amendement op 

dit punt niet nodig is; 

 

Verzoekt het college om: 

• met betrekking tot de verkeersoplossing voor de rotonde en de fiets, met name op de 

punten het definitief ontwerp op verkeersaspecten alsnog aan de raad voor te leggen 

op de vier hoofdpunten die door de Fietsersbond in de inspraakfase zijn ingebracht, te 

weten: 

- - vermeende onveiligheid van een dubbele rotonde zonder voorrang voor fietsers; 

- - vermeende ongelukkige en onveilige plaatsing uit- en inritten p-dekken en –  

garages; 

- - oversteekbaarheid L.V. van Europaweg; 

- - geen vrijliggende fietspaden maar onveilige fietsstroken ventweg oostzijde 

Europaweg; 

• erop toe te zien dat voornoemde beleidsvrijheid privaatrechtelijk in de overdracht van 

het definitief ontwerp wordt geborgd; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: D66, GroenLinks, Axielijst” 

 

De VOORZITTER: De Axielijst. 

 

De heer VRUGT: Ook van onze kant alle complimenten voor dit plan. We waarderen het 

dat het lef is getoond om flink de hoogte in te gaan. We hopen dat dit in de toekomst 

meer zal gebeuren op plekken als dit. We vinden het vanwege de woningbouwopgave 

jammer dat op 023 die kans bijvoorbeeld niet is gepakt. In de commissie vroegen wij al 

aandacht voor mindervaliden, zeker bij de bibliotheek die helaas op de eerste verdieping 

is gepland.  

 

Inderdaad, de sociale woningbouw is al een aantal keer genoemd. Laat ik eerlijk zeggen 

dat ik op het verkeerde been ben gezet door wat de SP de afgelopen week heeft 

gepubliceerd in de media. Die meent dat de 10% tot 15% die werd voorgesteld in het DO 
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fors zou zijn teruggebracht tot 4% en dat zij een verdubbeling wenst. Wij hebben hierover 

met GroenLinks een amendement achter de hand. Want ook verdubbeling naar 8% is wat 

ons betreft heel mager. Ook voor ons geldt dat we de beoordeling van de wethouder 

afwachten. Is het nog steeds conform het voorlopig ontwerp 10% tot 15% sociale 

woningbouw en heeft de SP een vreemd verhaal de wereld in geholpen? Waarvan ik 

nogmaals moet toegeven dat ik me er iets te gemakkelijk in heb laten meeslepen. 

 

De VOORZITTER: Partij Spaarnestad. 

 

De heer DE VRIES: Wij staan achter dit definitieve stedenbouwkundige ontwerp, maar 

hebben een paar punten. We zijn het er met de SP over eens dat de Europaweg niet 

versmald moet worden. Wethouder, als het de bedoeling is om met de versmalling aan de 

veiligheid voor de voetgangers tegemoet te komen, raden wij u aan om wat 

verkeerslichten bij te plaatsen. 

 

Een tweede punt betreft de sociale woningen. Wij zijn het beslist niet eens met de SP en 

ik geloof dat ook de Axielijst daar meer sociale woningen wil zien. Wij zijn van mening 

dat dit een Schalkstad van allure moet worden. Vanmorgen las ik in de krant dat er een 

start-/landingsbaan gericht zal worden op Schalkstad en dan moeten daar geen sociale 

woningen bij komen. 

 

De heer VRUGT: U bedoelt dat we beter in koopwoningen kunnen vliegen? 

 

De heer DE VRIES: Punt 3. Wij zijn het er roerend met D66 en GroenLinks over eens dat 

er een bewaakte fietsenstalling moet komen. Nu is die er ook al jaren.  

 

Punt 4 gaat over de parkeergarage. Wij vinden het een wonderlijk voorstel van de VVD 

om daar gras op te laten groeien. Wie ziet dat? Wij hebben in de commissie nog 

ingebracht dat deze garage onder de grond had gemoeten. We zullen hier nog spijt van 

krijgen. De wethouder zei dat we het niet kunnen betalen. Ik vind dat garages vandaag de 

dag onder de grond moeten.   

 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar de ChristenUnie/SGP. 

 

De heer VREUGDENHIL: In de eerste plaats vervult de naam Schalkstad ons met 

afgrijzen. Schalkwijk heeft een bepaalde historische betekenis. Laten we voorkomen dat 

we een Noordstad, Ooststad en Weststad krijgen. We hebben maar één stad en dat is de 

stad Haarlem. Daarom heb ik het voorstel om wat creatiever te zijn en het winkelcentrum 

bijvoorbeeld de Hof van Schalkwijk, Schalkweide of een andere naam te geven. Wat ik 

wil, is dat we aan de gemeentearchivaris vragen na te gaan hoe alle kaveltjes (ook waar 

het winkelcentrum komt) destijds genoemd zijn. Die hebben allemaal een aparte naam. 

Ook het gebied waar ik woon in Schalkwijk. De archivaris weet vast een leuke associatie 

te bedenken. Schalkstad is een virtuele, digitale naam die ik niet graag aan dit centrum 

wil verbinden. 
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Het tweede punt zijn de woningen. Qua uiterlijk vind ik het tot nu monotoon. Ik kan me 

voorstellen dat het leefbaarder en appetijtelijker wordt gemaakt voordat er gewoond gaat 

worden. De toren is wat ons betreft te hoog. Zoals de heer De Vries zei, dat deze erg 

uitnodigend kan werken op vliegtuigen om daar over of langs te scheren als er ooit een 

Haarlembaan komt. Een hoogte van 50 m is wat ons betreft het maximum. 

 

Het meest essentiële punt vanuit mijn visie is de Europaweg die door de heer Wever en 

de heer De Vries is genoemd. Ik wil wijzen op de unieke situatie dat bij de ontwikkeling 

van Schalkwijk in de zestiger jaren – ik heb het allemaal mee kunnen maken – de 

Amerikaweg en Europaweg twee hele brede, goede wegen zijn geworden, die 

toegankelijkheid bieden tot alle woningen en voorzieningen die er zijn. Dat moet je niet 

gaan verslechteren. Met de Amerikaweg hebben we dit ook terug moeten draaien, omdat 

we tot betere inzichten zijn gekomen. De doorstroming naar Heemstede wordt 

belemmerd. Hulpverlenende diensten ondervinden misschien problemen, omdat er 

minder snel uitgeweken kan worden door auto’s en het is onvoorstelbaar dat je een nieuw 

centrum van allure gaat verminken met auto’s die in de rij gaan staan en alle mogelijke 

CO2-uitstoot krijgen. Dat is echt een achteruitgang in de situatie zoals zij nu is. Daarom 

dien ik een amendement in, dat mede is ondertekend door de heer De Vries. 

 

De heer REESKAMP: Mag ik interrumperen over de hoogte van de toren? Zoals de heer 

Vreugdenhil weet, is deze hoogte mogelijk omdat we voor een bepaalde datum dit hebben 

afgesproken. Even slim rekenend denk ik: hoe hoger de toren, hoe groter de kans dat de 

landingsbaan niet op Schalkwijk gericht wordt vanwege veiligheidsredenen. Is dat geen 

reden om er nog 50 m bovenop te doen?  

 

De heer VREUGDENHIL: Ik vind dat de heer Reeskamp heel originele argumenten 

aandraagt, maar als u mijn standpunten nagaat over hoge torens, weet u dat ik altijd een 

heel matig standpunt heb ingenomen. Ik wil dat de gebouwen echt niet hoger zijn dan 50 

m. We moeten niet doen alsof we Manhattan zijn. Laten we het rustige, provinciale 

karakter van de stad handhaven en niet gek gaan doen met hoge torens. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan wethouder Nieuwenburg. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Laat ik beginnen met de constatering dat de raad in grote 

meerderheid de slag naar het definitief ontwerp kan maken. Ik ben daar uiteraard zeer blij 

om. Bij de vaststelling van het voorlopig ontwerp in 2006 zijn we blijkbaar in staat 

gebleken om tegemoet te komen aan de opmerkingen die de buurt en u gemaakt hebben. 

Ik attendeer u er overigens op dat u het voorlopig ontwerp unaniem hebt vastgesteld 

zonder wijzigingen aan te brengen. Bij het verdere ontwikkelen zitten wij nog met een 

aantal dingen. Daar hebt u ook op gewezen. Dat is onder andere de Europaweg. Ik stel de 

SP meteen gerust, want vooral de afwikkeling van het verkeer via de Europaweg moet 

intact blijven. Om het misverstand voor eens en voor altijd weg te nemen: het 

uitgangspunt is niet om de Europaweg te versmallen. Wel om ervoor te zorgen dat hij 

beter overschreden kan worden en dat de verbinding van de rest van de Europawijk naar 

Schalkstad kan worden verbeterd. Daar studeren wij op dit moment nog op en ik denk dat 

we er uit gaan komen. Op het moment dat we met goede voorstellen naar u toe komen, 

zult u dit vernemen. 

 

Wat betreft de opmerkingen over de sociale woningvoorraad volg ik de redenering van de 

heer Reeskamp. Er is geen wijziging ten opzichte van het VO. Alles wat u over het DO 

zegt, is in feite niet aan de orde, want dan hadden we u hierover expliciet geïnformeerd. 
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Dan is er volgens de SP niets aan de hand, maar ik heb begrepen dat er de afgelopen week 

wel heel veel aan de hand was. Maar niet dat wat u steeds suggereerde.  

 

De heer ELBERS: Dat is toch logisch als je een DO krijgt van een groot project en de 

hele kwestie van sociale huur en koop niet genoemd wordt? We wisten dat we de 30% die 

is afgesproken in het coalitieakkoord niet zouden halen, maar dan is het toch van groot 

belang dat dit duidelijk is? Wij kregen sterk de indruk dat er alleen sprake was van 4%.  

 

Wethouder NIEUWENBURG: In de commissie heb ik gezegd dat er 4% sociale huur is. 

Dat hebben we in de realisatieovereenkomst met de partijen afgesproken. Daarnaast zal er 

een zeer gemengd woonklimaat komen, waarbij ook de mogelijkheid bestaat voor de 

betaalbare koopvoorraad. Daar is in Schalkwijk behoefte aan. 

 

De heer ELBERS: Het gaat niet om de mogelijkheid, maar om de garantie. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: De garantie stond al in het VO. Die zijn we met de 

partijen overeengekomen. 

 

Het tweede punt is dat Schalkwijk vooral een wijk moet worden waar het ook voor 

Schalkwijkers interessant is om door te stromen. Dat bereik je alleen door een goed 

gemengd woonklimaat, waarbij het ook gaat om kwaliteit. Daarmee kom ik op de vraag 

van de VVD om daar specifiek naar te kijken. Ik denk dat die zeer terecht is. We gaan de 

komende tijd zeker kijken hoe we de kwaliteit verder kunnen verbeteren. U hebt in de 

commissie aangegeven dat u daar kritisch over bent. Ik ben dat ook. In de verdere 

uitwerking laten we met de architect alle deelplannen de revue passeren. In de commissie 

heb ik gezegd dat u hier uitgebreid van in kennis wordt gesteld. Het is ook heel aardig om 

deze beleving steeds in kennis te nemen. Wat dat betreft is het moeilijk om op 

(bestaande) daken ingewikkelde en zware constructies te leggen zoals groene daken en 

allerlei grasmatten. Dat voornemen hebben we niet. Maar het is zeker een punt – en ik 

denk dat u daarop doelt – dat je zeker moet kijken waar je kwalitatieve verbetering kunt 

aanbrengen als je op een plek wilt verdichten door functies als huur, wonen en een 

parkeergarage toe te voegen. Ik hoop dat u voldoende hebt aan de toezegging dat ik u 

daarin zal betrekken. En als u zelf het idee hebt dat er op een aantal punten nadere 

bestudering nodig is, kunnen we elkaar dan treffen. Want om het misverstand weg te 

nemen: we hebben te maken met een definitief stedenbouwkundig ontwerp en we komen 

nog met een voorlopig ontwerp buitenruimte.  

 

Daarin zullen we voor een groot deel ook het fietsverhaal meenemen. Ik moet echt 

bestrijden dat er in dit plangebied onvoldoende rekening wordt gehouden met het 

fietsverkeer in dit plangebied. Ik benadruk dit, want er komen straks minimaal 900 tot 

1250 fietsparkeerplekken. Daarbovenop maken we gebruik van de fietsparkeergarage die 

voor de school komt. Dat worden dus heel veel plekken. De fietsbereikbaarheid van 

Schalkwijk heeft uiteraard onze grote aandacht en we komen er in een nader 

uitwerkingsvoorstel op terug. Ik heb u afgelopen week de concept-MER toegezonden 

waaruit blijkt dat het op geen enkele manier het geval is dat dit tot grote problemen leidt, 



 

             27 maart 2008     

 

 

 

 

186 

dat wij op dit moment hierover nadere studie verrichten en dat we met voorstellen komen 

die alleszins bevredigend zijn.  

 

Mevrouw HOFFMANS: De oversteek voor fietsers en voetgangers bij de Europaweg 

werd door de MER wel degelijk als onvoldoende aangemerkt. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Dat constateert u terecht, maar ik was ook nog niet 

uitgesproken. Ik heb in de commissie gezegd dat we op dit punt terugkomen met 

voorstellen die dit moeten kunnen verbeteren. Ik heb in de commissie gezegd dat het 

definitief ontwerp een terugvalscenario biedt voor de Europaweg, waarin we aan de 

verbetering voor de fietsen op die plek tegemoet kunnen komen. Er is dus op geen enkele 

manier een belemmering om akkoord te gaan met dit DO. Wij komen daar in latere 

instantie op terug. 

 

De heer REESKAMP: Ik neem aan dat de wethouder de raad adviseert om in te stemmen 

met de motie, omdat we dat precies verwoorden in de motie? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: U hoeft geen motie in te dienen. De wethouder kunt u 

vertrouwen. Hetgeen wat ik u zeg, kom ik na. Wat is dat nou? 

 

De heer REESKAMP: Ik vertrouw mijn vrouw ook, maar heb toch bij het huwelijk een 

handtekening gezet.  

 

Wethouder NIEUWENBURG: Dat heb ik ook gedaan. Ik weet niet meer om welke reden. 

Misschien was ik wel gek op haar. U mag ook gek op mij zijn. U hoeft geen moties in te 

dienen die overbodig zijn. Het is niet nodig. 

 

De heer HIKSPOORS: Als ik de wethouder goed beluister, kunnen wij onze moties 

intrekken. De uiterste inspanning voor de openbare ruimte boven zekere platte daken hoor 

ik de wethouder toezeggen. Zie ik hem knikken? Ja. De tweede was de motie SLIM. Daar 

hebt u in iets andere woorden ook iets over gezegd. Kunt u nog een keer knikken dat u 

hier bij ons op terugkomt en u de integrale aanpak van de motie SLIM meeneemt in het 

geheel? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Reken er ook op bij de MER en op momenten dat wij 

verder gaan, waarbij we met name met argusogen worden bekeken door de omliggende 

wijkraden. Er is een zeer actieve participatiegroep voor Schalkstad. Misschien is die zelfs 

vanavond aanwezig. Deze groep zal ons met argusogen volgen en ik kan dit toezeggen. 

Het is een van de belangrijkste punten waarnaar onze aandacht op dit moment volop 

uitgaat, omdat we helemaal zeker willen voorkomen dat we bij de ontwikkeling van dit 

gebied in het centrum van Schalkwijk de rest van het gebied op slot zetten. Daar werken 

we op dit moment aan. 

 

De VOORZITTER: Is er behoefte aan een tweede termijn? De heer De Vries.  

 

De heer DE VRIES: Ik wil er bij stilstaan dat dit een buitengewoon complex project is. 

De winkels moeten gefaseerd gerenoveerd worden, maar toch is het de bedoeling dat de 

winkels openblijven. Ik heb in de commissie naar voren gebracht dat dit een enorme 

uitdaging is en ik wens de wethouder hier veel succes mee. Ik hoop dat hier zeer goed 

wordt gepland. 

 

De VOORZITTER: Anderen? De heer Reeskamp. 
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De heer REESKAMP: Voorzitter, wij vertrouwen de wethouder natuurlijk. Er is geen 

sprake van dat we dit niet zouden doen. Maar onze ervaring met 023 en de aanloop van 

dit project, waarbij onze fietscoördinator maar een heel bescheiden rol heeft gespeeld, 

doen ons besluiten om de motie vooralsnog gewoon in stemming te brengen. 

 

De VOORZITTER: Nog andere sprekers? De heer Visser van het CDA. 

 

De heer VISSER: Wat ik jammer vind, is dat mijn collega’s van de SP bij de aanloop 

naar dit agendapunt een heel hoge toon ingezet hebben waar in dit debatje niets van 

overblijft. Dat vind ik jammer, want het zet een bepaalde toon. Wij gaan voorstellen om 

nog een keer te spreken over sociale woningbouw en wat er in het coalitieakkoord staat. 

Liever een stevige discussie dan steeds op deze manier zaken oprakelen. 

 

De heer ELBERS: De enige die hoog van de toren blaast, bent u. Het is toch duidelijk dat 

19% sociale huur en koop wordt gerealiseerd? In het DO was daar geen sprake meer van. 

In het VO stond erbij dat het afhankelijk was van de woningbouwbehoefte... 

 

De heer VISSER: Als u nu eens naar de wethouder zou kijken en zijn gezichtsuitdrukking 

zou zien... 

 

De heer ELBERS: Dat kunt u wel zeggen, maar de garantie van 19% sociale huur en 

koop is er nu en kan gecontroleerd worden. Daar hebben wij nu vrede mee. 

 

De heer VISSER: De wethouder heeft gezegd wat hij heeft gezegd: ongewijzigd ten 

opzichte van het VO dat we allemaal aangenomen hebben. Als hij dat zegt, trouwen wij 

hem daarin. Klaar. 

 

De VOORZITTER: Axielijst. 

 

De heer VRUGT: Om me volledig te scharen achter de opmerking van de heer Visser: ik 

vind het ook bijzonder vreemd hoe de SP zo hoog van de toren heeft geblazen, om met de 

woorden van de heer Elbers te spreken. Ik vind het een wonderlijke mystificatie. 

 

De VOORZITTER: Nog andere SP-bashers? De heer Vreugdenhil. 

 

De heer VREUGDENHIL: Ik constateer dat de motie die juist is rondgedeeld de motie is 

die ik aan het begin van de vergadering heb ingeleverd bij de griffie. Maar op het 

origineel dat ik inmiddels heb ingediend, komt ook de handtekening van de heer De Vries 

voor. Die moet u er maar bij denken.  

 

Amendement 10/1 Amerikaweg 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 maart 2008,  

 

Overwegend dat: 
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• Schalkwijk is opgezet vanuit de gedachte van veel ruimte en goed toegankelijke 

huizen en voorzieningen middels een adequaat wegenstelsel met enkele brede 

hoofdroutes zoals de Amerikaweg en Europaweg; 

• eerder is getracht de Amerikaweg te reduceren tot een tweebaansweg met slinger en 

het later toch beter bleek de weg in de oorspronkelijke vorm te handhaven; 

• bij versmalling van een deel van de Europaweg de doorstroming over de Europaweg 

wordt belemmerd en de verkeersafwikkeling Heemstede/Schalkwijk richting 

Schipholweg nadeel ondervindt; 

• de hulpverlenende diensten als politie, ambulance, brandweer zijn gediend met breed 

opgezette routes zodat in geval van nood tijdig uitgeweken kan worden voor de auto’s 

van genoemde diensten; 

• bij mogelijke toekomstige al of niet tijdelijke veranderingen in de route van de 

Zuidtangent de mogelijkheid van een (tijdelijke) route over de Europaweg richting 

Heemstede niet bij voorbaat dient te worden uitgesloten; 

• de uitstraling van een nieuw winkelcentrum bevorderd wordt wanneer geen rijen 

wachtende auto’s voor de stoep staan; 

• het milieu gebaat is bij het voorkomen van onnodig stilstaande, CO2-uitstotende 

auto’s; 

 

Stelt voor de versmalling van de Europaweg tot twee banen ter hoogte van Schalkstad 

ongedaan te maken; 

 

Besluit het DO voor Schalkstad in bovengenoemde zin aan te passen; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: ChristenUnie/SGP, Partij Spaarnestad” 

 

Het tweede punt is dat de wethouder in reactie op mijn voorstel heeft gezegd dat de 

Europaweg niet versmald wordt. Ik wil hem vragen of de Europaweg dus een 

vierbaansweg wordt. Ik ben er natuurlijk voor dat de oversteekbaarheid wordt onderzocht, 

maar wil wel graag de harde garantie dat de Europaweg vierbaans blijft. Ik heb in mijn 

motie aangetoond dat het bepaalde risico’s oplevert als dit niet gebeurt. 

 

Het volgende punt, dat ik vergeten was te noemen, is dat een bioscoop voor mij niet per 

se in het DO hoeft te staan. Ik zal er niet tegen stemmen, maar van mij mag u er ook een 

andere bestemming aan geven. 

 

De VOORZITTER: De VVD. 

 

De heer HIKSPOORS: We hoorden de wethouder een toezegging richting de heer 

Vreugdenhil doen die diens amendement overbodig maakt. Verder wil ik terugkomen op 

onze twee moties. We hebben in duidelijke bewoordingen begrepen dat de wethouder er 

alles aan gaat doen om de geest van de moties uit te voeren en dus kunnen we ze 

intrekken. 

 

De VOORZITTER: Motie 10/3 Bereikbaar Schalkstad en 10/4 Het dak op zijn 

ingetrokken. Dan kijk ik of de wethouder wil reageren in tweede termijn. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Volgens mij ben ik in mijn eerste termijn op alles 

ingegaan. Ik studeer nog op de motie van Axielijst/GroenLinks. U moet mij misschien de 
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verschillen uitleggen tussen wat ik heb toegezegd en hetgeen in het voorlopig ontwerp 

stond. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Over welke motie hebt u het? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Motie 10/2.  

 

Mevrouw HOFFMANS: Die motie is ingetrokken. 

 

De VOORZITTER: Dan ligt er alleen het amendement van de heer Vreugdenhil en de 

heer De Vries. 

 

De heer REESKAMP: En de motie Fiets. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Die heb ik nog niet gezien. Ik heb u gezegd dat we 

terugkomen op de Europaweg. Ik heb ook naar voren gebracht welke uitgangspunten 

daarbij voor ons van belang zijn. Dat is in eerste instantie dat het een hoofdtoegangsweg 

blijft, met name voor het verkeer Heemstede/Schalkwijk, en in de twee plaats dat we 

studeren op de overschrijdbaarheid in de wijk. Ik verzoek u echt om daarop te wachten. 

 

De heer VREUGDENHIL: U houdt een slag om de arm en zegt dat u een aantal zaken 

wilt uitzoeken en dus zegt u eigenlijk dat u niet kunt garanderen dat de uitkomsten... 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Dat moet u uzelf ook niet aandoen. Ik kom bij u terug met 

een plan waar duidelijk in staat hoe dit verantwoord kan worden opgelost. 

 

De heer VREUGDENHIL: Ik kom op voor een door mijn partij gewenste situatie. Die wil 

ik hoe dan ook waarborgen. Ik heb er begrip voor als u zegt dat u meer moet 

onderzoeken, maar... 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Volgens mij zou het moeten gaan om uitgangspunten. En 

volgens mij zijn we het daarover eens. Akkoord. 

 

De heer DE VRIES: Wethouder, waarom maakt u het nu zo moeilijk voor uzelf? Houdt 

de Europaweg zoals hij is. Waarom moet u daar zo moeilijk over doen. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Motie Fiets Schalkstad. Daarvoor geldt hetzelfde. De 

private partij hierbij heeft belang bij een goede afwikkeling en hetgeen wat hier staat. Ik 

kom erop terug en het lijkt me op dit moment niet verstandig of nodig om deze motie in 

stemming te brengen. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we nu inventariseren. Ik begrijp dat de heer Vreugdenhil 

zijn amendement handhaaft. En de motie Fiets Schalkstad moet ook in stemming worden 

gebracht. 
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Wie steunt het amendement 10/1 van ChristenUnie/SGP en Partij Spaarnestad? U beiden. 

Dat is te weinig. 

 

Dan hebben we de motie 10/5 Fiets Schalkstad van GroenLinks, Axielijst en D66. Een 

stemverklaring van de Partij van de Arbeid. 

 

De heer ÖZCAN: We hebben hier in de commissie bij stilgestaan. We hebben de 

wethouder gevraagd om hierop terug te komen bij de commissie. Hij heeft op dat moment 

de toezegging gedaan en dat zou voor ons eigenlijk voldoende moeten zijn. Maar in dit 

stuk zit één punt over de relatie tussen de besluitvorming vandaag en de overige 

privaatrechtelijke partijen in deze constructie en wij kiezen er daarom veiligheidshalve 

voor om deze motie te steunen. 

 

De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Kijk eens aan: de hele raad. Een groot succes 

van de niet-coalitiepartijen. Van harte gefeliciteerd. 

 

Dan breng ik het voorstel in stemming. Wie steunt het voorstel? Raadsbreed aangenomen. 

 

11. ZUIDSTROOK SLACHTHUISBUURT 

 

De heer FRITZ: In de commissie hebben we het hier lang en goed over gehad, maar er 

zijn nog een paar punten die ik wil aanstippen. In de commissie bleek dat er een vrij groot 

draagvlak is voor dit plan. Dat is goed, want net als bij het vorige plan is het belangrijk 

dat er hier iets gaat gebeuren. De leefbaarheid staat onder druk. Het is een beeldbepalende 

plek in de stad waar echt iets moet gaan gebeuren en er ligt een goed plan voor. Een plan 

met veel sociale woningbouw: 90% tot 100%. Een plan dat uiteindelijk ook de woningen 

in de Gouwstraat en Graafschapstraat laat bestaan. Daar zijn wij ook blij mee als Partij 

van de Arbeid. Kortom: veel positiefs over dit plan. Er zijn nog een paar punten waar ik 

het kort over wil hebben. Dat is ten eerste het groen. In de commissie is dat ook al aan de 

orde geweest. Ten tweede de verkeersafwikkeling. En ten derde de financiën.  

 

Over het groen is in de commissie de nodige discussie geweest. Een aantal partijen 

merkte misschien terecht op dat zij misschien in een eerder stadium hadden moeten 

aangeven dat zij kritiek hebben op de hoeveelheid groen in het plan. Wellicht komt er in 

die trant een motie van GroenLinks. Wij zijn wel tevreden met de hoeveelheid groen in 

het plan. Gezien de andere belangen die in het gebied spelen (een grote hoeveelheid 

sociale woningbouw en het belang van terugkeer van de huidige bewoners) is het een 

verdedigbare hoeveelheid. Die ook op een betere plek in de wijk komt te liggen. Dat is 

ook belangrijk om te benadrukken. Er ligt nu een stuk groen dat verdwijnt, maar dat ligt 

aan de Schipholweg. Daar is het erg lawaaiig en we denken dat het een goede keus is om 

het op een andere plek in de wijk te leggen. Wij steunen dat. 

 

Over de verkeersontsluiting hebben we in de commissie en de afgelopen jaren de nodige 

opmerkingen gemaakt. Wij zijn als Partij van de Arbeid voor ontsluiting van de wijk als 

hoofdontsluiting voor autoverkeer via de Merovingenstraat. Wij zien dit terug in het plan 

en zijn daar erg blij mee, maar formeel staat het in het plan nog als tussenvariant. De 

wethouder heeft in de commissie laten doorschemeren dat wat hem betreft (en dat geldt 

zeker voor de Partij van de Arbeid) de Merovingenstraat ook in de eindvariant gewoon de 

ontsluiting kan blijven. Ik wil als signaal meegeven dat wat de Partij van de Arbeid 

betreft de Merovingenstraat ook in de eindvariant de hoofdontsluiting blijft. De 

Pladellastraat kan goed dienstdoen voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer, maar 

de ontsluiting willen wij – net als de bewoners – via de Merovingenstraat.  
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Ten slotte over de financiering. Met name de VVD heeft in de commissie hier terecht een 

punt van gemaakt. Er is financiering voor het plan, maar er is een onzeker deel: de ISV 

III-gelden (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). De ISV II-gelden zijn zeker, 

maar de ISV III-gelden niet. Dat geeft grote onzekerheid en het college heeft – terecht 

naar ons gevoel – hier een alternatieve dekking voor aangevraagd. Maar met de dekking 

zijn wij het niet zo eens, want deze komt uit de onderhoudsgelden. Vandaar dat de VVD 

mede namens ons met een amendement gaat komen met een alternatief.  

 

De VOORZITTER: Wil de SP hierover praten? 

 

De heer NAGTEGAAL: De nota Zuidstrook Slachthuisbuurt is een traject geweest van 

onderhandelen, uitwerken en met name de bewoners van de Gouwstraat en de 

Glasiusstraat, waar de woningen behouden blijven. Maar er blijven een paar punten van 

zorg over in het betreffende gebied. Waaronder groen, speelruimte, onderhoud en de 

financiële dekking. We willen hierover de volgende vragen stellen: 

 Kan de wethouder er bij de woningbouwverenigingen op aandringen om meer groen te 

plaatsen in de wijk dan er nu is? 

 Kan de wethouder erop (laten) toezien dat de leefbaarheid in de wijk zo veel mogelijk 

op niveau blijft tijdens de bouwwerkzaamheden? 

 Kan de wethouder erop toezien dat de woningen die net buiten het plangebied vallen 

ook onderhouden zullen worden? 

 Kan de wethouder erop toezien dat de woningen die gesloopt worden ook zoveel 

mogelijk worden onderhouden om verloedering tegen te gaan, wat de leefbaarheid van 

de wijk ten goede komt? 

 Kan de wethouder erop toezien dat er meer dan voldoende speelruimte is voor 

jongeren tot acht jaar, maar ook voor jongeren tot achttien jaar? Die blijven vooral 

achter bij de ontwikkeling van gebieden. 

 We vragen de wethouder om een andere financiële dekking aan te geven na 2009. Het 

zou een slecht teken zijn aan het Rijk als we dit halen uit de onderhoudspot die we met 

moeite hebben samengesteld. 

 

De VOORZITTER: De VVD. 

 

De heer HIKSPOORS: We zullen het kort houden, want we hebben het hier in de 

commissie uitgebreid over gehad. Over het algemeen zijn wij vrij positief over het plan 

dat er ligt. Een van de zware punten zijn inderdaad de financiën. De onzekerheid over de 

ISV III-gelden is er en de alternatieve dekking die het college voorstelt, is niet de dekking 

waar wij voor willen gaan. We doen ons uiterste best om het achterstallig onderhoud in 

onze stad weg te werken. Daarom komen we met een amendement. In hoofdlijnen komt 

het erop neer om met een alternatieve dekking te komen op het moment dat er financiële 

problemen ontstaan, maar niet uit het onderhoudsbudget. Deze motie willen we graag 

indienen. Onze excuses dat er drie partijen boven staan. Ik kwam de PvdA tegen en de SP 

zit naast me. Op het allerlaatste moment is mevrouw Eikelenboom ziek geworden, 

waardoor ik niet meer steun heb kunnen krijgen. 



 

             27 maart 2008     

 

 

 

 

192 

 

Amendement 11/1 Zuidstrook Slachthuisbuurt 

 

“De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op donderdag 27 maart 2008, 

 

Overwegende dat: 

 de gemeenteraad zich nu uitspreekt vóór de uitvoering van het gehele 

verbeterplan van de Zuidstrook Slachthuisbuurt, maar de financiering na 2010 

van het plan nog niet zeker is; 

 het inlopen van achterstallig onderhoud aan de stad één van de speerpunten is uit 

het coalitieakkoord; 

 het in het belang van heel Haarlem is het onderhoudsbudget op orde te krijgen én 

houden; 

 

Wijzigt de passage uit Raadsstuk 2008/17086 luidende: 

 

Voor de periode na 2010 zullen, indien dit er komt, ISV3-gelden worden ingezet. Indien 

dit niet of niet geheel mogelijk zal blijken, zal de raad gevraagd worden geld uit het 

onderhoudsbudget OGV (openbare ruimte, groen en verkeer) hiervoor in te zetten 

 

in 

 

Voor de periode na 2010 zullen, indien dit er komt, ISV3-gelden worden ingezet. Indien 

dit niet of niet geheel mogelijk zal blijken, zal het college van burgemeester en 

wethouders de raad een alternatieve financiering voorleggen door herprioritering binnen 

de gelden bestemd voor ontwikkeling. Dit financieel risico wordt opgenomen in de 

risicoparagraag van de Programmabegroting” 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: VVD, PvdA en SP” 

 

De VOORZITTER: Wil GroenLinks het woord voeren? 

 

Mevrouw HOFFMANS: Ook GroenLinks is in grote lijnen blij met dit plan. We zijn ook 

blij met de uitvoering van de kleine variant, zodat de woningen van de Gouwstraat en de 

Graafschapstraat behouden blijven.  

 

Een paar kleine aandachtspunten en een groter aandachtspunt. De SP vroeg al om uiterste 

zorgvuldigheid in de communicatie met de bewoners en ten aanzien van (het behoud van) 

de leefbaarheid in de wijk. U hebt dit in de commissie toegezegd en het klinkt altijd als 

een open deur, maar desondanks gaan er vaak dingen mis bij dit soort processen, dus we 

zeggen het toch nog maar een keer. Ik heb van u begrepen dat goede ontsluitingen voor 

de fiets en voldoende fietsparkeervoorzieningen ook in de verdere planvorming worden 

meegenomen.  

 

En dan het groen. De Partij van de Arbeid heeft het al opgemerkt (en wij zijn het daarmee 

eens) dat de gebruikskwaliteit van het groen in dit plan wordt verbeterd. GroenLinks kan 

zich vinden in de gedachte om het groen meer in de wijk te brengen, in plaats van aan de 

rand langs de Schipholweg. Desondanks blijft de hoeveelheid groen wat ons betreft 

minimaal. Zeker als we ervan uitgaan dat de binnenhoven niet openbaar zijn. U hebt 
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gezegd dat dit per binnenhof bekeken zal worden en dat stelt mij allerminst gerust. Als de 

binnenhoven niet openbaar zijn, rest ons slechts 25 m
2
 groen per woning. 

 

De heer FRITZ: Mag ik daar een vraag over stellen, voorzitter? U zegt 25 m
2
 per 

woningen. Dat is strikt genomen waar, als je al het andere weg rekent. Bij het weg 

rekenen van de binnenhoven kan ik me iets voorstellen, maar direct naast deze wijk ligt 

een enorm Reinaldapark. Je kunt de grens natuurlijk net om het bouwplan heen leggen. 

Dan kan het zijn dat er inderdaad een vrij laag percentage uitkomt, maar moeten we niet 

ook kijken naar een park dat er net naast ligt? Dan komt het percentage ongetwijfeld vele 

malen hoger uit. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Ik denk dat het antwoord op uw vraag ligt in de rest van mijn 

betoog. Het gaat mij erom dat binnen planvorming het groen een grotere plaats inneemt 

dan het tot nu doet. Als ik mijn verhaal afmaak, kunt u hier daarna op ingaan.  

 

Bovendien moet een groot deel van de bestaande bomen worden gekapt. Er is een 

groenplan opgesteld, maar het lijkt er steeds op dat het stedenbouwkundig plan overeind 

blijft. Wat de uitkomst van een groenplan ook is. Ons inziens blijft het misgaan, omdat 

het groenplan wordt gemaakt nadat er een stedenbouwkundig plan ligt. Daarmee wordt 

een groenplan niet meer dan een inventarisatie van bomen die kunnen blijven staan en 

bomen die gekapt kunnen worden. Ons inziens is dat niet de bedoeling van een 

groenplan. Wij willen dat het groenplan de onderlegger vormt bij de planontwikkeling en 

dus vanaf de tekentafel wordt gebruikt. Met als doel zoveel mogelijk groen te behouden 

en waar mogelijk groen toe te voegen.  

 

Nu voert het ons voor dit moment te ver om de voorliggende stedenbouwkundige visie af 

te wijzen, gezien het vergevorderde stadium waarin we verkeren. Maar de andere kant is 

dat het elke keer zo gaat. Elke keer lijken we achter de feiten aan te lopen wat betreft het 

groen. Wat ons betreft moet dit in de toekomst echt anders. Daarom dienen we samen met 

de Axielijst, D66, SP en VVD een motie in die het college opdraagt erop toe te zien dat 

bij alle volgende renovatie- en nieuwbouwplannen een groenplan dient als uitgangspunt 

bij de verdere planontwikkeling en vanaf de tekentafel als onderlegger wordt gehanteerd. 

 

Motie 11/2 Groenplan   
 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 maart 2008,  

 

Overwegend dat: 

• bij renovatie- en nieuwbouwprojecten doorgaans uitgegaan wordt van een 

stedenbouwkundig plan waar het groen pas in tweede instantie aan wordt toegevoegd; 

• Haarlem van de dertig grote steden de meest sterk versteende stad is, met het laagste 

aantal vierkante meters groen per woning; 

• we daarom zuinig moeten zijn op het weinige groen dat we hebben en het waar 

mogelijk zelfs moeten uitbreiden; 

• de raad heeft vastgesteld dat bouwprojecten voorzien moeten zijn van een groenplan; 
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• een groenplan, zo dit al wordt opgesteld, doorgaans vooral wordt gebruikt om te 

bezien waar groen (bomen) kunnen worden weggehaald om het stedenbouwkundig 

plan mogelijk te maken; 

• een groenplan zou moeten dienen om te kijken hoe het bestaande groen zoveel 

mogelijk behouden kan worden of zelfs kan worden uitgebreid; 

 

Draagt het college op erop toe te zien dat bij alle volgende renovatie- en 

nieuwbouwplannen een groenplan dient als uitgangspunt bij de verdere planontwikkeling 

en vanaf de tekentafel als onderlegger wordt gehanteerd; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: GroenLinks, Axielijst, D66, SP, VVD, CDA, D66” 

 

De VOORZITTER: Zijn er andere sprekers? De heer Visser, CDA. 

 

De heer VISSER: Het is een goed plan en CDA steunt het. We hebben twee 

amendementen. Eén amendement los van de VVD, want wij hebben ook naar de 

financiering gekeken. We zijn misschien iets puntiger, maar ik heb uw motie niet gelezen. 

We zien wel welke scherper gesteld is.  

 

Amendement 11/4 Zuidstrook Slachthuisbuurt Financiën 
 

“De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 maart 2008, wetend 

 

- dat niet alleen woningen vervangen worden in het plangebied maar dat er ook 

geïnvesteerd wordt in de inrichting van de openbare ruimt, 

- dat het gemeentelijk deel in de transformatiebijdragen (5,1 miljoen) wordt gedekt 

door de ISV-gelden, 

- dat er in de ISV-2 tranche reeds een aanzienlijk deel gereserveerd is waardoor er 

voldoende dekking is voor de komende twee jaar, 

- dat het college hoopt (!) dat het  restant (maximaal 3,8 miljoen, verspreid over 

zes jaar vanaf 2010) gedekt wordt door ISV-3, 

- dat het college voorstelt indien de gehoopte dekking niet of gedeeltelijk mogelijk 

blijkt, de gemeenteraad te vragen onderhoudsgeld voor openbare 

ruimte/groen/verkeer te gebruiken als dekking voor genoemde investeringen, 

 

Overwegende, 

- dat onzekerheid van dekking van zo’n groot bedrag in een risicoparagraag hoort 

te staan, 

- dat onderhoudsgeld juist niet gebruikt moet/mag worden als dekking voor 

investeringen, 

- dat in het verleden regelmatig onderhoudsgeld “gebruikt” is, waardoor 

uiteindelijk de onderhoudssituatie in de gemeente Haarlem op brede terreinen 

zeer achterstallig werd, 

- dat de gehele gemeenteraad het onderhoud van de gemeente hoog in het vaandel 

heeft, 

 

Verzoekt het college het geraamde investeringsrestant onder te brengen in een 

risicoparagraaf, het voorstel om eventueel de raad te vragen tekorten te dekken uit 

onderhoudsgelden te schrappen en gaat over tot de orde van de dag. 

 



27 maart 2008   

195  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

      

Ondertekening: CDA” 

 

De VVD voegde hier in mijn beleving aan toe dat er een dekkingsvoorstel moet komen 

op het moment dat het daar is. Ik denk dat we het daar allemaal mee eens zijn. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: U zegt dat u het wilt schrappen, maar geeft geen 

alternatieve dekking aan.  

 

De heer VISSER: Wij weten nu geen alternatieve dekking, maar een onzekere dekking 

kan ook niet om de moverende overwegingen. We gaan ervan uit dat er geld komt. U 

hoopt dat en wij hopen dit met u mee. Laat daar geen misverstand over zijn. Maar daarom 

hoort het thuis in de risicoparagraaf.  

 

De heer FRITZ: Voorzitter, voor de helderheid. Er zit nog een ander verschil tussen het 

amendement van de VVD en wat ik hoorde dat u voorlas. Wij vinden dat de dekking in 

een bepaalde hoek moet worden gezocht, namelijk ‘een alternatieve financiering voorlegt 

door herprioritering binnen de gelden bestemd voor ontwikkeling’. Ik weet niet of u het 

daar ook mee eens bent? 

    

De heer VISSER: Op voorhand heb ik daar geen enkel bezwaar tegen.  

 

Dan het groen. Dit nodigt uit om een keer in de commissie Beheer te komen luisteren 

naar het terugkomende onderwerp bomen. Het gaat natuurlijk om de hoek Prins 

Bernhardlaan en Schipholweg.  

 

Amendement Zuidstrook Schalkhuisbuurt Visie 

 

“De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 maart 2008, wetend, dat het 

college voorstelt als dekking van de investeringen in de openbare ruimte o.a. een bijdrage 

te gebruiken uit de opbrengsten van het te ontwikkelen perceel op de hoek Pr. 

Bernhardlaan/Schipholweg, 

 

overwegende, 

- dat dit perceel bestaat uit een mooi plantsoen met volwassen bomen, 

- dat in deze raadsperiode vrijwel alle fracties een zeer hoge waarde toekennen aan 

bomen, 

- dat er in de commissie Beheer wel eens gediscussieerd is over een enkele boom 

in een particuliere voortuin, 

- dat partijen in de recente verkiezingsstrijd de negen platanen aan de 

Schalkwijkerstraat tot inzet in de Slachthuisbuurt gemaakt hebben, 

- dat behoud van bomen voor veel fracties een hoofdpunt van beleid is, 

- dat Haarlem een versteende stad is, 

- dat het college van plan is een plantsoen met bomen te bebouwen en vervolgens 

een groenplan uit te voeren, 

- dat er ongetwijfeld een enorm protest zich zal ontwikkelen vanuit de bevolking 

zodra de kap ter uitvoering komt (zie Schalkwijkerstraatplatanen), 
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Verzoekt het college de verstening van de Slachthuisbuurt tegen te gaan door het 

plantsoen te sparen en in de genoemde dekking te voorzien via de algemene reserve en 

gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: CDA” 

 

Waarom het CDA dit zo stelt, is dat we ons in de commissievergaderingen altijd erg druk 

maken over bomen. Nu gaat hier een groot aantal volwassen bomen om en vervolgens 

lijkt het alsof we daar geruisloos aan voorbijgaan. Door dit argument onder te brengen in 

een amendement zal de politiek op de inhoud moeten reageren. Al is het door middel van 

een stemverklaring. Het schept in ieder geval duidelijkheid voor het geval de bomen 

straks gekapt worden. 

 

De heer FRITZ: Voorzitter, ik heb hier een vraag over. Ik wil namelijk ook duidelijkheid 

van u. U wilt dus het pand op de hoek van de Prins Bernhardlaan en de Schipholweg 

schrappen, terwijl daar bijna de hele dekking van dit plan uit voortkomt? Begrijp ik dat 

goed? 

 

De heer VISSER: Nee, u hebt mijn laatste toevoeging niet begrepen. Misschien stemmen 

wij wel tegen ons eigen amendement. Waar het om gaat is dat wij in onze stemverklaring 

heel expliciet aangeven waarom juist deze bomen gekapt moeten worden. Want we weten 

allemaal dat bij de uitvoering er geprotesteerd gaat worden. Laten we duidelijkheid 

verschaffen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Anders komt de argumentatie altijd 

achteraf. 

 

De heer VRUGT: U verschaft mij nu weinig duidelijkheid, maar meer een beetje mist. Ik 

was juist zo blij toen ik aan het eind van de middag uw amendement voorbij zag komen 

op de mail. Zover durfde ik niet eens te gaan. Ik had al zoveel amendementen dat ik me 

even wilde inhouden. Het lijkt een beetje symbolisch, waar u nu mee bezig bent. 

 

De heer VISSER: Integendeel. De raad moet zich uitspreken en u hebt gehoord 

‘misschien’. Het is vooral bedoeld om fracties aan te laten geven waar ze staan. Anders 

wordt het onderwerp over twee jaar ongetwijfeld weer onderwerp van de 

verkiezingsstrijd.  

 

De heer REESKAMP: Wij zullen zeker aangeven wat we willen, maar wat geeft het CDA 

aan? U dient een amendement in. U stemt vervolgens tegen. 

 

De heer VISSER: Misschien. Het gaat mij om het juiste argument. De heer Fritz heeft al 

een argument aangegeven en door het in deze vorm te doen, hebben we hopelijk een 

scherpere discussie. 

 

De heer REESKAMP: Maar dankzij de argumenten van de heer Fritz neigt u naar 

tegenstemmen op uw eigen amendement? 

 

De heer VISSER: Nee, want ik heb gezegd ‘misschien’. Ik ben heel nieuwsgierig naar uw 

inbreng. 

 

De heer REESKAMP: Dit is nieuwe politiek. 

 

De heer VISSER: Politiek moet ook vernieuwend zijn. 
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De heer ELBERS: U weet dat ter compensatie van andere gebieden bijna 100% sociale 

woningbouw is toegezegd in de Slachthuisbuurt. Dit moet natuurlijk ergens van betaald 

worden. Dit is een van de hoekstenen van het hele gebouw. Zou u willen dat een gebouw 

er niet komt, omdat de bomen er zouden moeten zijn? Ten koste van de sociale 

woningbouw? 

 

De heer VISSER: Het is verleidelijk om te beginnen over de platanen die allang gekapt 

zouden worden. De SP zit nog niet in het college en de bomen worden gekapt. De 

volwassen bomen, wordt herhaaldelijk gezegd in de commissie Beheer, zijn het alleszins 

waard om bewaard te blijven. Dan komt het nu tot een afweging van belangen. Niet meer 

en niet minder. Laat die alstublieft zo duidelijk mogelijk klinken. 

 

Mevrouw BOSMA: Vindt u het zelf niet wat demagogisch om dit op deze manier uit te 

spelen, terwijl we een hele motie hebben van GroenLinks waarin het dilemma rood/groen 

heel goed geschetst wordt door mevrouw Hoffmans. Omdat we nu met een vergevorderd 

plan zitten, zijn we niet in staat om dit te doen. Wat we met die motie aangeven is dat er 

aan de tekentafel een groenplan dient te komen voor de toekomstige plannen en te kijken 

wat er op dit moment mogelijk is. Vindt u het niet demagogisch om het onderwerp dat we 

allemaal zo belangrijk vinden op deze manier uit te spelen?  

 

De heer VISSER: Het leuke is dat het demagogische ertoe leidt dat er in ieder geval iets 

uitgesproken wordt. Aanzienlijk duidelijker dan er anders zou gebeuren. Het gekke is dat 

wat GroenLinks nu voorstelt, overigens ondersteund door het CDA... 

 

Mevrouw HOFFMANS: Mijn excuus, ik was vergeten u te noemen. 

 

De heer VISSER: Wij kennen onze plaats zo nu en dan. Maar u herinnert zich misschien 

dat wat GroenLinks nu voorstelt wij in concreto voorstelden bij Connexxion. De 

plannenmakerijen moesten nog beginnen en wij dienden als motie in om als pilot een 

groenplan als uitgangspunt te nemen. Daar hebben de coalitiepartijen, waaronder de 

VVD, niet mee ingestemd. Over demagogie gesproken. Het gaat mij om een zo scherp 

mogelijke argumentatie. Niet meer en niet minder. Met Connexxion hebt u tegengestemd 

en wij lieten de Initiatief Groen-mensen gewoon in de kou staan. Of is dat ook weer 

demagogie? 

 

Mevrouw BOSMA: Dat is inderdaad demagogie. We wachten al oneindig lang op een 

groenstructuurplan en dat proberen we in de commissie Beheer behandeld te krijgen. Dat 

weet u, mijnheer Visser. Zodra dat er is, is het de bedoeling dat de groenplannen er 

komen. Net als met de bomenverordening. Daarom dit signaal. De motie van GroenLinks 

komt voort uit de bomenverordening, die we inmiddels met de raad hebben samengesteld. 

Dat is het moment waarop we ermee beginnen. U moet niet met vergevorderde plannen 

komen, waarbij het heel moeilijk is om dit alsnog in te passen. 

 

De heer VRUGT: U vindt het dus prima dat we tot die tijd nog snel een zootje bomen 

kappen, begrijp ik? 
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De heer VISSER: Ik heb u bij het voorstel Connexxion niet gehoord over alles wat u nu 

zegt. Dan mag ik demagogisch wezen, maar u hebt gewoon gevolgd wat het college 

wilde. Daar was op zich niets mis mee, maar het groenaccent werd niet gesteld en nu wel.   

 

De VOORZITTER: We stoppen ermee. Het woord is aan de fractie van D66. 

 

De heer REESKAMP: En ik maar denken dat een stukje demagogie onderdeel is van 

onze corebusiness.  

 

Voorzitter, in de commissie hebben we al gezegd dat het een moedige beslissing van het 

college is geweest om voor deze kleine variant te kiezen. Daarmee doet het denk ik recht 

aan wat er vanuit het volk (demos) gesteld is. Wij zijn blij met het initiatief van 

GroenLinks, dat breed gesteund wordt door de raad. Wij hebben wel onze zorgen met 

betrekking tot de binnenterreinen en komen samen met GroenLinks en de Axielijst tot het 

indienen van een motie, waarin we de wethouder vragen om al het mogelijke te doen om 

de binnenterreinen echt een groen karakter te geven. Zoals we in de commissie hebben 

betoogd, moet dit niet de spreekwoordelijke zielige boom in een plantenbak zijn, maar 

een flink groenpakket. Natuurlijk is het een investering, maar het is ook een investering in 

kwaliteit. Alleen op deze wijze kan dubbel grondgebruik goed worden ingepast in de 

stad. Alleen op die wijze heb je een duurzame, bewoonbare leefomgeving.  

 

Motie 11/5 Groene hoven Zuidstrook Slachthuisbuurt   

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 maart 2008,  

 

Constaterend dat niettegenstaande de kwaliteit van het voorliggende stedenbouwkundig 

plan er sprake is van een behoorlijke graad van verstening; 

 

 

Overwegend dat: 

• in vorige commissievergaderingen (8 maart 2007) aangedrongen is op groene 

binnenhoven; 

• dit ‘groen met een openbaar karakter’ binnen het plan noodzakelijk is om het gebrek 

aan werkelijk openbaar groen te compenseren; 

 

Verzoekt het college om: 

• bij de corporaties er zwaar op aan te dringen de daken op de halfverdiepte 

parkeergarages die in de binnenhoven zijn gelegen zodanig uit te voeren dat deze een 

voor bomen (van een diameter van ongeveer 30 cm) geschikt bodempakket kunnen 

dragen, bevochtigen en draineren; 

• verschillende fases in de uitwerking aan de raad ter informatie voor te leggen, zodat de 

raad kan corrigeren als van dit uitgangspunt dreigt te worden afgeweken; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: Axielijst, GroenLinks, D66” 

 

Nog even over de motie van het CDA. In de commissie hebben we aangegeven dat we op 

zich niet tegen bebouwing op die hoek zijn. We kunnen ons er iets bij voorstellen. Wel 

vinden we de bestemming kantoren te voorbarig. We willen ons uitspreken voor het 

realiseren van seniorenwoningen op die daarvoor fantastisch mooi geschikte hoek. 
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De VOORZITTER: Axielijst, de heer Vrugt. 

 

De heer VRUGT: Waarmee de heer Reeskamp op de valreep een van mijn belangrijkste 

punten verwoord heeft. Als de bomen zouden sneuvelen voor woningbouw, was het nog 

enigszins acceptabel geweest. Dan was het bespreekbaar geweest. Maar voor een volgend 

kantoorgedrocht is dit wat ons betreft zeer spijtig. Hiermee druk ik me erg voorzichtig uit. 

Ik weet niet of het CDA uiteindelijk tegen zijn eigen amendement gaat stemmen, maar ik 

ben er in ieder geval bijzonder blij mee. 

 

De heer FRITZ: Mag ik u hier iets over vragen? Dezelfde vraag die ik net aan de heer 

Visser hebt gesteld. U pleit – terecht – heel vaak voor sociale woningbouw. Dat moet 

ergens uit betaald worden. Geen kantoren is prima, maar waar wilt u dit dan uit betalen? 

Niet uit het behoud van groen, neem ik aan, want dat brengt helaas weinig op. 

 

De heer VRUGT: Wat ik daarop kan zeggen, is dat ik het jammer vind dat we op de 

andere hoek niet de keuze maken om symmetrisch in het bouwplan ook de lucht in te 

gaan. Als het daar dan werkelijk nodig is om er een paar lagen kantoren op te zetten om 

dit alles betaalbaar te maken, is dat misschien niet anders. Het groen laten sneuvelen voor 

kantoren is een spijtige zaak wat ons betreft. 

 

De heer FRITZ: Dus u kunt – in tegenstelling tot wat u in de commissie zei – nu op zich 

leven met kantoren? 

 

De heer VRUGT: Nee, dan hoort u mij niet goed. Als je de hoogte in gaat, kun je er wat 

duurdere woningen bouwen die de boel rendabel maken. Dan kunt u weer zeggen dat ik 

altijd zo voor sociale huurwoningen ben en niet voor duurdere appartementen, maar als 

we er een paar lagen bovenop zetten die de boel betaalbaar(der) maken... Het gaat om 

keuzes die gemaakt moeten worden en het is duidelijk dat we hier niet voor het groen 

kiezen. Wat betreft de opmerking die eerder gemaakt werd over de Haarlemse 

bomenwachters die in opdracht van de gemeente het groenplan gemaakt hebben: 25 m
2
 

staat gewoon in het stuk van de gemeente. De bomenwachters waren hier dus terecht 

ontstemd over.   

 

Mijn tweede vraag gaat over het schaamgroen. De heer Reeskamp heeft de gezamenlijke 

motie al aangekondigd. Tot slot wijs ik opnieuw op de verhouding duur, minder duur en 

enigszins betaalbare huur. In artikel 3, lid 4 van de samenwerkingsovereenkomst staat 

namelijk overduidelijk te lezen dat voor 15% van het totaal afgeweken mag worden van 

de overeengekomen verhoudingen categorie- en prijsklasse. We weten allemaal hoe het 

gaat (bouwfraude of niet): het plan valt wat duurder uit en dus zullen we het aantal 

sociale huurwoningen helaas iets naar beneden moeten bijstellen ten gunste van het dure 

tot peperdure koopargument. We zullen u dit keer dus niet vermoeien met 

amendementen. Die houden het gezien de huidige verhoudingen toch niet. Maar ik wil 

deze voorspellende waarschuwing in ieder geval in de notulen laten optekenen. 

 

De VOORZITTER: Wil de heer De Vries het woord voeren? 



 

             27 maart 2008     

 

 

 

 

200 

 

De heer DE VRIES: Nee, dank u wel. 

 

De VOORZITTER: En de ChristenUnie/SGP? 

 

De heer VREUGDENHIL: We hebben in ieder geval een heel fraai boek over de 

Slachthuisbuurt gehad, waarvoor dank. Het is een buurt die net na de oorlog uit de grond 

is gestampt en nu aan vervanging toe is. We sluiten ons aan bij de vragen over de 

financiering na 2009. De moties die hierover gaan, zullen we op hun waarde beoordelen. 

De moties over het groen achten wij op zich terecht en we zullen kijken of we ze kunnen 

ondersteunen. Wat betreft de ontsluiting lijkt het ons nuttig en goed dat de Pladellastaat 

en de Merovingenstraat een goede ontsluiting hebben. We wachten de verdere plannen 

over de prioriteiten met geruststelling af. 

 

De VOORZITTER: Dan is nu het woord aan wethouder Nieuwenburg. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Niet zonder dat ik eerst het perspectief van de wijk zelf 

wil schetsen, omdat u dit in de marges ook soms doet. De Slachthuisbuurt is in de jaren 

vijftig gebouwd en is toe aan een nieuwe toekomst. In ieder geval het zuidelijke deel. 

Collega Van der Molen en ik trekken samen op om ook te doen wat nodig is om de 

sociale component van deze wijk te versterken en ook toekomstige ontwikkeling van dit 

gebied te garanderen. Het betreft hier een fysieke ingreep en daar gaat de discussie 

grotendeels over, maar ik wil dit uitdrukkelijk gezegd hebben, ook namens mijn collega 

Van der Molen.  

 

Het is terecht dat wij hier echt kwaliteit willen. En ik ben zeer verheugd dat wij in 

onderhandeling met de woningbouwcorporaties dit plan kunnen presenteren. Een plan dat 

op draagvlak kan rekenen. We hebben een paar maanden geleden een inloopbijeenkomst 

gehad. De manier waarop mensen daar kwamen was verademend. Ze waren vooral zeer 

nieuwsgierig naar de toekomst van hun wijk, ook in breder verband dan de fysieke 

ingreep. Ze waren ook zeer nieuwsgierig naar de mogelijkheden die het hun biedt om 

weer een kans te krijgen in de Slachthuisbuurt-Zuid. Als wethouder wil ik met nadruk 

zeggen dat ons dit als college zeer verheugt na de lange tijd waarin erover gesproken is. 

Ook de inzet van de corporaties hierbij is zeer goed. Het college heeft gekozen voor de 

kleine variant. De heer Reeskamp vindt dit moed, maar ik vind het gewoon een goede 

zaak dat je kiest voor een stedenbouwkundig plan waarvoor draagvlak is en waarover 

lang is gesproken. En dat je niet kiest voor iets wat je later hebt gewild en waar de 

communicatie veel later over op gang is gekomen.  

 

Dan wat er over de waarborgen voor de bestaande voorraad in de rest van de 

Slachthuisbuurt wordt gezegd. De corporaties moeten hun reguliere noodzakelijk 

onderhoud plegen en dat geldt ook voor deze woningen. Daarover zijn afspraken met de 

corporaties. 

 

De heer ELBERS: Het gevaar is natuurlijk dat een toewijzingsbeleid ontstaat met sociaal 

zwakke broeders en zusters in de wijken die acht of negen jaar op de nominatie staan om 

gesloopt te worden. En dat er niets meer aan de woningen wordt gedaan, waardoor de 

woonomgeving al snel verloedert. Dat is natuurlijk een zeer grote zorg. Ik vind dat als de 

woningen nog acht, negen of tien jaar blijven bestaan, er wat verbeterd moet worden. De 

mensen wachten al lang op die zaak en u als wethouder kunt daar iets aan doen. 
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Wethouder NIEUWENBURG: Ik doe dat ook. Ik spreek de corporaties hierop aan, omdat 

ik weet dat het een zorg is vanuit de bewoners en vanuit de gebruikers van woningen. Dat 

geldt ook voor beheer. Bij uw bezoek aan de Slachthuisbuurt-Zuid (en ik was zeer 

verheugd over de grote belangstelling daarvoor) hebt u gehoord dat we een interim-

beheerplan zullen opstellen, waarin wij op het moment dat we gefaseerd overgaan op 

sloop/nieuwbouw zeer veel rekening zullen houden met waarborgen van de leefbaarheid 

van het gebied. We zullen hierover ook afspraken maken met Spaarnelande en de zittende 

bewoners. Het is nodig, omdat we er iets nieuws neerzetten dat onmiskenbaar een van de 

toegangspoorten tot Haarlem wordt. Die moet er niet verwaarloosd uitzien tijdens de 

periode dat er verbouwd wordt. Ik denk dat we daar de komende tijd zeer goed op moeten 

toezien. Het interim-beheerplan komt er en in de stuurgroep Slachthuisbuurt-Zuid is dat 

wat mij betreft voortdurend een belangrijk aandachtspunt. 

 

Het spijt me zeer dat ik heb moeten constateren dat de heer Visser van het CDA niet 

aanwezig was bij het bezoek aan de Slachthuisbuurt. Het is niet erg, maar misschien is 

daardoor een misverstand ontstaan over de grootschalige kap die u veronderstelt op de 

hoekkavel. Ik kan u zeggen dat toen is toegelicht dat de bomen aan de vaart behouden 

zullen blijven. Ook omdat daar een goede kwaliteit van uitgaat. U hebt terecht 

geconstateerd dat het herdekkingsvoorstel is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van 

dit gebied, maar ook die kwaliteit geeft die nodig is op deze kavel. Ik denk dat het 

belangrijk is om daaraan vast te houden. Ik ben het overigens niet eens met de sprekers 

die zeggen dat het groenplan erachteraan hobbelt. Dat heb ik in de commissie ook 

gezegd. Nadere studies en gesprekken met de corporaties leiden ertoe dat het belang van 

het groen zeer belangrijk zal zijn. Ook als het gaat om de leefbaarheid voor bewoners. 

Ook het groenplan heeft ons ertoe gebracht om bij nadere beschouwing ervoor te zorgen 

dat de waardevolle bomen in het achtergebied behouden blijven. Het is in dit geval zeker 

niet zo geweest dat het college bij de totstandkoming van het groenplan niet gekeken 

heeft naar waarborgen van een goede leefomgeving en het groen. 

 

Dan kom ik op de binnenhoven. Het uitgangspunt daarbij is een zeer goed binnenklimaat 

voor de bewoners. Ik bestrijd dan ook ten zeerste dat het in strikte zin noodzakelijk is om 

onderscheid te maken tussen privaat en publiek groen. De mensen die daar wonen zullen 

volop kunnen genieten van die binnenhoven en wat dat betreft denk ik dat het goed is dat 

we bij de herinrichting van het hele gebied met name de kwaliteit, maar ook de inbreng 

van het groen in de wijk verbeterd hebben. We hebben verbinding kunnen leggen met het 

Reinaldapark. De belevingswaarde zal per saldo veel toenemen. Ik denk dat dat de 

belangrijke uitgangspunten voor u als raad moeten zijn om tot een oordeel te komen. Niet 

wat is het percentage groen en wat komt ervoor terug, maar vooral wat de functie is. Is 

dat kijkgroen of gebruiksgroen? De heer Fritz wees hierop: is het groen van een kwaliteit 

waar mensen echt iets aan hebben voor de kwaliteit van hun leefomgeving of is het dat 

niet? Ik verzoek u hier wat creatiever en beter over na te denken, en de verleiding te 

weerstaan om het alleen te hebben over percentages. Ik denk dat dit niet altijd terecht is. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Ik heb in mijn betoog volgens mij gezegd wat u nu zegt. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Daar ben ik blij om. 
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Mevrouw HOFFMANS: Ik heb erachteraan gezegd dat ik desondanks het percentage in 

de buurt erg laag vindt. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Dat ben ik botweg niet met u eens.  

 

Mevrouw HOFFMANS: Dat mag. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Inderdaad. Daarmee kom ik bij het uitgangspunt dat u 

formuleert in uw motie. Ik denk dat dit op zich terecht is, maar ik zeg als collegelid en 

wethouder dat dit niet het enige uitgangspunt is. Er is een aantal uitgangspunten en wij 

hebben er geen enkel probleem mee om deze eraan toe te voegen. Dat doen we ook. 

 

De heer REESKAMP: Het is plezierig om de wethouder te horen zeggen dat de 

binnenhoven een bijdrage gaan leveren aan het woongenot van de bewoners. Of dat strikt 

privaat, openbaar of semi-openbaar is, zoals in de nota staat. Maar wat gaat u doen om te 

borgen dat de binnenhoven een genot voor het oog worden?  

 

Wethouder NIEUWENBURG: Daar heb ik in de commissie uitgebreid bij stilgestaan. 

Dat weet u. 

 

De heer REESKAMP: U zegt dat het heel mooi wordt, maar u geeft niet thuis op het 

moment dat er met materiële toezeggingen geschoven wordt. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Dat bestrijd ik. 

 

De heer NAGTEGAAL: Ik begrijp dat de wethouder zegt dat de binnenhoven in principe 

particulier gebied blijven en dat ze niet betrokken worden bij de wijk. Kan de wethouder 

toezeggen dat hij zal aandringen op meer groen in de wijk dan er nu is, omdat het groen 

in de binnenhoven niet betrokken is bij de wijk? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: U moet niet verder gaan dan nodig is. Dat doet dit college 

ook niet.  Ik heb u net opgeroepen om mij daar de maat niet in te nemen. Het gaat om de 

kwaliteit van het groen en de verbinding die wij leggen met het Reinaldapark. Dit wordt 

verbeterd, zoals u weet. We hebben initiatieven genomen en rijksgelden beschikbaar 

gesteld voor de verbinding naar de rest van de Slachthuisbuurt-Zuid en de behoefte dat er 

sociale woningen terugkomen in de voorraad. Dat betreft een zeer groot aantal. De 

mensen die er op dit moment komen krijgen ook een urgentieverklaring om naar een 

nieuwe woning terug te keren. Dit zijn allemaal uitgangspunten die van belang zijn. Een 

goede afweging is gemaakt om ervoor te zorgen dat er iets goeds voor terugkomt. Daar 

wil ik het bij laten. 

 

Dan de bestemming van de hoekkavel. U hebt in de stukken kunnen lezen dat het college 

zich de vrijheid permitteert om nog niet te besluiten of het een kantoorkavel wordt of een 

woningbouwkavel. Daar komen we bij het bestemmingsplan of op andere wijze op terug. 

U hoort er nog over. 

 

De heer REESKAMP: Betekent dit ook dat u in de exploitatieopzet nog over die vrijheid 

beschikt? Dat is wel belangrijk voor de raad. Ik wil graag een duidelijk antwoord van de 

wethouder. 
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De VOORZITTER: De wethouder zei: “Ja, dat doen we.” Dames en heren, laten we 

opletten. U hebt natuurlijk nog alle spreektijd, maar er staan twee interpellaties en wat 

moties vreemd aan de orde van de dag op de agenda. We gaan het dus niet redden voor 

23.00 uur, maar om 23.00 uur kappen we gewoon af. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Ik kom bij de motie over de ISV III-gelden. De 

berichtgeving vanuit de rijksoverheid ziet er niet zonnig uit. Die kennis delen wij met u. 

Dan ligt er een motie vanuit de gemeenteraad en die zullen wij overnemen. We komen 

erop terug op het moment dat het nodig is met een dekking waarbij uw signaal serieus 

genomen wordt. Hier wil ik het bij laten. 

 

De heer REESKAMP: Voorzitter, ik heb nog geen antwoord op mijn vraag gekregen. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Wat ik zei, geldt niet voor de motie van het CDA maar 

wel voor het amendement van de coalitiepartijen. Die vat volgens mij de juiste gang van 

zaken samen en daar zal ik op terugkomen. 

 

De VOORZITTER: De tweede termijn van de raad. De SP? 

 

De heer NAGTEGAAL: De wethouder heeft mijn vraag over voldoende speelruimte voor 

jongeren tot acht en de jongeren van acht tot achttien jaar nog niet beantwoord. 

 

De VOORZITTER: Anderen in tweede termijn? VVD. 

 

De heer HIKSPOORS: Heel kort. Als ik het goed begrijp, staat de wethouder achter ons 

amendement. Ik wil nog een ding aanstippen. In de discussie is vaker kantoorbouw 

opgekomen en ik wil duidelijk het VVD-standpunt neerzetten. Iedere keer wordt er hier 

gesproken alsof het een vies iets is dat mensen werken en dat mensen een werkplek nodig 

hebben, maar... 

 

De heer REESKAMP: U bent de eerste die dit zo noemt, mijnheer Hikspoors. Het is nooit 

gezegd dat kantoorbouw een vies iets is. 

 

De heer HIKSPOORS: Ik geloof dat dit meestal de strekking is zodra er gesproken wordt 

over kantoren. 

 

De heer REESKAMP: Dat is geheel voor uw rekening, want dit is nooit in enige 

commissie of de raad gezegd. 

 

De heer HIKSPOORS: Zodra er ergens kantoren gebouwd worden, zijn er partijen die 

altijd zeggen dat ze liever geen kantoorbouw willen.  

 

De heer REESKAMP: De heer Hikspoors heeft het echt bij het onjuiste einde. Wij zijn 

met de wethouder meegegaan in zijn visie op onder andere een doelmatig gebruik van de 

weinig beschikbare, resterende ruimte. Het verstandig omgaan met kantoorruimte en dus 

met nieuwbouw van kantoorruimte hoort daarbij. Dat is gewoon collegebeleid. Het enige 
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wat wij doen is de wethouder hier bij deze hoekbebouwing aan herinneren. Dat heeft niets 

te maken met vies zijn van kantorenbouw. 

 

De heer HIKSPOORS: U voelt zich nogal aangesproken, merk ik. Wat ik neer wil leggen, 

is dat er vaak over kantoren gesproken wordt en meestal in negatieve zin. Wij zijn blij dat 

we ook aan werk denken. 

 

De heer DE VRIES: Waarom zegt u niet gewoon wat de VVD vindt? U hoeft toch niet 

voor die andere fracties te praten? 

 

De heer VRUGT: De 10% tot 14% leegstaande kantoorruimtes is inderdaad niet vies, 

omdat daar gewerkt wordt. Want er wordt namelijk niet gewerkt. 

 

De VOORZITTER: Wil iemand nog reageren in tweede termijn? Niemand. Dan is het 

woord aan wethouder Nieuwenburg. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Ik ga niet in op de kantorendiscussie. Mijn collega de heer 

Schneiders komt hier later op terug in de commissie. Dat heeft hij toegezegd. 

 

De VOORZITTER: Absoluut. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Dan de speelruimte van de SP. Ik ben begonnen met te 

zeggen dat wat betreft de ontwikkeling van de Slachthuisbuurt-Zuid en het aanpalende 

gebied er meer gedaan wordt dan stenen stapelen en infrastructuur aanleggen. Ik heb niet 

voor niets gezegd dat mijn collega Van der Molen en ik gezamenlijk optrekken in het 

verhogen van het voorzieningenniveau. De corporaties zullen hier ook in investeren. Ik 

heb wat dat betreft antwoord gegeven op uw vraag. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we nu naar de moties en amendement. Er zijn vijf moties 

en amendementen ingediend. Worden deze allemaal gehandhaafd of geeft de 

beantwoording van de wethouder aanleiding om ze in te trekken? 

  

De heer VISSER: Het alternatieve amendement van de collegepartijen wordt door ons 

gesteund en dus trekken we motie 11/4 in. 

 

De VOORZITTER: Verder niet? We hebben gekeken welke voorstellen het meest 

vergaand zijn. We beginnen met amendement 11/1. Dan komt motie 11/3 van het CDA. 

Dan motie 11/2 van GroenLinks, Axielijst en SP. Daarna motie 11/5 van de Axielijst en 

GroenLinks. 

 

Ik begin met amendement 11/1. Is er iemand die een stemverklaring wil afleggen? 

Niemand. Wie steunt het amendement? Dat is raadsbreed. Aangenomen.  

 

Dan amendement 11/3 van het CDA. Stemverklaringen? 

 

De heer VRUGT: Axielijst zal uiteraard dit amendement steunen. Ook in de 

beantwoording op de vraag van de heer Nagtegaal hoor ik de wethouder letterlijk zeggen: 

“We moeten vooral niet verder gaan dan nodig.” Dit in verband met de hoeveelheid 

openbaar groen. Dat is typerend voor de houding van dit college als het over groen gaat. 

 



27 maart 2008   

205  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

      

De heer REESKAMP: Wij staan natuurlijk sympathiek tegenover dit soort voorstellen, 

maar we hebben het idee dat we op deze manier het college overvallen. We steunen het 

amendement om die reden niet. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Wij zullen het amendement wel steunen, om dezelfde redenen 

als de heer Vrugt. 

 

De VOORZITTER: Willen degenen die de motie steunen hun hand opsteken? Dat zijn 

GroenLinks, Partij Spaarnestad, Axielijst en mevrouw Keesstra van het CDA. Dat is te 

weinig. Het amendement is verworpen. 

 

Dan komen we bij motie 11/2. Geen stemverklaringen. Wie steunt de motie? Raadsbreed. 

Aangenomen. 

 

Motie 11/5. Stemverklaringen? 

 

De heer HIKSPOORS: We staan achter de gedachtegang dat we kwaliteitsgroen willen 

krijgen, maar we zetten grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Zeker 

voor de enorme bomen met al hun wortels. We stemmen daarom hier niet mee in. 

 

De heer FRITZ: Ik kan me aansluiten bij de stemverklaring van de VVD, met de 

toevoeging dat ik deze uitvoering heel graag zie, maar net niet kan overzien wat de 

financiële gevolgen hiervan zijn. Daarom zullen we hier nu niet voor stemmen. 

 

De heer NAGTEGAAL: Wij hebben de motie bekeken en steunen de motie, omdat we 

het een goed initiatief vinden. 

 

De heer DE VRIES: Wij zijn met stomheid geslagen over het feit dat de VVD deze motie 

niet ondersteunt. Haar eigen motie Schalkwijk was een gelijksoortige motie. 

 

De heer VREUGDENHIL: Wij steunen de motie niet. Niet omdat we het een slecht idee 

vinden, maar omdat wortels zich niet laten sturen. Dat heeft soms consequenties. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Graag de handen omhoog van degenen die de 

motie steunen. Dat zijn GroenLinks, Partij Spaarnestad, Axielijst, D66 en SP. Er zijn 

veertien stemmen voor. De motie is verworpen. 

 

Dan het geamendeerde voorstel. Wie steunt het voorstel? Dat is iedereen. Het is 

aangenomen. 

 

12. INITIATIEFVOORSTEL DUURZAAM (VER)BOUWEN 

 

De heer DE RIDDER: Collega’s, een ander onderwerp. Maar zeker zo belangrijk, hebben 

we gemerkt bij de besprekingen in de commissie. Er is groot draagvlak in de raad om iets 

te laten merken van onze betrokkenheid bij onze problemen van het klimaat. Dat is niet 

alleen een opwelling van maatschappelijk gevoel meer, maar zit diep in onze 
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maatschappij. We zijn allemaal doordrongen van het feit dat er op dat punt iets moet 

gebeuren. Aan politici is de taak om die betrokkenheid te laten blijken. 

 

Het idee van het initiatiefvoorstel is om de betrokkenheid van de raad bij de discussie die 

in Haarlem wordt gevoerd tot uitdrukking te brengen. Ik zal niet meer uitgebreid ingaan 

op het initiatief, want we hebben er in de commissie uitgebreid over gesproken. Ik maak 

slechts een paar korte opmerkingen. Allereerst wil ik iets zeggen over het proces. 

Verschillende partijen hebben in het afgelopen jaar aandacht gevraagd voor dit probleem 

en het (mogelijk) verscherpen van de normen voor nieuwbouw. GroenLinks en de Partij 

van de Arbeid hebben geprobeerd om deze discussie wat vorm te geven in ons 

initiatiefvoorstel en de betrokkenheid van de raad die uit al die discussies sprak onder 

woorden te brengen en naar voren te brengen. Omdat wij graag het initiatiefvoorstel voor 

de conferentie in de raad wilden brengen, heeft de betrokkenheid van de verschillende 

fracties niet helemaal de vorm gekregen die ons voor ogen stond. We hopen dat onze 

open houding in de bespreking in de commissie dit enigszins heeft goed gemaakt. 

 

Een paar inhoudelijke punten. Zoals ik zei, is er veel draagvlaak om iets te doen aan 

milieu. Maar wij willen in dit initiatiefvoorstel ook aandacht vragen voor het feit dat er 

ook een aantal andere doelen belangrijk zijn. In de eerste plaats de woonlasten. De 

afgelopen tien jaar zijn de prijzen van huizen ongeveer 50% gestegen, maar de prijs van 

gas is verdrievoudigd. Als dat soort dingen doorgaan, zal energie het belangrijkste 

onderdeel worden van de woonlasten. Een tweede opmerking is dat het ook gaat om een 

gezond woonklimaat. Bij de begrotingsbehandeling heeft de SP overwogen om een motie 

in te dienen waarin stond dat hier zorg voor een goed, gezond huis van de gemeente bij 

hoort. Dit is iets wat in het initiatiefvoorstel naar voren komt. In het initiatiefvoorstel 

zitten twee verschillende elementen. Zowel nieuwbouw als verbouw. Ook voor het 

verbeteren van woningen wil ik nadrukkelijk aandacht vragen. In een oude stad als 

Haarlem is juist hier veel winst in te behalen. Misschien wil mevrouw Hoffmans nog iets 

toevoegen? 

 

Mevrouw HOFFMANS: De heer De Ridder heeft het voorstel uitstekend verwoord. Ik 

heb niets toe te voegen. 

 

De VOORZITTER: Wil de wethouder reageren? 

 

Wethouder DIVENDAL: Ik kan kort zijn. Dit onderwerp is in de commissie Beheer aan 

de orde geweest. Veel elementen van dit initiatiefvoorstel gaan over nieuwbouw, 

waarvoor wethouder Nieuwenburg verantwoordelijk is. Zoals de heer De Ridder zich tot 

de andere fracties richt, heeft hij zich tijdens de commissiebehandeling ook aan het 

college gericht. Hij heeft gezegd dat het vooral moet worden beschouwd als een stevige 

inbreng vanuit de raad voor het gesprek dat de gemeente aangaat met de externe partijen. 

Het college vindt dit voorstel vanuit dit opzicht zeer waardevol en zal het meenemen in 

het overleg met bijvoorbeeld de corporaties. We kunnen alleen niet garanderen dat het zo 

zal gebeuren. Als u dit voorstel aanneemt, zeggen wij toe dat we er keihard voor zullen 

gaan om met de externe partijen te kijken in hoeverre het realiseerbaar is. U geeft in uw 

besluit voldoende momenten aan het college om hierop terug te komen. Los van de 

momenten die u noemt, zijn er veel andere momenten die morgen beginnen in het kader 

van Haarlem Klimaatneutraal. Het stuk hierover zult u over enkele maanden behandelen 

in de raad.   

 

Mevrouw HOFFMANS: U zegt dat u het voorstel wilt meenemen. 
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Wethouder DIVENDAL: Keihard meenemen. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Maar u zegt ook dat u het niet kunt garanderen. Is er een manier 

waarop u ons als raad iets meer houvast kunt geven? Ik denk niet dat het uw intentie is, 

maar het blijft een beetje vrijblijvend klinken op deze manier. 

 

De heer VAN DEN MANAKKER: Wij hebben daar een voorstel voor, als de andere 

partijen ook aan het woord komen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Hoffmans, het gevraagde raadsbesluit voorziet er al in dat 

het college na een half jaar met een rapportage komt. Daarmee houdt u goed de vinger 

aan de pols. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Maar de wethouder zei net dat hij het niet kan garanderen. 

Volgens mij had hij het daarbij specifiek over de GPR van 7. 

 

Wethouder DIVENDAL: Inderdaad. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Kunt u naar ons terugkoppelen in hoeverre dit lukt? Dit zal 

moeten blijken uit het overleg dat met de corporaties wordt gevoerd in het kader van 

Haarlem Klimaatneutraal. Die terugkoppeling krijgt u binnen een half jaar, voor de 

zomer. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Bovendien hebben we het aanbod aan de samenleving van 

de corporaties gekregen, waarin dergelijke ambities verwoord staan. U weet dat onze 

intentie is om hier in de komende tijd afspraken over te maken  

 

De VOORZITTER: De SP? 

 

De heer VAN DEN MANAKKER: De SP-fractie is van mening dat dit een zeer goed 

initiatief is, eigenlijk geheel in onze lijn. Ervan uitgaand dat alle betrokken partijen zoals 

de corporaties, projectontwikkelaars en energiebedrijven hun volle medewerking zullen 

geven (met als gevolg dat er geen prijsstijgingen maar op termijn zelfs prijsdalingen van 

de woonlasten zullen zijn), kunnen wij dit voorstel volledig steunen. We willen het 

voorstel niet alleen steunen, maar zelfs ondersteunen met een motie. Daarin proberen we 

daadkrachtig optreden van het college te bevorderen. 

 

Motie 12/1 Doe mee met project Naar een Duurzame Voorraad van de G27 en 

VROM 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 maart 2008,  

 

In de discussie over het initiatiefvoorstel Duurzaam (ver)bouwen met daarbij als 

uitgangspunt dat de woonlasten niet omhoog maar omlaag gaan; 
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Heeft kennisgenomen van het landelijk implementatieprogramma Naar een Duurzame 

Voorraad dat voortbouwt op de ervaringen van een succesvolle pilot van twee jaar in 

Gelderland en Noord-Brabant; 

 

Constaterend dat: 

• dit succesvolle programma nu geadopteerd is door de G27 en financieel ondersteund 

wordt door het Ministerie van VROM; 

• het doel van dit programma is om alle partijen (gemeentes, corporaties, 

schoolbesturen) te enthousiasmeren voor een duurzame, gezonde en energiezuinige 

renovatie/nieuwbouw; 

• tijdens het implementatieprogramma de deelnemende partijen procesmatig en 

inhoudelijk worden begeleid door W/E-adviseurs en ter ondersteuning van de 

werkwijze gebruik wordt gemaakt van het nieuwe instrument GPR gebouw bestaand; 

• dit instrument gratis aan de deelnemers van het programma ter beschikking wordt 

gesteld; 

 

Verzoekt het college om: 

• voor de sluitingsdatum van 30 april 2008 zich in te schrijven als deelnemer aan het 

implementatieprogramma dat loopt van april 2008 tot juli 2009; 

• voor de ondersteuning van het project en kennisuitwisseling een eigen bijdrage in de 

kosten van het programma van 2,5 miljoen euro ex btw te leveren; 

• de corporaties en schoolbesturen te verzoeken dit voorbeeld te volgen zodat er meteen 

samengewerkt kan worden op dit gebied; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: SP” 

 

De VOORZITTER: Dan krijgen we toch een hele ronde. Mevrouw Bosma? 

 

Mevrouw BOSMA: Klimaat is belangrijk. Haarlem Klimaatneutraal staat op de agenda 

en ook de VVD ondersteunt de initiatieven op dit terrein. Wij vinden dit initiatiefvoorstel 

een heel positief voorstel, maar het is een heel ambitieus plan. De ambitieuze GPR-norm 

van Haarlem loopt op korte termijn op van 6 naar 8. De norm 6 ligt al boven de norm 5 

van het bouwbesluit. Los van onze positieve gevoelens vragen wij ons daarom af hoe 

realistisch dit plan is. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Mag ik mevrouw Bosma hierin geruststellen? De heer De 

Ridder en ik hebben dit natuurlijk niet zomaar verzonnen en opgeschreven. We hebben 

hier met ambtenaren en andere partijen over gesproken. Er is ons verteld dat GPR 6 

nauwelijks extra inspanning vraagt en makkelijk gehaald wordt, en dat GPR 7 ook zeer 

goed haalbaar is. Wat betreft de GPR 8 vragen we het college om te onderzoeken of het 

reëel is om dit aan het eind van deze collegeperiode gerealiseerd te hebben. 

 

Mevrouw BOSMA: In dat opzicht vinden we dat er open eindes zitten aan het 

initiatiefvoorstel. Op het punt dat u noemt, is inderdaad nog niet echt zicht. We willen 

daarom van het college horen hoe haalbaar een dergelijk ambitieus plan is. In dit voorstel 

wordt namelijk ook voorgesteld om het plan te verwezenlijken zonder directe financiële 

consequenties voor de gemeente. In die zin vragen we ons af hoe haalbaar het met deze 

norm is. Het antwoord op deze vraag wachten we graag af. De vraag hoe realistisch het is, 

komt natuurlijk ook terecht bij de woningbouwcorporaties en de private partijen. Hoe 

hoger je de norm stelt, des te duurder de uitvoering wordt en hoe meer erin geïnvesteerd 
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moet worden. Je moet kijken hoe dit op termijn op een behoorlijke manier terugverdiend 

kan worden. In die zin denken we dat de plannen op zich positief zijn, maar we vragen 

ons ook af in hoeverre het verstandig is om te proberen in een grote sprong bovenop de 

top van de berg te zitten of dat het verstandiger is om in kleine stapjes de berg op te 

klauteren.  

 

De heer VRUGT: Als we goede bergbeklimmers hebben, kan het ook snel gaan.  

 

De VOORZITTER: Dames en heren, was u van plan om voor 23.00 uur af te ronden? 

Mevrouw Bosma rondt af. Dan maken we het rondje raad af en gaan we stemmen. Nee, 

mijnheer Elbers. Als het aan u ligt zitten we hier om 2.00 uur nog, maar we gaan gewoon 

om 23.00 uur weg. Zo is het. Rondt u af, mevrouw Bosma? 

 

Mevrouw BOSMA: Ik wilde alleen nog het milieukenniscentrum aanstippen. De VVD is 

voor Haarlem Ambtenaarneutraal: geen uitbreiding van het ambtenarenapparaat. Hoe dit 

gerealiseerd wordt, zien we graag terug in de uitwerking van het voorstel. 

 

De VOORZITTER: D66? 

 

Mevrouw ZETTEN: D66 is natuurlijk al jaren bezig met duurzaamheid en het milieu. We 

vinden het een compliment voor Al Gore dat hij de Partij van de Arbeid ook heeft weten 

te overtuigen. Het is een mooi initiatief geworden. De gemeente moet natuurlijk het 

goede voorbeeld geven en wij willen dat net als de SP ondersteunen met een motie, 

samen met het CDA, GroenLinks en Axielijst. Het is misschien ook een steuntje in de rug 

voor onze regievoerende wethouder. Er zijn volgens mij al twee keer moties ingediend 

om fout hout aan te pakken. Dit is ook een oproep aan de Partij van de Arbeid. U kunt 

gelijk uw inzet tonen met deze motie. 

 

Motie 12/2 Convenant FSC 10 april te Zaltbommel 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 maart 2008,  

 

Constaterend dat in VNG 21/03/2008 (pagina 25) door FSC-ambassadeur en 

portefeuillehouder Milieu Stadsgewest Haaglanden Christiaan van der Kamp (CDA) een 

oproep is geplaatst van gemeentes om 10 april 2008 te Zaltbommel het convenant kies 

voor FSC-keurmerk te ondertekenen; 

 

Overwegend dat: 

• er op verschillende momenten door de Axielijst moties zijn ingediend om het gebruik 

van ‘fout hout’ tegen te gaan, waarvan de laatste door de raad is aangenomen; 

• het initiatief Duurzaam (ver)bouwen van GroenLinks en de PvdA nu aan de raad 

voorligt; 

 

Verzoekt het college om namens Haarlem 10 april 2008 te Zaltbommel (inlichtingen FSC 

030-2363350) het convenant kies voor FSC-keurmerk mede te ondertekenen; 
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En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: D66, Axielijst, CDA, GroenLinks” 

 

Wij kunnen instemmen met punt 1 en 3 van het voorstel, maar hebben problemen met het 

instellen van een milieukenniscentrum. Wij denken dat we die kennis niet in huis hebben. 

Er zijn al zo weinig milieuambtenaren. 

 

Wat betreft de samenwerkingsprojecten denken wij dat de mensen zelf heel veel kunnen 

en de ondersteuning van de gemeente helemaal niet nodig hebben. Wij zijn voor het 

veelgeprezen eigen belang. 

 

De VOORZITTER: Axielijst. 

 

De heer VRUGT: Ik hecht eraan te melden dat dit iets langer geleden begonnen is met 

een discussie in de raad waarbij de heer Reeskamp een motie had over de EPC-norm. 

Naar aanleiding daarvan zouden GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Axielijst brainstormen 

over hoe we hier met een gezamenlijk initiatief konden komen, maar tot onze verrassing 

lag dit voorstel er ineens. Uiteraard zijn we hier erg blij mee. Wat ons betreft kunnen de 

ambities niet hoog genoeg gesteld worden. De motie van de SP is sympathiek, maar 

overbodig in de zin dat de kennis bij SenterNovem al behoorlijk goed in huis is. Morgen 

is de tweede klimaatconferentie. Vorig jaar konden we zien hoe in Duitsland 

klimaatneutraliteit, sociale huur en goed uitziende architectuur konden worden bereikt in 

één woningbouwproject. Wat mij betreft gaan we in Haarlem ook die kant op. 

 

De VOORZITTER: Partij Spaarnestad? 

 

De heer DE VRIES: Uiteraard vinden wij dit ook een goed initiatiefvoorstel. Het moet 

wel serieus gebracht worden. Ons inziens betekent dit dat de huizenbezitters geprikkeld 

moeten worden en overheidsinstanties dus subsidie moeten geven. De overheid moet 

betrouwbaar zijn, ook al is ze dat niet altijd. Subsidies voor dubbele ramen en isolatie zijn 

allemaal verdwenen. Verder vind ik de heer De Ridder een beetje schijnheilig is als hij 

zegt dat de gasprijs zo hoog wordt. De overheid verdient er het meest aan en zou hier ook 

iets aan kunnen doen.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Keesstra, CDA? 

 

Mevrouw KEESSTRA: Het CDA is altijd erg voor duurzaamheid, ook vanuit ons idee 

van rentmeesterschap van de aarde. We vinden deze nota een prima initiatiefvoorstel. De 

nota is een beetje vrijblijvend. Er staan niet zoveel moetendingen in, maar meer 

kunnendingen. Maar we vinden het prima om elkaar te stimuleren en om de ambitie zo 

hoog te houden. In tegenstelling tot wat mevrouw Bosma zei, kun je je ambities niet hoog 

genoeg stellen. Het niveau van GPR 8 vinden wij daarom prima.  

 

De VOORZITTER: ChristenUnie/SGP? 

 

De heer VREUGDENHIL: Wij onderschrijven het streven en de oplossingsrichting van 

deze nota. We willen wel als fractie bewaken dat we niet voor onverwachte kosten komen 

te staan. We verwachten daarom een regelmatige rapportage over hoe de gemeente hierin 

participeert.   

 

De VOORZITTER: We gaan naar de wethouder. 
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Wethouder NIEUWENBURG: Het is een duo-show van wethouder Divendal en ikzelf. 

Motie 12/1 van de SP klinkt zeer sympathiek. We hebben als wethouders van de G27 

onlangs een presentatie gehad, maar willen hier niet ongezien mee instemmen. We 

hebben een reactietermijn tot 30 april 2008 en komen bij u terug om te bespreken of dit 

een zinvolle actie is om aan bij te dragen. We willen graag een tussenstap maken om u 

hierover te informeren. We gaan niet ongezien meeliften. Er is over gesproken. Daarna is 

de vraag gesteld of de colleges hierbij willen aanhaken. We willen dit goed overzien en 

zullen aan u rapporteren of we daar wel of niet aan meedoen. 

 

De heer ELBERS: Het past precies in het hele beleid dat hier wordt voorgesteld. Het 

maakt het alleen concreter. 

 

De heer HAGEN: Mijnheer Elbers, het enige wat u gevraagd wordt, is drie weken geduld. 

Dan kunt u er alsnog over stemmen. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Wij willen bekijken of het voor onze organisatie effectief 

is om bij dit soort dingen aan te sluiten. Dat is het enige wat ik u vraag. U krijgt een kort 

bericht of we dit wel of niet doen. Als we het wel doen, zullen we aangeven waarom we 

het doen en als we het niet doen, zullen we aangeven waarom we dit niet doen. 

 

De heer VAN DEN MANAKKER: Voorzitter, voor de tweede keer nemen wij een motie 

van deze strekking terug. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Dat lijkt me verstandig. Dit geldt helemaal voor motie 

12/2. Die komt nu uit de lucht vallen. Dit college gaat natuurlijk geen convenanten sluiten 

zonder zich daarover goed in kennis te stellen. Ook deze motie wijzen wij dus af. We 

zullen ernaar kijken en komen er nog op terug.  

 

De heer DE RIDDER: Mag ik de wethouder iets vragen over de laatste motie? U komt 

daarmee terug?  

 

Wethouder NIEUWENBURG: We gaan natuurlijk eerst kijken wat er precies in het 

convenant staat voordat we ons eraan committeren. Dat lijkt me logisch. U hoort ervan. 

 

De VOORZITTER: Zijn er stemverklaringen? Niet. Wie steunt de motie 12/2?  

 

De heer HAGEN: Ik snap het niet. Het college heeft een mening over motie 12/1 en de 

SP wordt gevraagd om geduld te hebben. Dan heeft hij precies dezelfde mening over 

motie 12/2 en die brengen we in stemming. Is het niet logisch om aan de indieners ook te 

vragen om drie weken geduld te hebben? 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Hagen, motie 12/1 is ingetrokken en motie 12/2 niet. Dus 

breng ik de motie in stemming. Waarom houdt u de vergadering nodeloos op? 
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Goed. Wie steunt motie 12/2? PvdA, GroenLinks, CDA, ChristenUnie/SGP, Axielijst, SP 

en D66. De motie is aangenomen. Vervolgens moet het college zich de vraag stellen of de 

motie wordt uitgevoerd. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Zoals gezegd nemen wij eerst kennis van wat er in het 

convenant staat. Dat lijkt me volstrekt ordelijk. 

 

De VOORZITTER: Dan hebben we alles gehad. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Moeten we niet ook stemmen over het stuk zelf?  

 

De VOORZITTER: Heel goed, mevrouw Hoffmans. U doet uw titel ‘beste raadslid’ eer 

aan door de voorzitter hier om 23.05 uur nog even aan te herinneren. Stemverklaringen 

over het voorstel? 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Wij steunen het voorstel op twee punten, namelijk punt 1 en 

punt 3. Maar wij gaan niet akkoord met punt 2. 

 

De VOORZITTER: Dan moet u tegenstemmen. Andere stemverklaringen? Nee.  

 

Wie steunt het voorstel? Dat is de gehele raad, met de aantekening dat D66 punt 2 niet 

steunt. Aangenomen. 

 

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 

 

13. KAMPEREN EN CAMERATOEZICHT IN DE APV 

 

De heer HAGEN: De VVD zal dit voorstel steunen. Ik wil mijn waardering uitspreken 

voor de ambtenaar die mijn technische vragen heeft beantwoord en erin slaagde om dat 

op tweede paasdag te doen. Laat niemand ooit nog zeggen dat ambtenaren lui zijn. 

 

De heer KAATEE: Dat is grappig, want volgens mij zegt u dat altijd. 

 

De heer VRUGT: Wat betreft het kamperen kunnen wij natuurlijk meegaan, maar 

principieel kunnen wij de verordening over het cameratoezicht niet steunen. Wanneer het 

nodig mocht blijken om camera’s op te hangen (waar wij principieel al tegen zijn), 

kunnen we de verordening tegen die tijd altijd wijzigen. De burgemeester heeft wel 

toegezegd dat het eerst in de raad komt, maar er is opgenomen dat de burgemeester dit 

zelf kan beslissen. Bij de Mosquito’s is gebleken dat hij niet in de gaten had dat die er 

inmiddels al hingen en het lijkt ons daarom goed om dit nog niet op te nemen in de 

verordening. 

 

De heer CATSMAN: Het CDA zal het voorstel steunen. Ik wil de gelegenheid te baat 

nemen om erop te wijzen dat er in Meerwijk-Centrum een wijkavond is gehouden die 

gaat over de ordeproblemen, vernielingen en bedreigingen. De bewoners hebben 

gevraagd om cameratoezicht. Een lid van het college was aanwezig en kan hiervan 

uitstekend verslag doen.  

 

De heer ELBERS: Ik wil benadrukken dat het gaat om een verordening en niet om een 

concrete toepassing. Er zijn zaken die in een bepaalde omstandigheid genoemd moeten 

worden.  
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De VOORZITTER: Wie steunt het voorstel? Dat is iedereen met uitzondering van de 

Axielijst. Het voorstel is goedgekeurd. 

 

14. MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG  

 

14.a  VAN DE FRACTIE AXIELIJST INZAKE MAATSCHAPPELIJK 

VERANTWOORD INRICHTEN 

 

 

Motie 14/1 Maatschappelijk verantwoord inrichten 

 

“De raad van de Gemeente Haarlem, bijeen op 27 maart 2008, 

 

Overwegende dat: 

 de handboeken voor de inrichting van de openbare ruimte, waarvan het eerste deel ten 

behoeve van de binnenstad thans gereed is, een zeer praktisch handvat bieden voor het 

ontwerp en de uitvoering; 

 Haarlem een taakstelling heeft op het gebied van duurzaam inkopen en het streven 

naar een klimaatneutrale stad; 

 in genoemde handboeken niets wordt vermeld over de herkomst en duurzaamheid van 

de te gebruiken materialen als hout, steen en dergelijke, omdat dit uiteraard buiten het 

kader van de ontwerpen zelf valt; 

 hierover, met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen, echter wel volop 

informatie beschikbaar is via SOMO en bijvoorbeeld SenterNovem; 

 

Draagt het college op: 

 ten behoeve van de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte naast de serie 

handboeken per stadsdeel ook een standaard handboek (bestekboek) op te stellen 

waarin aangegeven wordt welke materialen gebruikt dienen te worden, gekozen op 

basis van (hoogst haalbare) criteria van duurzaamheid en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen; 

 deze leidend te laten zijn bij de inkoop van materialen voor alle gemeentelijke 

(her)inrichtingswerkzaamheden in de openbare ruimte; 

 dit handboek om de paar jaar te herijken aan de hand van nieuwe inzichten en 

ontwikkelingen vanuit de betrokken kenniscentra op dit gebied; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: Axielijst” 

 

14.b  VAN DE FRACTIE AXIELIJST INZAKE MET HET RODE BORD OP 

SCHOTEN 

 

Motie 14/2 Met het rode bord op Schoten 
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“De raad van de Gemeente Haarlem, bijeen op 27 maart 2008, 

 

Overwegende dat: 

 het college voornemens is de straatnaamborden in onze gemeente deels te vervangen 

en te standaardiseren in eenzelfde blauw-witte uitvoering; 

 hierbij wel de historische borden behouden blijven, net als de witte borden in 

Spaarndam-West, in tegenstelling tot de historisch eveneens afwijkende borden in 

voormalig Schoten; 

 

Draagt het college op de historische uitzondering op de standaard blauwe uitvoering van 

Haarlemse straatnaamborden in het voormalige Schoten in ere te herstellen en deze dan 

ook in de authentieke rode kleur terug te brengen in het straatbeeld; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening; Axielijst” 

 

14.c  VAN DE FRACTIE AXIELIJST NIEUWE GROENE NIEUWE GROENMARKT  

 

Motie 14/3 Nieuwe groene Nieuwe Groenmarkt 

 

De raad van de Gemeente Haarlem, bijeen op 27 maart 2008, 

 

Overwegende dat: 

 de (her)inrichting van de openbare ruimte in de binnenstad stevig op gang is en een 

nieuwe impuls krijgt met het recent gepresenteerde handboek; 

 de Nieuwe Groenmarkt als onderdeel van onze binnenstad, in navolging van de Oude 

Groenmarkt, bijzondere kansen biedt om als prachtig groen (markt)plein te worden 

ingericht; 

 dit thans wordt belemmerd doordat het is ingericht als tamelijk grijs en kaal 

parkeerplein, 

 de gemeente al jaren streeft naar een autoluwere binnenstad; 

 de aanwezigheid van parkeergelegenheid op de Nieuwe Groenmarkt dit ernstig 

belemmert en een fors aantal ‘zoekende’ autobewegingen in het centrum veroorzaakt; 

 

Draagt het college op: 

 in het kader van de (her)inrichting van de openbare ruimte in de binnenstad binnen een 

jaar een herinrichtingsplan voor de Nieuwe Groenmarkt te presenteren, waarin de 

parkeergelegenheid voor auto’s komt te vervallen en een mooi groen plein ontstaat; 

 hierbij uiteraard de mogelijkheid te behouden voor eventuele verplaatsingen van de 

weekmarkt en kansen te creëren voor andere initiatieven en het benutten van het plein; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: Axielijst, Partij Spaarnestad” 

 

De VOORZITTER: Het gaat als volgt. Het college wil graag reageren op de moties 

vreemd aan de orde van de dag. 

 

De heer REESKAMP: Dan willen wij ook allemaal een fatsoenlijke termijn. 
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De VOORZITTER: Weet u wat het probleem is? Deze moties zijn vorige keer niet in 

behandeling gekomen, omdat de tijd op was. Toen zijn ze verdaagd, met instemming van 

de heer Vrugt, naar deze agenda. Ik vind het dus heel vervelend dat ze nu weer niet goed 

aan de orde komen, maar dat hebben we met elkaar zover gebracht. We kunnen afspreken 

om dit uitgebreid te behandelen, maar mijn voorstel is om dat niet te doen. U hebt de 

moties allemaal gezien. Mijn voorstel is dat er een reactie van het college komt, u 

vervolgens met een stemverklaring komt en we vervolgens stemmen. 

 

De heer HAGEN: Even over verlenging van termijnen. Vrijwel iedere partij heeft wat tijd 

gespaard om deze moties te bespreken. Maar ik zie dat een partij die dit niet heeft gedaan 

een extra termijn wil. 

 

De VOORZITTER: Niemand vraagt om een extra termijn. We krijgen korte reacties op 

de moties van het college. Het college heeft nog een minuut spreektijd. 

 

Wethouder DIVENDAL: Ik zal ze alledrie in een keer bespreken. Motie Rode borden op 

Schoten. Het college denkt dat de situatie in Spaarndam anders ligt, omdat er daar nog 

oude borden zijn. Ik wil de raad adviseren te wachten tot hierover een debat is 

georganiseerd in het architectuurcentrum, waar ook een tentoonstelling komt over de 

straatnaamborden. Ik ben benieuwd om te horen wat bijvoorbeeld de mensen uit Schoten 

er zelf van vinden. 

 

De heer VRUGT: De rode borden in Schoten zijn er hier en daar ook nog. Het is niet zo 

dat ze allemaal weg zijn. 

 

Wethouder DIVENDAL: Er is nog een enkeling. 

 

De tweede motie Verantwoord inrichten. In feite is wat Axielijst vraagt, geregeld in het 

aankoopbeleid van de gemeente Haarlem dat door de raad is vastgesteld. Als u dit als 

raad aanneemt, zit er dus een overlapping met het Handboek openbare ruimte.  

 

De motie Nieuwe groene Nieuwe Groenmarkt. Wij denken dat het niet goed is om deze 

motie nu aan te nemen. Als u het agendeert, spreken we in de commissie binnenkort over 

het ontwerp van de Rode Loper Jansstraat/Smedestraat/Kruisstraat. De wens die de 

Axielijst stelt als eindbeeld in deze motie onderschrijft het college zeker, maar deze kan 

pas aan de orde zijn als deze maatregelen zijn genomen en er voldoende parkeerplaatsen 

zijn gerealiseerd. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. U kunt een korte stemverklaring geven. Met 

uitzondering van de Axielijst, omdat deze partij de moties heeft ingediend.  

 

De eerste motie die ik in stemming breng is motie 14/3 Nieuwe groene Nieuwe 

Groenmarkt. Wie wil een stemverklaring afleggen? 
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Mevrouw LANGENACKER: Wij vinden het een sympathieke motie, maar steunen het 

betoog van de wethouder. Dit moment vinden wij niet geschikt, maar later willen we hier 

zeker op terugkomen. 

 

Mevrouw DE JONG: Wij vinden het ook een sympathieke motie en zullen deze dus wel 

steunen. Juist omdat we de motie zo sympathiek vinden, vragen we het college om dit op 

deze manier in te vullen. 

 

De heer CATSMAN: Ook wij vinden dit een sympathieke motie. We vinden alleen het 

moment niet juist en zullen de Partij van de Arbeid hier bij de kadernota samen met de 

Axielijst graag aan herinneren. 

 

De VOORZITTER: Dat was het. Wie stemt er voor de motie? GroenLinks, Partij 

Spaarnestad en Axielijst. De motie is verworpen. 

 

Dan de motie 14/1 Maatschappelijk verantwoord inrichten. Wie wil een stemverklaring 

afleggen? 

 

Mevrouw DE JONG: Ik ben het er met de wethouder over eens dat we een regel 

duurzaam inkopen hebben, maar ik vraag me af of we ons daar steeds aan houden. 

Daarom zullen we de motie wel steunen.  

 

VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn GroenLinks en Axielijst. De motie is 

verworpen. 

 

Dan de motie 14/2 Met het rode bord op Schoten. Wie heeft een stemverklaring? 

 

De heer AYNAN: Ik stel inderdaad voor om de bijeenkomst in het ABC-centrum af te 

wachten. Dan hebben we meer informatie. Daarom stemmen wij tegen. 

 

De heer ELBERS: Ik wil een compliment maken voor de prachtige tekst Met het rode 

bord op Schoten. Maar ik wil ook de discussie afwachten. 

 

De heer VISSER: Het CDA stelt voor om de conferentie niet af te wachten en direct de 

identiteit van Schoten te bevestigen. 

 

De heer HAGEN: U vroeg naar de mening van de inwoners van Schoten. Hier staat er een 

die zelfs lid is van de Vereniging Historisch Schoten.  

 

De heer REESKAMP: Is er dan geen sprake van belangenverstrengeling? 

 

De heer KAATEE: De heer Hagen moet nu de zaal verlaten. 

 

De VOORZITTER: Nog afgezien van het feit dat stemverklaringen kort en krachtig 

dienen te zijn. 

 

De heer HAGEN: Kort en krachtig: de VVD is heel tevreden met blauwe borden. 

 

De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn CDA, Partij Spaarnestad en Axielijst. 

De motie is verworpen. 
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Ik meld u dat de stemming heeft opgeleverd dat de heer Dim Langman is benoemd in de 

programmaraad. Ik wil de stemcommissie ontbinden en bedanken. 

 

De heer REESKAMP: Ik heb nog een punt van orde. Ik heb begrepen dat de heer Van 

Velzen witheet en warm is weggegaan. Warm omdat hij koorts heeft en witheet omdat de 

interpellatie niet doorging. Dat vind ik vervelend. Aan de andere kant denk ik dat het niet 

meer had gekund. Bovendien hoop ik dat u als voorzitter van het college wilt overbrengen 

dat hij dit een beetje aan zichzelf te danken heeft door de vragen, die we ruimschoots van 

tevoren hebben ingediend, niet te beantwoorden. 

 

De VOORZITTER: Ik zal uw opmerking overbrengen. 

  

De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.05 uur. 

 

Vastgesteld in de vergadering van 17 april 2008.  

 

De griffer,        De voorzitter, 

 

 

 

mr. B. Nijman        mr. B.B. Schneiders 
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