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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 10 DECEMBER 

2015 VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELING 

 

 

Aanwezig de leden: 

De heren Abspoel (ChristenUnie), Amand (Trots), Baaijens (Actiepartij), Berkhout 

(GroenLinks), Bloem (SP), Blokpoel (VVD), Dreijer (CDA), Van Driel (CDA), Drost 

(GroenLinks), Garretsen (SP), Van Haga (VVD), Hulster (Actiepartij) en Visser (PvdA) en de 

dames Cannegieter (D66), Kok (OPH), en Van Zetten (HartvoorHaarlem) 

 

Afwezig: De heer Mohr (D66), mevrouw Schopman (PvdA), mevrouw Van der Smagt (VVD), 

de heer Visser (CDA) 

 

Mede aanwezig: 

Mevrouw Blaauboer (griffier), de heer Van der Hoek (wethouder), mevrouw Huysse 

(voorzitter), mevrouw Langenacker (wethouder) en de heer Van Spijk (wethouder) 

 

Verslag: De heer Guilonard 

 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

 De heren Visser (CDA) en Mohr en de dames Schopman en Van der Smagt zijn met kennisgeving 

afwezig 

 Verzoek van mevrouw Polman om de nog in te dienen teksten van moties en/of amendementen 

over het bestemmingsplan Entree Oost vóór de raadsvergadering van volgende week zo snel 

mogelijk aan haar voor te leggen voor juridisch advies 

 Aandacht voor het bezoek aan het Dolhuys. Leden van de commissie kunnen zich aanmelden voor 

een bezoek voor volgende week 17 december 2015 van 16.00 uur tot 17.00 uur 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

4. Vaststellen conceptverslag commissie Ontwikkeling van 19 november 2015 

Het verslag van 19 november 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Inventariseren rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er zijn vier rondvragen. 

 

6. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland 

Wethouder Van der Hoek deelt mee dat er acht maanden is gewerkt aan de wijzigingen van de Wet 

gemeenschappelijke regeling (Wgr). Vanmorgen heeft het ministerie meegedeeld dat artikel 33, lid 1, 

niet klopt. De minister kan de Wgr niet ondertekenen als dat niet wordt gewijzigd. Hiervoor is een 

erratum opgesteld die in de commissie zojuist is rondgedeeld, zodat alle commissieleden kunnen 

meelezen. Spreker stelt voor om dit erratum geconsolideerd toe te voegen aan het raadsbesluit dat 

volgende week in de raadsvergadering moet worden vastgesteld. 

De heer Garretsen vraagt waarom het oude artikel 33 niet wordt gehandhaafd met de toegevoegde 

woorden ‘zoveel mogelijk’.  

Wethouder Van der Hoek antwoordt dat het niet van het Rijk mocht. Het is de gemeenschappelijke 

regeling opgelegd. 

 

De voorzitter concludeert dat dit punt als hamerstuk naar de raad gaat. 
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Op verzoek van wethouder Van der Hoek worden nu de rondvragen voor hem behandeld. 

Mevrouw Kok vraagt naar de stand van zaken omtrent de verkoop van het Brinkmancomplex, 

aangezien het plan bestond om het nog dit jaar te verkopen. 

Wethouder Van der Hoek antwoordt dat de verkoop nog niet gelukt is. Meer gedetailleerde 

informatie zal spreker in de eerstvolgende commissievergadering vertrouwelijk toespelen. 

De heer Amand zou graag nog wat informatie ontvangen over de verkoop van het Dolhuys, de stand 

van zaken van Schalkstad en Koningstein. 

Wethouder Van der Hoek antwoordt dat hij hier geen antwoord op kan geven, aangezien dit 

onderwerpen zijn over ruimtelijke ordening en die horen bij zijn collega Van Spijk thuis. 

Mevrouw Van Zetten heeft een vraag over de stand van zaken bij de Koepel nu hier 450 asielzoekers 

worden gehuisvest terwijl de Koepel verkocht zou gaan worden. 

Wethouder Van der Hoek antwoordt dat hij deze vraag terugneemt richting het college en hij zal 

ervoor zorgdragen dat de commissie binnenkort een antwoord krijgt.  

 

De voorzitter concludeert dat dit agendapunt voldoende is behandeld. 

 

7. Grondverkoop locatie 1 Aziëweg – zware voorhangprocedure 

De heer Berkhout merkt op dat zijn fractie blij is dat de herontwikkeling op de voormalige 

schoollocatie aan de Aziëweg door de woningcorporatie Pré Wonen in samenwerking met 

projectontwikkelaar HSB Volendam het project doorgaat. Spreker begrijpt niet hoe het proces verloopt 

bij het budget dat wordt toegekend aan deze appartementen dat bestemd is voor Stedelijke 

Vernieuwing vanuit de ISW-gelden. 

Mevrouw Kok is blij dat het project van start is gegaan, maar zij betreurt het dat de woningcorporatie 

Pré Wonen niet doet wat het zou moeten doen: sociale huurwoningen bouwen. Tevens vindt zij het 

jammer dat het ondergronds parkeren hier niet mogelijk is. 

De heer Visser sluit zich aan de woorden van de vorige twee sprekers.  

De heer Bloem vraagt of hier korting wordt gegeven aan een projectontwikkelaar voor koopwoningen 

die bestemd zijn voor Amsterdammers.  

Mevrouw Cannegieter is blij dat de woningbouw daar van de grond komt. Zij is voor de 

doorstroming. Het kan in haar ogen de woningdruk bij de sociale huurwoningen gedeeltelijk opheffen. 

De heer Amand vraagt of de wethouder niet kan eisen dat er meer sociale huurwoningen gebouwd 

gaan worden.  

Mevrouw Van Zetten is in principe blij dat daar gebouwd kan gaan worden. Zij pleit echter voor 

ondergronds parkeren, aangezien het financieel makkelijker wordt nu de grond daar goedkoper is. Er 

was bovendien een bedrag van 240.000 euro beschikbaar voor verdiept parkeren, dat kan hier nu voor 

worden gebruikt. Spreekster denkt dan aan het maken van een motie vreemd. 

De heer Van Haga kan in principe instemmen met dit voorstel. Ook hij pleit voor het afdwingen van 

het ondergronds parkeren.  

 

Wethouder Van Spijk merkt op dat ze gaan starten met het plan. Het bovengronds parkeren is een 

compromis geworden met de projectontwikkelaar, anders moet alles opnieuw worden besproken. Er 

kan in deze herontwikkelingsstrook worden geïnvesteerd in groen, zodat het een parkachtige 

uitstraling krijgt.  

De heer Berkhout vraagt over welk bedragen het hier gaat voor de aanleg van een park en het 

ondergronds parkeren. 

De heer Van Haga vindt dat er wel opnieuw moet worden onderhandeld. 

Mevrouw Van Zetten is het hiermee eens. Spreekster verzoekt de wethouder om iets meer ambitie te 

tonen in deze zaak. 

Wethouder Van Spijk geeft aan dat de gemeente Haarlem de woningbouw wil vlottrekken. Met dit 

voorliggende plan kan de gemeente weer aan de gang. Hij geeft opnieuw aan dat het minimaal een jaar 

tot anderhalf jaar gaat duren om de onderhandelingen opnieuw te moeten voeren. Er ligt nu een goed 

bod waar hij snel mee aan de gang kan gaan.  

De heer Van Haga meent dat er wel opnieuw moet worden onderhandeld. 

De heer Bloem oppert dat het gebrek aan sociale huurwoningen vooral gevoelig ligt bij de mensen op 

de wachtlijsten, die alleen maar groeien. 
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Wethouder Van Spijk zegt dat er een goede prijs is betaald en spreker is blij dat de gemeente nu 

stappen kan gaan zetten. 

De heer Berkhout hoort dat er een goede deal is gemaakt, maar dat er niet ondergronds kan worden 

geparkeerd. Wat voor een deal maakt de gemeente als er wel ondergronds kan worden geparkeerd? 

Een ambtenaar antwoordt dat de bouwkosten per parkeerplaats ondergronds ongeveer tussen 

20.000 euro en 25.000 euro liggen. In het centrum verkoop je een parkeerplaats tussen de 25.000 euro 

en 35.000 euro. In Schalkwijk ligt dat bedrag rondom 10.000 euro. Dat is onrendabel en gaat van de 

grondwaarde af.  

Mevrouw Kok vindt het wel een goede zaak als deze ondergrondse parkeerplaatsen er komen. 

Mevrouw Cannegieter begrijpt niet waarom er commissieleden zijn die het niet erg vinden dat het 

nog een jaar mag duren, terwijl zij afgelopen zomer een ander geluid lieten horen. 

De heer Van Haga gaat nu niet akkoord en verzoekt de wethouder met een plan te komen waarin 

ondergronds kan worden geparkeerd. 

De heer Hulster vraagt of de wethouder nog iets kan melden over de dichtbij gelegen bushalte, 

waarvan goed gebruik kan worden gemaakt. 

De heer Van Driel vraagt waarom andere fracties nu wel ondergronds willen parkeren en dat zij in 

2013 voorstemden voor het parkeren op maaiveld. 

Mevrouw Van Zetten zegt dat meer fracties – vanwege de economische voorspoed – er nu anders 

over denken dan een of twee jaar geleden. Bovendien ligt er nog een subsidiebedrag van 240.000 euro 

dat voor ondergronds parkeren kan worden bestemd. 

De heer Van Haga begrijpt niet waarom mevrouw Cannegieter voor het bovengronds parkeren is. 

Mevrouw Cannegieter antwoordt dat zij niet onwelwillend tegen ondergronds parkeren staat, maar zij 

wil wel meer informatie van de wethouder ontvangen over het ondergronds parkeren. Zij wil echter 

voorkomen dat het bouwplan weer een jaar vooruit wordt geschoven. 

De heer Bloem haakt hierop in en geeft aan dat iedere fractie blij was dat er wat ging gebeuren in de 

bouwmarkt, maar dat nu het resultaat beter moet. 

Wethouder Van Spijk zegt dat dit plan er al heel lang ligt, waarbij een compromis is gesloten en dat 

dit plan nu snel kan worden gerealiseerd. Hij vermoedt dat het verzoek van veel fracties om 

ondergronds te gaan parkeren ongeveer anderhalf jaar vertraging gaat opleveren en dat het ongeveer 

0,5 miljoen euro per jaar aan rente kost op de grondexploitatie. Spreker zegt toe dat hij de meerkosten 

voor ondergronds parkeren vóór komende maandag 14 december 2015 zal berekenen en deze 

gegevens zal opsturen naar de commissie. Het taxatierapport van de grond zal eveneens worden 

opgestuurd. 

De heer Garretsen vindt het vreemd dat de wethouder nu wel de rentekosten als argument gebruikt 

om niet langer te wachten met het plan, terwijl dat met een ander bouwplan werd weggewuifd. 

Diverse fracties stellen voor om dit agendapunt terug te nemen naar hun fractie.  

De heer Van Haga stelt voor om op dinsdagochtend 15 december 2015 het griffiebureau te laten 

weten of dit agendapunt behandelrijp is voor de raadsvergadering of niet. De commissie gaat hiermee 

akkoord. 

 

De voorzitter constateert dat dit plan teruggaat naar de fracties en het onderwerp wordt voor nu even 

geparkeerd. 

 

8. Vaststellen Raadsjaaragenda 2016  

De heer Blokpoel zegt dat het Vlekkenplan op de jaaragenda ontbreekt. Spreker vraagt of de geplande 

riviercruise in april 2016 iets naar voren kan worden gehaald.  

Mevrouw Cannegieter vindt dat de planning van het tot stand brengen van de detailhandelsvisie veel 

te lang duurt. Zij wil dat graag al in januari 2016 aan de orde stellen. 

De heer Drost constateert dat de agendadruk in maart en juni erg groot is. 

 

De voorzitter constateert dat dit adviesstuk als hamerstuk met stemverklaring naar de raad gaat. 
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9. Brief wethouder Van Spijk van 10 november 2015 inzake voortgang verkoop 

Slachthuisterrein en vestiging Popschool en oefenruimtes 

De heer De Winter roept als inspreker bij dit agendapunt op om dit plan niet te laten doorgaan. De 

reden hiervoor is dat er een plan bestaat om de Popschool te verkassen naar het Slachthuisterrein. Hij 

vertegenwoordigt de bewoners van de Baan die bezwaar maken tegen deze verhuizing vanwege veel 

geluidsoverlast. 

De heer Van Rijsbergen spreekt in als bewoner van Haarlem en zegt dat hij zich bemoeid heeft met 

het onderwerp over het Slachthuisterrein. Inspreker kent een projectontwikkelaar die mogelijk bereid 

is om het project aan te pakken en te financieren. Daarnaast heeft hij gelobbyd om muzikanten te 

interesseren voor deze locatie. Het is echter van groot belang dat er wel vaart wordt gezet in dit plan, 

anders lopen partijen weg. 

 

De heer Berkhout vraagt binnen welke termijn dit plan voor de projectontwikkelaar realiseerbaar is. 

De heer Van Rijsbergen antwoordt dat eind 2016 een begin kan worden gemaakt voor het inhuizen 

van de eerste huurders. Daarna wordt het omliggende gebied ontwikkeld. 

Mevrouw Cannegieter vraagt aan de heer De Winter of hij onder bepaalde voorwaarden wel akkoord 

kan gaan met het tijdelijk verplaatsen van de Popschool naar het Slachthuisterrein. 

De heer De Winter antwoordt ontkennend, aangezien hij dan nooit meer rust heeft en dat hij daarnaast 

last heeft van lichtvervuiling. 

Mevrouw Kok vraagt aan de heer Van Rijsbergen wat de reactie is geweest van de twee wethouders. 

De heer Van Rijsbergen antwoordt dat het plan begin november 2015 is gepresenteerd aan twee 

wethouders. Hij heeft begrepen dat er een Europese aanbesteding komt op het Slachthuisterrein. 

De heer Bloem vraagt wat het gevolg is van dit plan als er langer wordt gewacht. 

De heer Van Rijsbergen antwoordt dat er meer bands uit Haarlem vertrekken om elders te gaan 

oefenen. 

Mevrouw Cannegieter vraagt aan de heer Van Rijsbergen of hij een idee heeft waar de Popschool 

tijdelijk kan worden ondergebracht, afgezien van het Slachthuisterrein. 

De heer Van Rijsbergen antwoordt dat al het geld dat aan oefenruimtes wordt verspijkerd, 

weggegooid geld is. Het heeft derhalve geen zin om dat elders in een leegstaand pand in Haarlem op te 

zetten. 

De heer Van Haga vraagt aan de heer De winter hoe hij op de hoogte werd gesteld van dit plan. 

De heer De Winter antwoordt dat de buren er achter kwamen dat dit onderwerp op de agenda stond.  

 

De heer Van Haga ziet het liefst een integraal plan van de wethouder over het Slachthuisterrein en 

niet dat hij met een tijdelijk plan komt. Wellicht is het plan dat de heer Van Rijsbergen aanbracht 

hoopgevend. 

De heer Visser sluit zich aan bij de woorden van de heer Van Haga. Spreker vindt dat de gesproken 

woorden van de heer Van Rijsbergen weer hoop geven op een goede oplossing. Het lijkt de heer 

Visser een betere oplossing om de Popschool tijdelijk in de Drijfriemenfabriek onder te brengen in 

plaats van aan de Kleine Houtweg. 

De heer Hulster ziet weinig in het voorliggende plan. Hij vindt het verhelderend dat er wel degelijk 

mogelijkheden zijn om de Popschool op het Slachthuisterrein onder te brengen. Hij stelt voor om de 

Popschool nog even in de Egelantier te laten. 

De heer De Winter antwoordt dit een intelligente opmerking te vinden, want dat is veel efficiënter.  

De heer Bloem ziet mogelijkheden in de opmerkingen van inspreker Van Rijsbergen. Spreker hamert 

op het vaart maken met de uitvoering van dit plan. 

Mevrouw Cannegieter zit met een dilemma. Het Slachthuisterrein moet voor een goede prijs worden 

verkocht, maar ook wil spreekster dat er geschikte oefenruimtes beschikbaar komen. Dat mag ook op 

een andere plek zijn dan die op het Slachthuisterrein. 

De heer Van Haga reageert hierop door aan te geven dat het enkele tientallen duizenden euro’s kost 

om de Popschool tijdelijk ergens anders te vestigen. 

Mevrouw Van Zetten is tegen het tijdelijk plaatsen van de Popschool op het Slachthuisterrein. Tevens 

is zij erop tegen om de Popschool in de Dreefschool te plaatsen. Ze komt met het voorstel om de 

school in het gebouw van de Flinty’s te plaatsen. Dat pand is van de gemeente, het ligt dichtbij en er 

woont bijna niemand omheen. 



5 
Conceptverslag van de commissie Ontwikkeling 10 december 2015 

De heer Berkhout vraagt aan de wethouder of het mogelijk is om onder een Europese aanbesteding uit 

te komen. De Egelantier is voor spreker geen optie.  

De heer Baaijens vraagt of de heer Berkhout ervoor is om de Popschool voorlopig in de Egelantier te 

laten zitten om kosten te besparen. 

De heer Berkhout antwoordt dat de Egelantier wordt verkocht en dat dit pand geen optie meer is. 

De heer Amand vindt dat de Egelantier voorlopig open moet blijven. Het Slachthuisterrein is een goed 

alternatief. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt dat de verkoop van de Egelantier loopt zoals gepland. Er wordt met 

alle huidige huurders naar alternatieve huisvesting gezocht.  

De instelling Hart is verantwoordelijk voor haar eigen bedrijfsvoering en niet de gemeente Haarlem. 

Het is aan deze instelling om te kijken of er investeringen nodig zijn om aan de vastgestelde 

geluidsnormen te kunnen voldoen. Als de omwonenden daar tegen zijn, dan kunnen zij in eerste 

instantie een gesprek aangaan met de directeur van Hart. Indien zij daar niet uitkomen, dan kunnen zij 

naar de gemeente.  

Wethouder Van Spijk ziet positieve ontwikkelingen in dit proces. Dat gaat lukken. In januari 2016 

komt er een startnotitie. Er komt een nationale openbare aanbesteding die half maart 2016 van start 

gaat. 

De heer Berkhout vraagt of de instelling Hart dit nog ziet zitten. 

Wethouder Van Spijk antwoordt bevestigend. Hart ziet dit als een enorme kans. In de startnotitie 

wordt uitgelegd waarom het een nationale aanbesteding moet zijn. 

De heer Visser vraagt waarom het zo lang moet duren. 

Wethouder Van Spijk antwoordt dat het hard werken is om de aanbesteding half maart 2016 van de 

grond te krijgen. Een aanbesteding duurt ongeveer acht maanden en dat tijdsbestek is niet te 

voorkomen. Het kan helaas niet korter. Spreker hoopt dat de projectontwikkelaar enthousiast blijft. 

In de startnotitie zitten ook aspecten in van woningbouw, aangezien dat een belangrijke kostendrager 

is voor het totale project. 

De heer Van Haga steunt het plan van de wethouder niet. 

Mevrouw Cannegieter kan zich vinden in het plan van wethouder Van Spijk. 

De heer Van Driel volgt de lijn van het college. Spreker heeft wel ernstige twijfels bij de oplossing op 

de Kleine Houtweg. Dat zal hij nog meennemen naar de fractie. 

Mevrouw Kok sluit zich aan bij de woorden van de heer Van Driel. 

De heren Amand en Abspoel kunnen zich niet verenigen met het voorliggende voorstel. 

De heren Visser en Hulster stemmen in met het voorstel. De heer Hulster vindt de tijdelijke 

verhuizing van de Popschool naar de Egelantier geen optie. 

De heer Bloem wil dit punt mee terugnemen naar de fractie. 

 

De voorzitter constateert dat dit agendapunt voldoende is besproken. 

 

10. Ruimtelijk-economische Actie-Agenda 2016-2020 MRA inclusief brief wethouder Van Spijk 

van 30 november 2015 aan de commissie Ontwikkeling 

De heer Garretsen heeft diverse bezwaren tegen het (Engels) taalgebruik in het rapport. Het manco in 

het rapport vindt spreker dat de raad geen beslissingsbevoegdheid heeft over welk type huizenbouw 

wordt voorgesteld. De gemeenteraad mag hierin niet gepasseerd worden. 

De heer Drost vindt het goed dat er aandacht is voor de transitie naar schone energie. De fractie kan 

zich vinden in de voorgestelde maatregelen, maar deze zijn wel algemeen gesteld. Voor de rest was 

het rapport wat teleurstellend, ook gezien het Engelse taalgebruik. De gemeente Haarlem wordt in dit 

rapport enigszins overspoeld door de gemeente Amsterdam. 

De heer Visser stoort zich eveneens aan het Engelse taalgebruik. 

De heer Blokpoel geeft aan dat de bestuurslaag van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) al jaren 

bestaat en geen beslissingsbevoegdheid heeft over de gemeente Haarlem. De MRA heeft geen 

bevoegdheid over welke woningen in Haarlem gebouwd gaan worden. 

Spreker vindt het rapport wel degelijk waardevol. Het geeft een visie hoe wordt omgegaan met de 

enorme groei in de regio. Hij steunt de wethouder om de toeristische kalender nog meer op de kaart te 
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zetten dan dat nu gebeurt. Tot slot vraagt spreker of de wethouder een visie heeft over de bouw van 

250.000 woningen in de regio. 

Mevrouw Cannegieter merkt op dat in dit rapport afspraken staan die indruisen tegen de afspraken 

die in de Haarlemse gemeenteraad zijn gemaakt. 

De heer Abspoel is blij als er meer aandacht wordt gegeven aan de Kennemerlijn. Tevens ziet hij 

graag wat meer smart-doelstellingen. Spreker sluit zich aan wat betreft de opmerking van de SP over 

de woningbouw. Tevens vraagt spreker meer aandacht voor de fietsnetwerken in de regio. 

De heer Hulster vraagt eveneens om meer aandacht voor de fietsnetwerken, maar ook voor het ov 

tussen Haarlem en Amsterdam-Zuid. Er is veel aandacht aan startupbedrijven en niet voor reguliere 

bedrijven. 

Mevrouw Van Zetten merkt op dat de hele wereld wel in Haarlem wil wonen omdat het een 

aantrekkelijke stad is. Haar boodschap aan de wethouder is om te voorkomen dat iedereen hier een 

huis wil gaan bouwen. 

De heer Van Driel betreurt het dat de gemeente Haarlem zo weinig voorkomt in de rapportage van de 

MRA. 

De heer Amand vindt het een prachtig verhaal, maar vindt het jammer dat zijn gemeente zo weinig 

geprofileerd wordt in het stuk. 

Wethouder Van Spijk heeft veel zinvolle opmerkingen gehoord vanuit de commissie waar meer 

aandacht aan moet worden besteed. Hiervan wordt een puntsgewijs verslag gemaakt, dat wordt 

opgestuurd naar de schrijvers van het stuk.  

De opmerking over het taalgebruik wordt meegenomen. De MRA heeft geen budgetrechten. Alles 

komt terug in de raden van de steden. Er zijn 36 gemeenten vertegenwoordigd in de MRA.  

Op bepaalde actiepunten is de gemeente Haarlem de trekker. 

Bij de Kennemerlijn moet ook worden gekeken naar de zuidkant van de regio. Op gebied van de 

woningbouw is er nog wel wat plek in de gemeente Haarlem beschikbaar. Op verzoek van de heer 

Blokpoel zal wethouder Van Spijk dit meer concretiseren.  

De punten van de ChristenUnie worden meegenomen in het stuk. 

 

De voorzitter constateert dat dit agendapunt voldoende is besproken. 

 

11. Rondvraag 

Er is geen rondvraag. 

 

12. Agenda komende commissievergadering Ontwikkeling 

 Er zijn geen punten genoemd. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 23.10 uur.  

 

 


