
Schriftelijke vragen art 38 RvO  

fractie D66 betreffende Bestemmingsplan Deo  

22 september 2009 

Geachte voorzitter van de raad, geacht college, 

 

Met betrekking tot het Bestemmingsplan Deo blijken toch een paar onduidelijkheden te rijzen, althans in onze beleving. 

Vanuit onze controlerende functie wil onze fractie een aantal vragen stellen, met betrekking  tot de verwerking van 

amendementen, moties, toezeggingen en raadsbesluiten, voor zover van toepassing op het Bestemmingsplan Deo, 26 

juni 2008 door de Gemeenteraad Haarlem vastgesteld.. We zouden het op op prijs stellen indien U deze binnen de in het 

RvO vastgestelde termijn van 4 weken kunt beantwoorden.  

 

1. “Motie 14/5 "Speelruimte", ingediend door de fractie van PvdA, SP en VVD  wordt met algemene stemmen 

aangenomen. “ 

Wat is de stand van zaken rond uitvoering van deze motie? 

2. “Amendement 14/8 "Deo-project niet meer dan 34.000 + 600 BVO", ingediend door SP, VVD en PvdA wordt 

aangenomen. De fracties van GL, CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP, Actiepartij en D66 stemmen tegen het 

amendement. “ 

Wat is de stand van zaken rond dit amendement? 

3. “De wethouder zegt  toe dat de toezeggingen, gedaan in de brief van 22 november 2007 zullen worden vastgelegd 

in de bestemmingsplan-voorschriften. Deze toezeggingen hebben o.a. betrekking op het groen, spelen en de 

maximale bebouwing BVO. Beide partijen (gemeente en projectontwikkelaar) dienen zich aan deze voorschriften te 

houden. “ 

Hoe, waar en wanneer zijn de toezeggingen rond groen, spelen en de maximale bebouwing BVO vastgelegd in de 

bestemmingsplanvoorschriften? 

4. Houden gemeente en projectontwikkelaar zich aan (met name) de maximale hoeveelheid BVO zoals in 

amendement 14/8 "Deo-project niet meer dan 34.000 + 600 BVO" vastgesteld? 

5. Welke maatregelen kan het college nemen, indien blijkt dat partijen zich niet aan amendement 14/8 houden? 

6. Hoeveel bouwaanvragen, binnen BP Deo, zijn reeds gedaan? 

7. Kan het college een overzicht verstrekken met per bouwblok aangegeven het aantal BVO, opdat de raad kan 

constateren dat de bouwaanvragen al dan niet binnen de begrenzing van amendement 14/8 blijven? 

8. Over welke bestuurs- dan wel privaatrechtelijke instrumenten beschikt het college indien blijkt dat bouwaanvragen 

rond individuele bouwblokken weliswaar conform het BP Deo zijn, voor wat betreft de voorschriften en de 

plankaarten, evenwel (al dan niet gezamelijk) niet binnen de begrenzing zoals vastgesteld door amendement 14/8?  

9. Indien in afwijking van de toezegging, door de wethouder in de Gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2008 

gedaan, en als zodanig onderdeel van het besluit, de brief van de wethouder van datum 22 november 2007 niet in 

de voorschriften van het BP Deo is verwerkt, is dan wel het juiste bestemmingsplan ter goedkeuring aan 

Gedeputeerde Staten Noord-Holland aangeboden?  

 

Graag zien we uw spoedige en precieze beantwoording tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Fedde Reeskamp, Louise van Zetten, Dilia Leitner, 

fractie D66 Haarlem 


