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Omgevingsvergunning 

Duinvlietspad 9B

Wethouder Van Spijk neemt het stuk

mee terug in de hoop een meerderheid te

behalen om dit bedrijf te laten

voortbestaan. Hij zoekt uit hoe het zit met

de bebouwing (al dan niet legaal) en om

hoeveel kubieke meter hout het gaat

(10% van het hout komt uit andere delen

van het land, hout dat nodig is voor het

eindproduct). Wethouder Van Spijk komt

hier binnen enkele weken op terug. 

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 13-05-

2015

27-08-

2015

27-08-2015

2015

2495

79

Bestemmingsplan 

Spaarndamseweg 

handhaven n.a.v.

rechtszaak

De heer Visser (PvdA) heeft een half

jaar terug onder protest ingestemd met

het bestemmingsplan voor de

Spaarndamseweg. Een van de

woonbootbewoners heeft de rechtszaak

op alle punten gewonnen. Andere

bewoners moeten zich nu wel houden

aan het nieuwe bestemmingsplan, omdat

ze niet in beroep zijn gegaan. Hij hoopt

dat de wethouder zich hierop bezint.

Wethouder Van Spijk verdiept zich er nu

in, ook in die rechtsgelijkheid en hij komt

na de zomer met nadere informatie. 

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-06-

2015

17-09-

2015

De vraag van de heer S.

Visser is behandeld als

een 'technische' vraag.

Op 6 oktober is dit

antwoord rechtstreeks

aan de heer Visser

gemaild (zie bijlage).

17-09-2015

2015

4462

78

Rondvraag Mogelijke

bouwplannen LJC-2-

terrein Schalkwijk

De heer Amand (TH) vraagt of er

inderdaad bouwplannen zijn voor het LJC-

2-terrein Schalkwijk. Dat lijkt niet in

overeenstemming met de aangenomen

motie Toekomstwijk. Wethouder Van

Spijk trekt na hoe dit zit en komt hierop

terug.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 15-10-

2015

16-11-

2015

16-11-2015

1
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3842

50

Toezegging Notitie

stand van zaken

Aziëweg

De heer Berkhout (GL) ontvangt graag

een nota over de grondexploitatie en de

voortgang op de Aziëweg. Wethouder

Van Spijk stelt een notitie op voor de

commissie.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 17-09-

2015

03-12-

2015

Koopovereenkomst is

door ontwikkelaar

getekend deze zal nu in

procedure worden

gebracht. Dit is een

zware voorhang.

03-12-2015

2015

2495

40

Bouwplannen Aziëweg De heer Berkhout benadrukt dat er ook

een stimuleringsbijdrage in de

bouwplannen Aziëweg zit. Hij vraagt of de

gemeente dat geld kwijt is als het niet

goed afloopt. Hij krijgt dan graag een

helder beeld van wat daarmee dan

gebeurt. Wethouder Van Spijk bepaalt de

uiteindelijke afwikkeling op het moment

dat duidelijk is wat er gaat gebeuren. De

wethouder wil dit echt voor of tijdens het

begin van het reces afronden. Met de

afloop en de uitleg van die

stimuleringbijdrage komt hij naar de raad. 

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-06-

2015

05-11-

2015

Handtekening is 5

oktober gezet door

ontwikkelaar. Snels

mogelijke route is begind

december. is onderdeel

van de BBV

grondverkoop locatie 1

Aziëweg welke nu in de

route zit voor het college

(2015413135)

03-12-2015
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0336

19

Sloopplan Remise ter

kennisname aan cie

Ontwikkeling

De heer Bloem's (SP) tweede vraag

betreft de Remise. Hij vraagt zich af hoe

het betreffende voorval heeft kunnen

gebeuren. Hij wil weten of de juiste

procedure gevolgd is. Was het echt niet

te voorzien? Was het sloopplan niet goed

of heeft de omgevingsdienst IJmond geen

goed werk geleverd? Is de wethouder

bereid om hierop terug te kijken, zodat

hiervan geleerd kan worden? Wethouder

Van Spijk lijkt dit een goed plan, maar

stelt voor dit te koppelen aan het feit dat

er een nieuw sloopplan ligt. Hij zal deze

vragen meenemen. Hij zal deze

informatie doen toekomen. 

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 14-01-

2016

18-02-

2016

18-02-2016

2015

4979

00

Toezegging notitie

stavaza Ontwikkeling

Stadskweektuin

Wethouder Van Spijk zegt toe na het

kerstreces 2015 te komen met een

notitie/nota over de stand van zaken rond

de Stadskweektuin

Toezeggingen Gemeenteraad 4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 26-11-

2015

18-02-

2016

18 februari zit de

samenwerkingsovereenk

omst Kwektuin in de

commissie. Wordt nu de

laatste hand aangelegd

18-02-2016

3



Actielijst Commissie Ontwikkeling d.d. 4 feb. 2016

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2015
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82

Motie 48BIS

Goedhuurwoningen in

Haarlem

Verzoekt het college: Mogelijkheden te

onderzoeken om naast woningcorporaties

ook marktpartijen te betrekken bij de

ontwikkeling van betaalbare sociale

huurwoningen in de gemeente, daarbij te

ervaringen in Almere te betrekken en te

onderzoeken hoe een dergelijke aanpak

zich kan verhouden tot de lopende

afspraken met de woningcorporaties; De

raad dit najaar een plan van aanpak te

presenteren rond nieuwbouw van sociale

huurwoningen in Haarlem en in dat plan

te bezien of ook in Haarlem een proef kan

starten met goedhuurwoningen met als

richtprijs woonlasten (huur+energie) van

maximaal 550 euro per maand; Indien

een dergelijke proef realiseerbaar is in

Haarlem in de programmabegroting 2016

ruimte te zoeken voor een

stimuleringssubsidie 

Moties Gemeenteraad 4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JL 25-06-

2015

05-11-

2015

Er is een analyse

uitgevoerd naar de

financiele haalbaarheid

van de motie. Uit de

analyse volgt dat de

markt in principe zonder

subsidie niet in staat is

om huurwoning met een

woonlastonder de €550,

te realiseren en te

exploiteren. Het college

zal de raad informeren

over een alternative

aanpak met max.

huurprijs €620,- Er hoeft

dan in principe geen

reservering opgenomen

te worden in de

programmabegroting/kad

ernota 2016. Begin 2016

wordt een informatienota

aangeboden aan

commissie en raad

waarin de overweging

van het college toegelicht

wordt. (NB! Het is geen

reguliere collegenota

omdat Goedhuurwonen

via individuele

locatieontwikkelingen 

wordt uitgewerkt en

omstandigheden (en dus

ook uitgangspunten) per

gebied verschillen)

18-02-2016
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75

Motie 13.4 Gaan met

die banaan, en vooruit

met de geit

College wordt opgedragen ZSM met de st

Haarlemmer Kweektuin te kijken welke

stappen ondernomen kunnen worden tbv

voortgang project en behoud van energie

belanghebbenden.Geselecteerde 

ondernemers zsm te laten starten met

hun commerciële activiteiten op de

Kweektuin; andere geïnteresseerde

ondernemers, binnen de gestelde kaders,

in gesprek te laten gaan met de Stichting

Haarlemmer Kweektuin voor mogelijke

samenwerking.  

Moties Gemeenteraad 4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 26-11-

2015

18-02-

2016

Op 18 febr 2015 is de

samenwerkingsovereenk

omst in de commissie.

Daarnaast loopt het

vergunningen traject voor

de start van de

activiteiten van de

horeca.

18-02-2016

2016

0335

24

Informeren cie Ontw.

na indienen plan

Stadsherstel Huis ter

Kleef bij

Monumentenzorg

Wethouder Van der Hoek zegt toe dat

zodra NV Stadsherstel het plan indient bij

Monumentenzorg, hij de commissie zal

informeren over hun plannen en de wijze

waarop zij die plannen gaan

verwezenlijken.  

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVDH 14-01-

2016

14-04-

2016

14-04-2016

2015

5239

62

Motie 17 Rotte Kiezen

Gevuld als Beloning

voor het

Woningzoekendenged

uld

College wordt opgedragen zo spoedig

mogelijk een vlekkenplan op te stellen

aan de hand waarvan keuzes zullen

worden gemaakt voor de transformatie

van leegstaande gebouwen en terrreinen

tbv transformatie, hierbij de stad te

betrekken en dit plan voor de kadernota

2016 voor de leggen aan de raad en

hierna uit tebreiden tot een smart

geformuleerd deltaplan dat voor de

begroting 2016 voorgelegd wordt aan de

raad.  

Moties Gemeenteraad 4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 12-11-

2015

12-05-

2016

12-05-2016

5
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2559

89

Motie 8 Toekomstwijk Te onderzoeken of het voormalig LJC2

terrein (of een ander kavel) wat nu ( of in

de toekomst) braak ligt gebruikt in

samenspraak met bovengenoemde

projecten kan worden als proefterrein

voor om ai deze vernieuwende

woningbouw ideeën. En zo projecten

samen te brengen, zodat de Haarlemse

bevolking hier kennis van kan nemen en

de stad Haarlem hier weer nieuwe

impulsen van krijgt en zich verder op de

kaart zet als voorloper van vernieuwende

ideeën. 

Moties Gemeenteraad 4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 25-06-

2015

08-12-

2016

08-12-2016

2015

2495

91

Eetcafé De Ark Rondvraag van mw. Schopman (PvdA):

Van de Ark zijn de antwoorden binnen,

maar de belangrijkste vraag, praktisch

realiseerbare en handhaafbare

maatregelen, is nog onder de rechter.

Wanneer is er wel meer bekend? Bij het

restaurant De Ark loopt nu een

gerechtelijke procedure. De inspraak is

geweest. Wethouder Van Spijk verwacht

dit na het zomerreces te kunnen

bespreken. -284  

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-06-

2015

2015

5242

60

Motie 36BIS:

Financiële 

transparantie, ook bij

de 

woningbouwcorporatie

s

College wordt verzocht v oor de

kadernota 2016 met een voorstel te

komen hoe het college en de

gemeenteraad inzage krijgen in de

financiën van de woningbouwcorporaties 

Moties Gemeenteraad 5.3 Overige

beheerstaken

JL 12-11-

2015

6
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5240

44

Motie 20 Transparanter

Beleid Bepleit Rond

Verhuur in Tijdelijkheid

College wordt opgedragen de raad nog

voor de kademota nader te informeren

over de 'door de gemeente gestelde

kaders' als het gaat om (tijdelijke) verhuur

van leegstaand vastgoed, hierbij inzicht

te geven in eventuele wachtlijsten en in

de personen of organisaties die graag in

aanmerking komen voor (tijdelijke)

verhuur (de ruimtevraag) en het aanbod

(omvang, prijsbepaling, criteria, tijdsduur,

etc.), hiermee de raad in staat te stellen

waar gewenst dit beleid bij te sturen of

concrete keuzes te maken ten aanzien

van het beleid in deze en de mate waarin

het wenselijk is dit aan derden over te

laten 

Moties Gemeenteraad 4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVDH 12-11-

2015

2015

5242

78

Motie 39: sociale

huurwoningen zijn er

voor iedereen

College wordt opgedragen i n overleg met

de woningcorporaties er zorg voor te

dragen dat de wachttijd voor een sociale

huurwoning niet verder zal toenemen en

zo mogelijk zal afnemen; 

Moties Gemeenteraad 5.3 Overige

beheerstaken

JL 12-11-

2015

7


