
afdeling zaak

num

mer

zaakonderwerp omschrijvingBT soortBT programmanum

merBT

portefeuilleho

uderNaamBT

datumToezegging

BT

STZ/OGV Openbare 

ruimte, Groen en 

Verkeer

2014

0478

43

Stand van zaken bewustmaking 

niet verstenen tuinen (motie uit 

2012)

Bij bespreking van het Integraal 

Waterplan Haarlem 2014 zegt wethouder 

Mulder toe na te gaan hoe het staat met 

de ingediende motie in 2012 over het 

bewustmaken van de Haarlemmer om 

zijn tuin niet te verstenen. 

Toezeggingen 09. Kwaliteit 

fysieke 

leefomgeving

Sikkema, C.Y. 30-01-2014

STZ/OGV Openbare 

ruimte, Groen en 

Verkeer

2014

0368

77

Ecologisch beleidsplan \'B7{\*\'B7-360 Bij de behandeling van het 

Ecologisch Beleidsplan 2013-2030 

(agendapunt 6) zegt wethouder Mulder 

toe de raad over twee jaar te informeren 

over de genomen acties en behaalde 

resultaten. Hij zal de raad daarbij tijdig 

informeren om de controlerende taak te 

kunnen uitvoeren en om zo nodig meer 

budget ter beschikking te stellen. 

Toezeggingen 09. Kwaliteit 

fysieke 

leefomgeving

Mulder, L. 28-11-2013

STZ/OGV Openbare 

ruimte, Groen en 

Verkeer

2014

0483

51

Stand van zaken 

Speelruimtebeleidsplan

\'B7{\*\'B7-360  Wethouder Mulder zegt 

een brief over stand van zaken van het 

speelruimtebeleidsplan toe .

Toezeggingen 09. Kwaliteit 

fysieke 

leefomgeving

Mulder, L. 30-01-2014

STZ/RB  Ruimtelijk 

Beleid

2013

5362

07

Plaatsing trafo-huisjes ;; College wordt verzocht met Liander 

afspraken te maken over de plaatsing 

van trafo-huisjes volgens regels van de 

nota Ruimtelijke Kwaliteit en afspraken te 

maken over richtlijnen om 

belanghebbende bewoners te betrekken 

bij de plaatsing van deze huisje (raad 28-

02 motie 16). BBP 1102 

Moties 09. Kwaliteit 

fysieke 

leefomgeving

Mulder, L. 28-02-2013



afdeling zaak

num
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uderNaamBT
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BT

STZ/MIL Milieu 2013

5359

21

Ontwerp beleidsplan 

Luchtkwaliteit

;; Het ontwerp-beleidsplan luchtkwaliteit 

wordt definitief gemaakt met een 

uitvoeringsprogramma. BBP 938 

Termijn 

agendapunten

09. Kwaliteit 

fysieke 

leefomgeving

Mulder, L. 05-01-2012

STZ/OGV Openbare 

ruimte, Groen en 

Verkeer

2013

5357

34

Weren vrachtverkeer Centrum ;; College wordt verzocht te onderzoeken 

hoe en onder welke voorwaarden in de 

oude Haarlemse binnenstad kan worden 

overgegaan tot het weren van zwaar en 

groot vrachtverkeer in het gebied 

begrensd door Lange Herenvest, 

Oostvest, Papentorenvest, Koudenhorn, 

Hooimarkt, Parklaan, Kenaupark, 

Kinderhuisvest, Zijlvest, Wilhelminastraat, 

de zuidelijke Vesten, Lieve Vrouwegracht 

en Schalkwijkerstraat. BBP 632 

Moties 08. 

Bereikbaarheid 

en mobiliteit

Mulder, L. 10-02-2011

STZ/OGV Openbare 

ruimte, Groen en 

Verkeer

2013

5359

02

Onderzoek opstarten 

mogelijkheden voor centrum voor 

goederendistributie

;; Onderzoek opstarten mogelijkheden 

voor centrum voor goederendistributie. 

BBP 931 

Termijn 

agendapunten

08. 

Bereikbaarheid 

en mobiliteit

Mulder, L. 05-01-2012

STZ/OGV Openbare 

ruimte, Groen en 

Verkeer

2014

0947

40

Uitgifte huisvuilpassen Wethouder Mulder komt met een brief die 

schetst hoe tot uitgave van een 

huisvalpas wordt overgegaan op dit 

moment. Hij betrekt daarbij of er controle 

plaatsvindt op basis van het betalen van 

afvalstoffenheffing of op basis van 

betalen van de ozb. Tevens bekijkt hij de 

suggestie een parallel te trekken met de 

uitgave van parkeervergunningen. 

Toezeggingen 09. Kwaliteit 

fysieke 

leefomgeving

Mulder, L. 06-03-2014



afdeling zaak

num

mer

zaakonderwerp omschrijvingBT soortBT programmanum

merBT

portefeuilleho

uderNaamBT
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BT

GOB 

Gebiedsontwikkeling 

en Beheer

2014

1578

42

In juni/juli vervolgnota Beheer- en 

onderhoudscontracten.

Wethouder Mulder zegt toe in juni/juli te 

komen met een vervolgnota die de 

processen nader vormgeeft. In deze nota 

wordt ook verheldering gegeven over het 

huidige volume van de opdrachten aan 

Spaarnelanden (nu 29,5 miljoen) en komt 

meer inzicht in de nadere invulling van de 

DO's. Pas na bespreking van deze 

vervolgnota wordt het 

aanbestedingstraject ingezet.  

Toezeggingen 09. Kwaliteit 

fysieke 

leefomgeving

Mulder, L. 17-04-2014

GOB 

Gebiedsontwikkeling 

en Beheer

2014

1849

43

Haalbaarheid verschuiven binnen 

DVO's Spaarnelanden om meer 

geld voor Onkruidbestrijding vrij 

te maken

In de vorige vergadering van 17 april 

2014 heeft de wethouder toegezegd om 

in juni/juli te komen met een vervolgnota 

die de processen nader vormgeeft met 

betrekking tot de DVO's met 

Spaarnelanden.  Wethouder Mulder zegt 

nu in de vergadering van 8 mei toe om in 

die nota tevens te laten uitzoeken of een 

verschuiving binnen de DVO's kan 

opleveren dat er meer geld beschikbaar 

is voor Onkruidbestrijding. 

Toezeggingen 09. Kwaliteit 

fysieke 

leefomgeving

Mulder, L. 08-05-2014

STZ/OGV Openbare 

ruimte, Groen en 

Verkeer

2014

1849

81

Commissie Beheer informeren 

over gesprek met NS over 

fietsenstallingsbeleid

Op verzoek van de heer Visser van de 

ChristenUnie zegt wethouder Mulder toe 

de commissie te informeren over de 

uitkomsten van het gesprek met de NS 

als dat heeft plaatsgevonden. 

Toezeggingen 08. 

Bereikbaarheid 

en mobiliteit

Mulder, L. 08-05-2014



afdeling zaak

num

mer

zaakonderwerp omschrijvingBT soortBT programmanum

merBT

portefeuilleho

uderNaamBT
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BT

GOB Centrum 2014

1578

35

Korte brief volgorde 

werkzaamheden Oudeweg en 

Amsterdamse Vaart

Wethouder Mulder zegt naar aanleiding 

van vragen van de SP over het mogelijk 

ontstaan van een verkeersinfarct toe dat 

hij een (korte) brief schrijft over de 

volgorde van werkzaamheden op en 

rondom zowel de Oudeweg als de 

Amsterdamse Vaart.  

Toezeggingen 08. 

Bereikbaarheid 

en mobiliteit

Mulder, L. 17-04-2014

GOB 

Gebiedsontwikkeling 

en Beheer

2014

2087

84

Bakenessergracht, reactie 

college komt na uitspraak Raad 

van State tot dan geen 

aanbesteding

Bij de behandeling van het onderwerp 

Bakenessergracht zegt wethouder 

Sikkema toe te komen met een spoedige 

reactie van BenW zodra de uitspraak van 

de Raad van State er is. De verwachting 

is dat de uitspraak binnen vijf weken 

komt. Tot de uitspraak van de RvS er is, 

zal er geen aanbesteding plaatsvinden.

Toezeggingen 09. Kwaliteit 

fysieke 

leefomgeving

Sikkema, C.Y. 22-05-2014

Griffie 2014

2177

21

Gewijzigde planning plaatsing 

ondergrondse restafvalcontainers

Bij de rondvraag constateert de fractie 

van de VVD (dhr. Boer) dat er wederom 

vertraging is opgetreden in de plaatsing 

van de ondergrondse restafvalcontainers. 

Op verzoek van de VVD wordt dit 

onderwerp nu geagendeerd voor de 

komende commissievergadering op 19 

juni 2014. Wethouder Sikkema zegt toe 

voor die commissievergadering de 

gewijzigde planning voor de plaatsing van 

ondergrondse restafvalcontainers aan te 

leveren. 

Toezeggingen 09. Kwaliteit 

fysieke 

leefomgeving

Sikkema, C.Y. 05-06-2014



afdeling zaak

num

mer

zaakonderwerp omschrijvingBT soortBT programmanum

merBT

portefeuilleho

uderNaamBT

datumToezegging

BT

STZ/MIL Milieu 2014

2087

10

Stadslandbouw totstandkoming 

huurprijs, inclusief juridische 

onderbouwing en toelichting 

BTW.

Bij de behandeling van het onderwerp 

Stadslandbouw zegt wethouder Sikkema 

toe schriftelijk terug te komen op de 

achtergrond van de totstandkoming van 

de huurprijs en betrekt hierbij de 

juridische onderbouwing en geeft een 

toelichting op de BTW 

Toezeggingen 09. Kwaliteit 

fysieke 

leefomgeving

Sikkema, C.Y. 22-05-2014

Griffie 2014

2174

86

Aanbesteding Waarderhaven: 

brandveiligheid, onderhoud en 

bodemsanering Raad krijgt 

uitkomsten te horen en kan 

bijsturen

Bij de bespreking van het adviespunt 

'Aanvullend krediet Waarderhaven' zegt 

de portefeuillehouder (dhr. Schneiders) 

toe de raad te informeren zodra de 

aanbesteding afgerond is. Als de 

aanbesteding tegenvalt, dan zegt 

Schneiders toe, eerst te overleggen met 

de raad over mogelijke vervolgstappen. 

Toezeggingen 09. Kwaliteit 

fysieke 

leefomgeving

Schneiders, 

B.B.

05-06-2014

Griffie 2014

2177

16

Rechtdoor rijden vanaf 

Waarderbrug richting Haarlem 

Noord mag niet.

Tijdens de rondvraag zegt wethouder 

Sikkema toe, schriftelijk terug te komen 

op de constatering van de fractie van de 

PvdA (dhr. Aynan) dat tegen de 

afspraken in, auto's vanaf de 

Waarderburg toch rechtdoor de wijk 

inrijden richting Haarlemn Noord.

Toezeggingen 08. 

Bereikbaarheid 

en mobiliteit

Sikkema, C.Y. 05-06-2014



afdeling zaak

num

mer

zaakonderwerp omschrijvingBT soortBT programmanum

merBT
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uderNaamBT

datumToezegging

BT

Griffie 2014

2176

57

Relatie HOV en concessie 

Haarlem/IJmond 2016-2025.

Bij de behandeling van het agendapunt 

'Zienswijze Ontwerp 

programma van eisen concessie 

Haarlem/IJmond 2016-2025 zegt 

wethouder Sikkema toe schriftelijk terug 

te komen op de vragen van de

fractie van D66 over de relatie met het 

HOV. 

De heer Nederbragt (D 66) begrijpt dat de 

concessie vanaf 2016 gaat 

lopen en hij vraagt of de HOV daar ook 

bij hoort. Dat betekent dat de 

gemeente anderhalf jaar de tijd heeft om 

de Rijksstraatweg daarvoor 

geschikt te maken. Hij krijgt graag inzicht 

in die maatregelen, de kosten

en de planning

Toezeggingen 08. 

Bereikbaarheid 

en mobiliteit

Sikkema, C.Y. 05-06-2014

Griffie 2014

2175

88

Nascheiden restafval Bij de behandeling van het agendapunt 

'dagvaarding door Attero Zuid bv' zegt 

wethouder Sikkema toe schriftelijk terug 

te komen op het onderwerp nascheiden 

restafval. Tevens zal zij dit onderwerp 

bespreken met Spaarnelanden.

Toezeggingen 09. Kwaliteit 

fysieke 

leefomgeving

Sikkema, C.Y. 05-06-2014



afdeling zaak

num

mer

zaakonderwerp omschrijvingBT soortBT programmanum

merBT

portefeuilleho

uderNaamBT

datumToezegging

BT

Griffie 2014

2176

09

Toezenden 'Nota van 

zienswijzen' opgesteld door 

Provincie over 'ontwerp 

programma van eisen concessie 

Haarlem/IJmond 2016- 2025'.

Bij de behandeling van het agendapunt 

'Zienswijze ontwerp programma van 

eisen concessie Haarlem/IJmond 2016- 

2025' zegt wethouder Sikkema toe de 

'nota van zienswijzen', door de Provincie 

op te stellen, direct aan de Raad door te 

zenden wanneer deze door de gemeente 

ontvangen is. Dit is naar verwachting half 

juli.

Toezeggingen 08. 

Bereikbaarheid 

en mobiliteit

Sikkema, C.Y. 05-06-2014


