
  

Genoemde agendatijden zijn indicatief. 
De commissie Ontwikkeling heeft de volgende programmalijnen onder zich: Programma 5: 
Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling, Programma 6: Economie, toerisme, cultuur en 
recreatie 

 

 
Geachte leden, 
 
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Marceline Schopman, uit voor een 
openbare vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden 
op donderdag 20 juni 2013 a.s. om 19.30 uur in een van de vergaderkamers van 
het Stadhuis (na te vragen bij de receptie).  
 
De in het vergaderschema vermelde vergadering van 22 augustus gaat wel 
door. 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
1.  Opening en mededelingen voorzitter 
2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 
3. Revue – vaststellen van de agenda 
4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 
 
Ter advisering aan de Raad 
5. Vaststellen bestemmingsplan Bomenbuurt 

Advies wordt gevraagd over: 
 Het bestemmingsplan Bomenbuurt met identificatienummer 

NL.IMRO.0392.BP6080005-0003, gewijzigd vast te stellen; 
 Geen exploitatieplan vast te stellen. 

(2013/160655)      <EC> 
 

Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling 
en de leden van het college van B&W 
 
 Let op: vervroegde aanvangstijd 19.30 uur!                                                                

 Gemeente Haarlem 
 

  
  
 Griffie 
 
 
 
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 
Onderwerp 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail adres 
Kopie aan 

 

10 juni 2013 
Agenda openbare vergadering van 20 juni 2013 
Jessica Talaa 
(023) 511 5201 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 19.30 – 19.50 uur 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor 
de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de 
vergadering hiermee niet wordt belast. Verzoek om rondvragen uiterlijk 
woensdag te mailen naar het griffiebureau zodat de antwoorden voorbereid 
kunnen worden door de wethouder. 

+ 19.50 – 20.30 uur 
Programmanr. 5 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C949E11C-7CE8-4EEC-8E72-81F84C2A0AE3
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6. Vaststellen bestemmingsplan Oude Stad 
Advies wordt gevraagd over:  

 Het bestemmingsplan Oude Stad met identificatienummer BP1080005-0003 
gewijzigd vast te stellen; 

 Geen exploitatieplan vast te stellen; 
(2013/162303)      <EC> 
 
 
 

7. Aanvullende kredietaanvraag herstel Jeu de Boules hal PUK in Van der 
Aartsportpark 
Advies wordt gevraagd over: 
Dit voorstel wordt geagendeerd in commissie Ontwikkeling, omdat de 
financiering wordt geregeld vanuit Delftwijk gelden. Dringend verzoek om het 
voorstel van tevoren af te stemmen met uw fractiegenoten uit commissie 
Samenleving, aangezien er geen gelegenheid is voor gezamenlijke 
commissiebehandeling. 
(2013/232733)      <EC> 
 

Overige punten ter bespreking 
8. Omgevingsvergunning beeld Kenau-Ripperda o.v.v. D66 

(beleidswijziging) 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (D66) uit de 
vergadering van 23 mei jl. 
(2013/152247)      <EC/> 
 

Ter advisering aan de Raad 
9. Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m 2016 

Advies wordt gevraagd over: 
Het in te stemmen met de door het college en de woningcorporaties Ymere, Pré 
Wonen en Elan Wonen gemaakte prestatieafspraken zoals omschreven in het 
Lokaal Akkoord 2013 t/m 2016.  
Het raadsstuk is digitaal en in papier verzonden bij de uitnodiging van de 
raadsmarkt van 16 mei. Antwoordbrief van wethouder Nieuwenburg d.d. 4 juni 
jl. (2013/235780) wordt bij de afronding van de behandeling van 23 mei jl. 
betrokken. 
(2013/154058)      <JN> 
 

Overige punten ter bespreking 
10. Rapportage woningbouw Haarlem (cijfers woningbouw).  

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (PvdA) uit de vergadering 
van 23 mei jl. 
(2013/138684)      <JN> 
 

11. Actielijst en jaarplanning commissie Ontwikkeling    
Bespreking vindt plaats op verzoek van 
(2013/233549)     <college> 
 

+ 20.30 – 21.10 uur 
Programmanr. 5 

Pauze: 21.10 – 21.25 uur 

+ 21.55 – 22.40 uur 
Programmanr. 5 

Indien 13 juni nog 
niet behandeld. 

+ 22.40 – 22.50 uur 
Programmanr. 5 
 

+ 21.25 – 21.45 uur 
Programmanr. 5 

± 21.45 – 21.55 uur 
Programmanr. 5 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=931BA2ED-F917-49CD-B857-9761E0EFFFD4
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1155E0CE-4D4A-4302-8137-0389E40A425F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1155E0CE-4D4A-4302-8137-0389E40A425F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=635C2B12-8447-4CB3-A19F-65850860434E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=635C2B12-8447-4CB3-A19F-65850860434E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E8961B9D-C48C-4E7B-8AD9-CE60DDAD7D70
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7B8C5D8A-07B6-408F-B9FC-A40AC3BD0924
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EBE9C18F-EF38-4DB2-BD35-CA6EE6883391
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=85202829-633F-4834-895F-E97190E1179E
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13. Agenda komende commissievergadering(en)  
14. Rondvraag 
15. Sluiting  
 
Ter kennisname meegezonden stukken:  
N.b. Voorstellen voor bespreking in de commissie dienen goed te worden 
gemotiveerd. 
- Actieve informatieplicht: 

 Voortzetting evenementen in Haarlem 2013-2016 (2013/142558) 
- Ingekomen stukken: 

 Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  B&W: 
 Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 4 juni 2013 inzake 

terugkoppeling gesprek met ondernemersvereniging Haarlem Centraal 
(2013/50350) (toegezonden per email 5 juni) 

 Brief van wethouder Cassee d.d. 4 juni inzake bestemmingsplan 
Schalkwijk-Midden (2013/233296) (toegezonden per email 5 juni) 

 Brief van wethouder Cassee d.d. 6 juni 2013 inzake bestemmingsplan 
Ramplaankwartier (2013/238970) 

 Voorgestelde planningswijzigingen BBP:  
- BBP1137   Bestemmingsplan Schalkstad naar Sep 2013 

Bestemmingsplan loopt vertraging op. 
 Lijst van ingekomen stukken 

- Brief van dhr Pijnenburg d.d. 10 juni namens wereldmuziekschool 
(toegezonden per email 10 juni) 

- Brief mw. Buijs 17 mei inzake Ramplaankwartier (inspreker 13 juni) 
(toegezonden per email 11 juni) 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marianne Blaauboer, 
secretaris commissie Ontwikkeling 
 
Genoemde agendatijden zijn indicatief 
 
 
 
 
NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:   
De  stukken liggen ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem, tel.nr. 023-
5114770. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u de stukken 
raadplegen via www.haarlem.nl/bis. 
Raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn live en ook achteraf te beluisteren op 
www.haarlem.nl/raadonline. Op www.haarlem.nl/vergaderschema vindt u de vergaderdata van de 
raad en de commissies. U kunt de raad ook volgen op Twitter: @haarlemraad en #raad023. 
Ook vindt u wekelijks op www.haarlem.nl/raadendaad de mening van twee raadsleden over een 
onderwerp van één van de commissies. U kunt daarop reageren. 

± 22.50 – 23.00 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=CC970674-BC96-4E55-B6FC-D03F34A89CF6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B3C3E18E-1A0C-4367-8933-C02220B9960D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B3C3E18E-1A0C-4367-8933-C02220B9960D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8602BE7D-47D0-4B3A-ADE8-F8CBF8CA14F0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8602BE7D-47D0-4B3A-ADE8-F8CBF8CA14F0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8602BE7D-47D0-4B3A-ADE8-F8CBF8CA14F0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8602BE7D-47D0-4B3A-ADE8-F8CBF8CA14F0
http://www.haarlem.nl/bis
http://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderwerpen-raadscommissies-op-16-september-parkeerregulering-badmintonpad-kabelgelden/raadonline/
http://www.haarlem.nl/vergaderschema
http://www.haarlem.nl/raadendaad
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