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1. Het college geeft hierbij haar standpunten weer over het burgerinitiatief unilocatie te
Haarlem.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. Communicatieparagraaf: de brief wordt daags na de besluitvorming verzonden naar de

opsteller van het burgerinitiatief en op de lijst ingekomen stukken gezet van de eerstvolgende
vergadering van de commissies Samenleving en Bestuur.
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DOEL: Besluiten
Krachtens artikel 7 van de verordening op het burgerinitiatief wordt het College verzocht om haar
standpunt in deze kenbaar te maken aan de raadscommisies Samenleving en Bestuur. Met deze brief
geven wij onze reactie op dit initiatief weer.



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Brinkmannpassage, Haarlem
www.haarlem.nl

Op 3 februari 2011 heeft initiatiefneemster mw. A. Lolis een burgerinitiatief
ingediend over de vestiging van een Unilocatie in het pand Gedempte Oude Gracht
138 te Haarlem. Dit burgerinitiatief wordt gesteund door ruim 300 Haarlemmers.

Het raadspresidium heeft op 16 februari 2011 bovengenoemd initiatief ontvankelijk
verklaard en dit wordt 17 maart as. in de Commissies Samenleving en Bestuur
behandeld. Het raadspresidium heeft ons college gevraagd om ten aanzien van een
aantal specifieke onderdelen ons standpunt kenbaar te maken.

Onderdeel 1 – Stoppen met haalbaarheidsonderzoeken
Het burgerinitiatief doet een oproep om te stoppen met onnodige
haalbaarheidsonderzoeken om verspilling van belastinggeld te voorkomen.
Het college vindt het noodzakelijk om bij de voorbereiding van grote en complexe
projecten de juiste expertise in te zetten. Dit om risico’s in de daadwerkelijke
uitvoering van projecten te beperken en voorkomen. Bij de Unilocatie is dit
voorbereidingstraject vormgegeven in het haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd door het gemeentelijk projectmanagementbureau. Er is geen
sprake van onnodig onderzoek.

Onderdeel 2 – Democratische besluitvorming te vergroten door impopulaire
maatregelen in alle openheid vanaf beginstadium te bespreken
Het college deelt het advies van het presidium (zie bijgaande brief van het
presidium dd. 15 februari 2011) om dit voorstel te betrekken bij de behandeling
van het definitieve voorstel tot actualisering participatie & inspraak,
wijkradenstelsel en financiering wijkraden. Over deze nota vindt op 8 maart as. en
stadsgesprek plaats. Na inspraak zal deze nota weer in de commissie behandeld
worden (eind mei).
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Onderdelen 3A, 3B en 4A –
1. Vraag of vestiging van beoogde voorziening specifiek mogelijk is op locatie

Gedempte Oude Gracht 138;
2. De mogelijkheid tot het vestigen van voorziening met verslavingsfunctie ten

opzichte van bestemmingsplannen in zijn algemeenheid.

Ad. 1
Het college is van mening dat het vestigen van een Unilocatie in het pand
Gedempte Oude Gracht 138 juridisch mogelijk is, het gaat hier om een passende
functie voor deze locatie. Het is wel de maatschappelijke plicht van het college van
B & W om bij een dergelijke vestiging de omwonenden, direct betrokkenen en
bedrijven zoveel mogelijk te betrekken.
Mede gezien de opmerkingen vanuit de buurtbewoners tijdens de informatieavond
van 17 januari jl., uit de ingezonden brieven en inspraakreacties tijdens vergadering
van de commissie Samenleving, heeft het college gemeend om aan de vestiging van
deze voorziening een WABO-procedure te koppelen. (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht).
Deze wet is ingegaan per 1 oktober 2010 en betreft een samenvoeging van
verschillende vergunningstrajecten in één verordening. Op basis van deze
verordening vindt er vergunningverlening plaats en kan er door belanghebbenden
bezwaar worden ingesteld tegen de in dit kader genomen besluiten door de
gemeente.

Ad. 2
Het college stelt voor, mede in het kader van het maatschappelijk belang, om in de
toekomst bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen de maatschappelijke
bestemmingen en functies nader te concretiseren.

Onderdeel 4B- rechtsongelijkheid indien gemeente besluiten neemt met diverse
petten
Het college deelt het advies van het presidium (zie bijgaande brief van het
presidium dd. 15 februari 2011) en stelt voor dit onderdeel nu voor kennisgeving
aan te nemen en verder te betrekken bij de behandeling van de participatienota.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

ing. S.M.M. Borgers, mr. B.B. Schneiders






