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INLEIDING
Een jaarverslag is per definitie een momentopname, in een doorgaand proces.
Pas als u inzicht hebt in het proces als geheel, valt het kwartje van een jaarverslag op de goede plek.
Daarom gaat deze inleiding over de ontwikkelingen vanaf maart 2008 tot aan de zomer van 2017.
Het jaar 2016 was een belangrijk jaar.
In dat jaar kwam mijn opdrachtgever het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem
eindelijk af met de beleidsnotitie die al in 2014 aan de Gemeenteraad was toegezegd, over de plannen
van het College met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (de ARK) en met de
Stadsbouwmeester.
De Raad werd er niet vrolijk van. De wethouder nam de notitie dan ook terug. Eenzelfde lot was in
april 2017 de bijgestelde notitie beschoren. Sindsdien is het afwachten.
Wat speelt er?
Vóór 2008 kende Haarlem het begrip Stadsarchitect. Diens belangrijkste taak was het begeleiden van
concrete bouwplannen, in goed overleg met de ambtelijke diensten en de verantwoordelijk
wethouders.
Bij mijn aantreden in maart 2008 is met B&W afgestemd een veel bredere taakopvatting.
Niet primair gericht op projecten, maar op ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijke strategie en ruimtelijk
beleid. Met inbegrip van het toetsen van concrete projecten aan dat ruimtelijke beleid, en zo nodig met
aanvulling van dat ruimtelijk beleid. Daarmee oversteeg het werk de activiteiten van de (traditionele)
stadsarchitect, een van de redenen waarom aan het ambt de kwalificatie Stadsbouwmeester werd
toegekend.
Hoe aan de verbreding van de functie inhoud is en wordt gegeven, kunt u lezen in het jaarverslag.
Niet onbelangrijk is de constatering dat in het kader van de te ontwikkelen strategie al bij de aanvang
van mijn werkzaamheden College en Raad uitvoering hebben gegeven aan mijn voorstellen
•

de welstand-monumentencommissie te transformeren in een Adviescommissie Ruimtelijke
kwaliteit, met extra bevoegdheden (de ARK);
•
de welstand-monumentennota te evalueren en op te nemen in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit,
waarin een stads-brede visie en ambitie op de ruimtelijke kwaliteit, aangevuld met het
Haarlems architectuurbeleid;
•
aan de hand van een innovatief participatieproces met o.a. de gemeenteraad op te stellen
gebiedsvisies voor 25 plangebieden, als actuele uitwerking van de structuurvisie 2020;
•
op te stellen de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR);
•
op te stellen de Nota Erfgoed en Ruimte;
•
in te stellen de Lieven de Key-prijs, jaarlijks door het College uit te reiken voor de beste
plannen op het gebied van alternerend Architectuur, Stedenbouw en Monumenten.
Voor wat er (verder) strategisch speelt verwijs ik u naar hoofdstuk 1.1 ‘Strategisch – Lokaal’.
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De aanstelling in 2008 was voor vier dagen per week (1280 uur per jaar). Als bijlage treft u aan de
samenwerkingsovereenkomst van 15 februari 2008 (getekend 1 september 2009). Van belang zijn de
Aanleiding en de Opdracht.
Bij de verlenging in 2011 werd het honorarium (met inbegrip van de kosten van het atelier) gesteld op
€ 117.000 per jaar, te vermeerderen met btw.
En toen, zo tegen 2014
tekende zich als onontkoombaar af de noodzaak te bezuinigen.
Om die reden heb ik in het Portefeuille Houders Overleg Zuid-Kennemerland (het PHO) de suggestie
gedaan de functie te verbreden tot de regio, met halvering van de werkzaamheden en fee voor
Haarlem.
Dat voorstel is na de verkiezingen in maart 2014 door de formerende partijen overgenomen en in het
Coalitieakkoord vastgelegd, om in te gaan per 1 januari 2015 (bijlage).
En daar is het fout gegaan.
Het nieuw gevormd College van B&W meende aan die afspraak van de Coalitiepartijen te kunnen
voorbijgaan, en bood mij eind 2014 onder het motto ‘slikken of stikken’ voor de periode december
2014 tot eind 2015 (13 maanden) een verlenging van de overeenkomst aan tegen een honorarium van
netto slechts € 1.000 per maand.
De boodschap was onverhuld. Men had liever dat ik vertrok.
Dan zou ook de laatste 10% van de oorspronkelijke fee aan het budget van Ruimtelijk Beleid kunnen
worden toegevoegd.
Die uitnodiging op te krassen heb ik afgeslagen. Node heb ik de overeenkomst getekend.
Evenzo de verlenging voor het jaar 2016 waarin de vergoeding enigszins werd verhoogd tot netto
€ 2.500 per maand. Bij het retourneren van de getekende overeenkomst heb ik zuur opgemerkt dat die
vergoeding niet overeenkwam met twee dagen, maar slechts met één dag werk per week.
Bij het marginaliseren van de fee hoort uiteraard ook het marginaliseren van de functie.
De Nota van B&W die de Raad in 2016 afschoot (PvdA, Marceline Schopman: ‘Stoom uit de oren’)
bevatte dan ook nog net het voorstel de functie van de Stadsbouwmeester toch maar te continueren,
maar dan wel in zeer afgeslankte vorm met een inzet van gemiddeld 4 uur per week, ook nog eens
toegespitst op het geven van onafhankelijk ruimtelijk advies op groot stedelijke
ontwikkelvraagstukken. Een verbanning naar buiten de stad dus.
Ook de ARK zag er niets in. De voorzitter heeft het College dat laten weten bij brief van 20 juni 2016,
als bijlage overgelegd bij Hoofdstuk 8. ‘ARK Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit’.
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En voor wat betreft dat verbannen uit de stad, de stadsbouwmeester is betrokken, en is betrokken
gebleven, bij vele voor de stad belangrijke projecten.
Zo is de Stadsbouwmeester supervisor bij de Herontwikkeling Brinkmann, voorzitter van het regieteam Schalkwijk-Midden, initiator Ontwikkelzone Zuid-West, supervisor van de Gebiedsontwikkeling
Station Haarlem, ateliermeester Ontwikkelstrategie Europaweg e.o., en betrokken bij het
voorbespreken en begeleiden van de projecten die door de ARK behandeld worden (elke week ten
minste een halve dag). Dit al op verzoek van de gebieds- en procesmanagers, marktpartijen en de
voorzitter van de ARK. Een volledig overzicht treft u aan in Hoofdstuk 2. ‘Projecten’.

daarvoor in de begroting opgenomen budget.
De Stadsbouwmeester werkt nu eenmaal als adviseur van het College van B&W vanuit meerdere
optieken voor de stad, op een terrein dat veel breder is dan enkel ruimtelijk beleid (zie ook Hoofdstuk
10).
Haarlem, 8 september 2017
Max van Aerschot Stadsbouwmeester Haarlem Stad en Regio.

Gelijk gemeld, ook de herziene versie van de Nota heeft het College in april 2017 gelet op het verzet
van de Raad teruggenomen.
De Raad heeft zich daarbij, elk fractie uiteraard met andere en bijkomende accenten, voor wat betreft
de hoofdlijn geschaard achter het betoog van het raadslid Frank Visser van de ChristenUnie als
naderhand gepubliceerd op haar website (bijlage).
Terecht heeft de Raad er een stokje voor gestoken dat de van oudsher onafhankelijk – gevraagd maar
evenzeer ongevraagd – adviserend Stadsbouwmeester zou worden gedegradeerd tot een medewerker
van Ruimtelijk Beleid.
Tijdens de (eerste) discussie met de Raad in 2016 heeft de Raad het College te verstaan gegeven, dat
het College zich aan het Coalitieakkoord had te houden, en dat alle daarmee strijdige besluitvorming
als nietig moet worden aangemerkt.
Die notie is slechts gedeeltelijk opgepakt: het College heeft de honorering van de Stadsbouwmeester
voor de toekomst (vanaf het laatste kwartaal 2016) gebracht op het in het Coalitieakkoord afgesproken
niveau van netto € 5.000 per maand. Maar daarmee is nog niet geredresseerd hetgeen tekort is
betaald in de voorafgaande periode, sedert december 2014.
Dat levert op wanprestatie onder de samenwerkingsovereenkomst, voor een bedrag van € 74.500
netto, inclusief 21% btw € 90.145 (zie Hoofdstuk 9).
Rest mij nog te melden, dat de Stadsbouwmeester al die jaren volop is blijven presteren.
In Hoofdstuk 9 ‘Verantwoording’ is dan ook aangegeven dat en aan welke projecten de
Stadsbouwmeester in het jaar 2016 in totaal 689 uur heeft besteed. Dat is een kleine 50 uur meer dan
de voor vanaf 2015 in het Coalitieakkoord opgenomen 640 uur (de helft van de 1.280 uur uit de
oorspronkelijke overeenkomst), en nog veel meer uren onbetaald zolang het College de vergoeding
niet met terugwerkende kracht redresseert.
Voor aard en omvang van mijn werkzaamheden verwijs ik graag naar de afzonderlijke hoofdstukken,
met de aantekening dat de werkzaamheden voor de omliggende gemeenten uiteraard slechts pro
memorie (p.m.) zijn vermeld.
Het zou een goede zaak zijn, indien het College nog dit jaar de Stadsbouwmeester onafhankelijk
onderbrengt bij de Directie van de ambtelijke organisatie en het honorarium bekostigt uit een speciaal
9

10

11

12

13

14

15

Stadsbouwmeester moet echt onafhankelijk zijn
Het collegevoorstel voor de positie van de stadsbouwmeester moet daarom opnieuw geschreven
worden. Met uitzondering van D66 steunden alle fracties dit standpunt.
Voorzitter, ik begin gelijk met mijn conclusie: de ChristenUnie wil dat dit stuk ten aanzien van de
positie van de stadsbouwmeester van tafel gaat. Al sinds de start van dit college woedt een
discussie over het budget en de rol van de stadsbouwmeester. Het geld is nu eindelijk geregeld maar
de stadsbouwmeester wordt zo ingekaderd dat hij zijn rol niet kan spelen. En als klap op de vuurpijl
wordt tegen de huidige stadsbouwmeester gezegd: 1 januari nemen wij afscheid van u. De ChristenUnie vindt dit onacceptabel. Kan het college wel omgaan met onafhankelijke kritische geesten, de rol
die bij uitstek aan de stadsbouwmeester is toegedicht?
Op 7 punten is de ChristenUnie het oneens met het voorstel van het college en 1 voorstel vind ik super
goed. Eerst maar de zeven kritiekpunten:
• Ten eerste: In het stuk staat stadsbouwmeester als adviseur van het college, wij willen juist dat
hij ook gevraagd en ongevraagd adviseur van de raad is. Wij willen in raadsstukken in een aparte
paragraaf vermeld zien wat met adviezen van de stadsbouwmeester is gedaan als hij betrokken is
geweest en in deze gevallen willen wij ook weten wat hij van eindresultaat vindt (als hij dat nodig
vindt want hij is onafhankelijk). Daar moeten we als raad niet om hoeven te bedelen bij de
wethouder, het college moet de stadsbouwmeester hierom vragen.
• Ten tweede: de stadsbouwmeester moet echt onafhankelijk zijn. Door wrijving ontstaat glans zegt
het stuk. Onafhankelijkheid vraagt maximale ruimte. De stadsbouwmeester moet kunnen schuren
en dat bereik je niet als hij alleen achter schermen mening mag geven onzichtbaar voor de stad en
voor de raad, dit bereik je niet als een ambtenaar (het hoofd afdeling ruimtelijke beleid) zijn programma bepaalt en dit bereik je al helemaal niet als hij de helft van zijn tijd verplicht moet besteden
aan projecten waarbij om het nog erger te maken gemeentelijke projectmanagers bepalen bij welke
projecten hij zich moet inzetten of juist niet. Het budget van de stadsbouwmeester is al gehalveerd,
met deze zet van het college wordt het feitelijk opnieuw gehalveerd. En eigenlijk nog meer want de
stadsbouwmeester moet dan gaan lobbyen of hij zich met een bepaald project mag gaan bemoeien
of niet. Hoezo is dat onafhankelijk?!
• Ten derde: gebruik de ontwerpende kracht van de stadsbouwmeester. Daar roept ook de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) toe op en ik zie dat onvoldoende terug in het stuk.
Waarom heeft het college dit advies niet overgenomen? De stadsbouwmeester moet zich niet
alleen kunnen bemoeien met grootstedelijke ontwikkelingen maar ook met beeldbepalende locaties
en bijvoorbeeld zoiets als de omgevingsvisie. Daar moet tijd voor zijn en dan moet de
stadsbouwmeester ervoor kunnen kiezen dat hij sommige projecten niet adviseert. Alleen al de
ontwerpdoelstelling vergt aan inzet meer dan twee dagen per week.
• Ten vierde: Waarom wordt een instituut als de stadsbouwmeester niet geborgd in een verordening
zoals ook is gebeurd met de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. We moeten toch aan de slag
met een nieuwe omgevingsverordening, laten we dit gelijk daarin regelen. Wanneer komt het
college met een voorstel?

16

• Ten vijfde: Het stuk bevat feitelijke onjuistheden. Zo staat er dat de stadsbouwmeester in 2016
geen enkele keer bij projecten is betrokken. Dat is echter niet waar. Hij is bij meerdere projecten
betrokken geweest alleen…. Hij is er niet voor betaald.
• Ten zesde: Het college hecht belang aan een termijn van 4 jaar dat 1x kan worden verlengd om
te voorkomen dat de stadsbouwmeester zich te veel vereenzelvigt met ontwikkelingen. Hoezo?
Juist als een stadsbouwmeester zich vereenzelvigt en echt strijd voor iets wat hij goed vindt voor
de stad kan dit tot mooie resultaten leiden. Is het college vergeten dat de meest belangwekkende
stadsarchitecten zoals Dumont zo’n 30 jaar actief waren? Prima om elke 4 jaar te evalueren maar
juist gezien de lange termijn visie en als je echt iets tot stand wil brengen dan moet het niet beperkt worden door 2 termijnen.
• Ten zevende: het college wil nog dit jaar van de huidige stadsbouwmeester af. Voorzitter, dat kan
echt niet. Eerst laat je hem vier jaar bungelen waarbij hij steeds moet opkomen voor zijn eigen
functie en dan zeg je nu het geld er is, we nemen afscheid. De huidige stadsbouwmeester
functioneert gewoon goed en doet veel meer dan waar hij voor betaald wordt. En als je de
aanstelling van de huidige stadsbouwmeester zou willen beëindigen is het dan niet logisch dat een
nieuw college daarover besluit en dat we niet vlak voor de verkiezingen afscheid nemen van de
huidige stadsbouwmeester? Een nieuwe termijn moet wat betreft de ChristenUnie synchroon lopen
met de aantreding van een nieuw college.
Dan ten slotte het punt wat ik goed vind. Het college wil nog nadenken over de nieuwe opdracht voor
de stadsbouwmeester. Dat is een super goed standpunt en geeft mij hoop, want kennelijk is het
college nog niet overtuigd van dit collegestuk. Kortom wethouder: trek het huidige stuk in, maak een
goede opdracht en behoud de huidige stadsbouwmeester!
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1.1
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STRATEGISCH - LOKAAL

1.1.1

Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK)

1.1.17

VERSTEDELIJKINGSVISIE/HOOGBOUWVISIE

1.1.2

Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR)

1.1.18

KANSENKAART

1.1.3

Kunst In de Openbare Ruimte (KIOR)

1.1.19

RU.PRO./RUIMTELIJK PRODUCTENOVERLEG

1.1.4

BEREIKBAARHEIDSVISIE

1.1.20

AUTARKISCHE WONINGEN/TINY TIM

1.1.5

ERFGOED en RUIMTE

1.1.21

3D MAQUETTE HAARLEM OOST

1.1.6

ONTWIKKELSTRATEGIE

1.1.22

BOUWEND HAARLEM

1.1.7

STADSLABS/ATELIERS ISM ARK, ZIE 8.2

1.1.23

RAADSMARKTEN

1.1.8

RUGGEGRAAT HAARLEM OOST

1.1.24

WETHOUDER VAN DE TOEKOMST

1.1.9

GEBIEDSONTWIKKELING STATIONSLOCATIES

1.1.25

COMMISSIE ONTWIKKELING/RAAD

1.1.10

STADSMUSEUM

1.1.11

MILIEU

1.1.12

TRANSFORMATIE KANTOREN

1.1.13

TOEKOMSTVISIE 2040

1.1.14

DE STADSSTRAAT

1.1.15

WOONVISIE 2012 - 2016/BOUWLOCATIES WEST

1.1.16

VERKOOPTEAM
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1.1.1

NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT
Taken:
• Implementatie, digitalisering en actualisatie jaarverslag december 2013.
• Adviseur Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)
Agenderen notie dat nota ruimtelijke kwaliteit (NRK) frame kan zijn voor de ‘verstedelijkingsvisie’
(voorheen hoogbouwvisie). Controle op agenda inrichtingsplannen openbare ruimte inclusief herinrichtingsplannen
welke niet vanzelfsprekend op agenda ARK komen (zie ook sub. 8).
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1.1.2

STRUCTUURVISIE OPENBARE RUIMTE (SOR)
Taken tot 2014:
• Supervisor
• Inhoudelijke bijdragen aan atelier SOR
• Lid stuurgroep.
In 2009 is op initiatief en advies gestart met de structuurvisie openbare ruimte (SOR), parallel aan de gebiedsvisies
‘nieuwe stijl’. In de collegeperiode 2014-2018 is de stadsbouwmeester niet langer supervisor en dus ook geen lid
meer van de stuurgroep. Er is wel overleg geweest maar belangrijke adviezen zijn in de uiteindelijke (concept) versie
niet meer terug te vinden. Denk aan:
•
•
•
•
•
•
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zeven bruggenplan voor fiets/voetganger
benoemen ‘ruimteclaims’ in de openbare ruimte
het voorsorteren op een ‘lightrailvisie’ (lightrail NU, 2009)
herdefiniering openbare ruimte in Haarlem Oost (inclusief Waarderpolder)
‘ruggengraat Haarlem Oost’ met ondertunneling Prins Bernhardlaan richting Waarderpolder
Spaarneoevers Oost met fietsboardwalk langs het Spaarne
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1.1.3

KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE/KIOR
Taken:
• Implementatie in SOR en NRK.
• Evaluatie waardekaarten en commissie.
Op initiatief en advies is in 2009 in samenwerking met wijlen wethouder Chris van Velzen gestart met actuele
inventarisatie kunst in de openbare ruimte met bijbehorende kaarten en toetsende commissie. In 2016 wordt
gevraagd/ongevraagd advies gegeven en is er regulier afstemming met afdeling cultuur (Blanka de Bruin).

1.1.4

BEREIKBAARHEIDSVISIE
Taken:
• Sinds 2010 lid stuurgroep (portefeuillehouders regio en KvK).
• Relatie TFR/SOR/IGS.
• Organisatie symposium mobiliteit.
Bewaken, adviseren relatie lokaal - regionaal mobiliteitsnetwerk (zie ook sub 1.2). Principe voorstellen met
netwerkvarianten en ruimtelijke frames worden middels getekende kaarten gepresenteerd in bila’s met wethouders
en in ambtelijk overleg.
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1.1.5

ERFGOED EN RUIMTE
Taken tot 2014:
• Supervisor
• Inhoudelijke bijdragen aan atelier SOR
• Lid stuurgroep
Naar aanleiding van advies in 2010 is gestart met nota erfgoed en ruimte. Het advies was om de nota vooral
ook regionaal te agenderen in samenwerking met gemeentes in Zuid-Kennemerland. Dit laatste advies is niet
overgenomen. Er is samengewerkt met de historische vereniging Haerlem aan de wederopbouw publicatie. In de
college periode 2014-2018 wordt de doorontwikkeling van de nota op afstand gevolgd.

1.1.6

ONTWIKKELSTRATEGIE / OHO
Taken tot 2014:
• Supervisor
• Relatie NAi-prijs / ARB studies / perspectief op Oost / verkoopteam
Naar aanleiding van initiatief en advies is in 2011 gestart met de ontwikkelstrategie Haarlem Oost. Het advies om
de OHO vooral ook te maken met marktpartijen/stakeholders is niet gehonoreerd door de toenmalige wethouder RO.
Aangezien de woningcooperaties als belangrijkste partner in de tot stand koming van de OHO nu een andere rol/
verantwoordelijkheid hebben is de OHO in de ijskast beland. De stadsbouwmeester tracht nu de OHO te ontdooien
naar aanleiding van ‘de ontwikkellocaties’/ruimtelijk beleid (RB).
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1.1.7

STADSLABS
Ontwerp en onderzoek met externe experts voor projecten:
•
•
•
•
•
•

1.1.8

Werfstraat e.o. inclusief fietsbrug Spaarne
Amsterdamse Vaart / Gedempte Oostersingelgracht, inclusief Papentorenvest
Belgiëlaan
Spaarneoevers Oost
Bison-lamel (CRA, Sint Jacob, Bison-bowling)
EKP Lamel 2016: Spoorzone West supervisie zie ook ARK, sub. 8

RUGGEGRAAT HAARLEM OOST
Taken:
•
•
•
•
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Wijk te kijk/ABC, zie ook sub 1.1.14 en sub 4
Jury BNSP jurylid prijsvraag (2016-2017)
Samenwerking atelier Oostwaarts ‘STENT in Oost’
Visiekaart / stadsstraten (i.s.m. ARB en STRAAD) samenwerking met Steven Slabbers in het
project STRAAD: de stadsstraat als archetypen en ontwikkelstrategie, zie ook sub 1.1.14.
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1.1.9

GEBIEDSONTWIKKELING STATIONSLOCATIES
Ontwikkelingstrategie in samenwerking met:
•
•
•
•

Provincie
Spoorbouwmeester
ARB
NS / ProRail

Initiatief:
•
•
•
•

TFR 2009
TFR 2013-tot heden, Alliantiegesprekken
Markconsultatie
Adviescommittee

Actieve rol in bewaken en doorontwikkeling van de visievorming en starten met ontwikkelstrategie. Afstemming met
marktparijen: Oostpoort en CS=PINNACLE, zie ook sub 2/sub3/sub1.2.

1.1.10

STADSMUSEUM
Doorontwikkeling concept/locatieonderzoek:
Historisch Museum, ABC Haarlem, Archeologisch Musuem + Bookshop
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1.1.11

MILIEU
Speerpunten:
•
•
•
•

1.1.12

TRANSFORMATIE KANTOREN
•
•
•
•
•
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Energie uit asfalt (blok voor blok), woningcoöperaties
MILO, ecologisch beleidsplan/implementatie in SOR
Nota DAK versus beleidsvisies, controle “duurzame stedelijke ontwikkeling“
Lokaties voor collectieve velden/daken met zonnepanelen.

Herbestemmen reflectie versus bestemmingsplannen, ism planologen/trainees, workshops.
Aanwezig bij pitch Schalkwijk Midden selectie ‘Schalkwoud’, bureau ZUS.
Intussen voorzitter van het regieteam Schalkwijk Midden.
Adviezen aan marktparijen voor transformatie ‘Oostpoort’ en ‘Spoorzone Zuid-West’.
Supervisor ontwikkelstrategie stakeholders/marktpartijen en bij spoorzone Zuid-West
‘rangeerder’ in samenwerking met procesmanager GOB.
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1.1.13

TOEKOMSTVISIE 2040
Effectueren in ontwikkelstrategien, ook in de regio.
Bij het opstellen van de toekomst 2040 heeft de stadsbouwmeester geen rol van betekenis gehad. Op uitnodiging
van Arjan van Noort is op 04-07-2016 gereflecteerd op de visie (zie foto).

1.1.14

DE STADSSTRAAT
Taken:
• Samenwerking met Steven Slabbers in kader van de stadsstraat ‘STRAAD”, zie ook sub 7.
• Samenwerking met ‘Hemelstorm Grote Houtstraat’, Hilde de Haan, opening expo in ABC, 10-042016 met speech over Chiel Braat.
• Gesprekken met rijksbouwmeester over voorbeeldproject in Haarlem.
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1.1.15

WOONVISIE 2012 2016
Taken:
• RAP
• Advies Compacte Stad
Bila’s met afdeling wonen (Joeri van der Lee) en active rol bij overleg met woningcooperaties over ontwikkellocaties
in Haarlem West. Woonvisie en RAP gaat vooral over: ‘hoe, waarom, en wat vraag’, stadsbouwmeester adviseert
over de ‘waar vraag’ zie sub 1.1.2, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.12, 1.1.17, 1.1.18.

1.1.16

VERKOOPTEAM
Taken:
• Ontwikkelstrategie
• Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl
Bila’s met afdeling vastgoed (Jasper Huizinga).
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1.1.17

VERSTEDELIJKINGSVISIE/HOOGBOUWVISIE HAARLEM

Op verzoek van wethouder Jeroen van Spijk werkt de stadsbouwmeester aan de verstedelijkings visie. Er is gekozen
om dit te doen op basis van de nota ruimtelijke kwaliteit (NRK). Het is belangrijk om de visie te ontwikkelen in een
regionale context/MRA. Niet alleen programmatisch maar ook ruimtelijk: afstemming met de gemeentes in de regio
(MRA-West).

1.1.18

KANSENKAART/ONTWIKKELLOCATIES 2020-2050
• Kansenkaart
November 2015 samen met Arjan Luiten ‘Wie Maakt Haarlem’ georganiseerd
(zie website www.wiemaakthaarlem.nl). De stadsbouwmeester heeft toen zijn ‘kansenkaart’ gepresenteerd (zie
afbeelding). De kansenkaart komt ook in de publicatie ‘stadsplattegrond 2050’.
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1.1.19

RUIMTELIJK PRODUCTEN OVERLEG

Regulier afstemming met stedenbouwkundige en planologen ruimtelijk beleid/RB over projecten en visieontwikkeling.

1.1.20

AUTARKISCHE WONINGEN/TINY TIM
Taken:
• Locatieonderzoek
In 2010 heeft de stadsbouwmeester wethouders Cassee en van Doorn geadviseerd om locatie onderzoek te starten
voor autarkische woningen. Het onderwerp werd toen nog niet herkend. In 2016 heeft de stadsbouwmeester met
Jurgen van der Ploeg (FARO architecten) gezocht naar locaties voor ‘TINY TIM’.
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1.1.21

3D MAQUETTE HAARLEM OOST

Op verzoek van DRO Amsterdam gesprekken gevoerd over gezamelijke doorontwikkeling van het in 2012 gestartte
project met crowd sourcing: 3d maquette van Haarlem Oost schaal 1-1000 te realiseren met co-makers: onder
andere 3D makers/MAAK.

1.1.22

BOUWEND HAARLEM
• Assistentie bij voorbereiding
• Evaluatie gesprekken met marktpartijen: hoe verhoudt ‘Wie Maakt Haarlem’ zich tot ‘Bouwend
Haarlem’
• Wat is de toekomst van bouwend Haarlem?

1.1.23

RAADSMARKTEN

1.1.24

WETHOUDER VAN DE TOEKOMST
• Initiatief van raadslid Groen Links (Ziggy Klazes). Op verzoek samen met wethouder Jor Botter
deel genomen aan brainstorm sessies.

1.1.25

COMMISSIE ONTWIKKELING/RAAD
• Volgen agenda, meeluisteren-kijken van commissie vergaderingen.
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1.2

46

STRATEGISCH - REGIONAAL

1.2.1

INTERGEMEENTELIJKE STRUCTUURVISIE

1.2.2

OOST-WEST RADIAAL

1.2.3

TASK FORCE RUIMTEWINST

1.2.4

METROPOOLREGIO AMSTERDAM

1.2.5

STADSBOUWMEESTER REGIO

1.2.6

PROVINCIE

1.2.7

STUURGROEP BEREIKBAARHEID/PHO

1.2.8

ARCHITECTUURGIDS
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1.2.1

INTERGEMEENTELIJKE STRUCTUURSCAN (IGS)
Doorevalueren inhoud.
Rol: supervisor.
Relatie: Task Force Ruimtewinst, Oost-West-Radiaal.
Met de omgevingsvisie in aantocht is het van belang om ook voor te sorteren op de ‘intergemeentelijke
omgevingsvisie’. De intergemeentelijke structuurscan is op advies van de stadsbouwmeester in 2012 gemaakt en
regionaal vastgesteld. Dit onderwerp is ook gepresenteerd in stuurgroep bereikbaarheid (zie sub 1.2.7.).

1.2.2

OOST-WEST RADIAAL

Expertmeeting Revisited 2010, in samenwerking met:
•
•
•
•
•
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Gemeente Haarlemmerliede Spaarnwoude, Haarlem, Amsterdam
Provincie
Rijkswaterstaat
ARB
Beeldnotulen in kaart / poster (zie ook sub 1.2.5)
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1.2.3

TASK FORCE RUIMTEWINST (TFR)

Oostpoort TFR 2009 revisited
Knooppunten TFR 2013 Kennemerlijn
Met bureau Noord Zuiden (Edwin van Uum) werkt de stadsbouwmeester samen aan de alliantie gesprekken rond het
OV knooppunten programma van de provincie Noord Holland. De op initiatief en verzoek van de
stadsbouwmeester gemaakte taskforce ruimte adviezen van de provincie Noord Holland staan hierin centraal.

1.2.4

METRAPOOLREGIO AMSTERDAM (MRA)

• Terugkoppeling
• Agenda MRA-West
Bijwonen presentaties in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam en MRA congressen.
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1.2.5

STADSBOUWMEESTER REGIO
Zandvoort:
opdracht B&W, beeldverhaal Amsterdam Beach / Zandvoort Boulevards
Op verzoek van college B&W en in opdracht van de gemeente Zandvoort is in 2016 gewerkt aan een ontwikkelvisie
en beeldverhaal voor de boulevards van Zandvoort: van pavilioen zuid tot en met Bloemendaal aan Zee. Het ontwerpend onderzoek met bijbehorende visie is onder motto: ‘Amsterdam Beach, Zandvoort Boulevards’ informeel gepresenteerd aan het college en de gemeenteraad van Zandvoort. Na presentatie voor rijksbouwmeester Floris Alkemade
en in aanwezigheid van burgenmeester Niek Meijer en wethouder Gerard Kuipers zal er waarschijnlijk een vervolg
opdracht komen medio 2017 om het voorstel verder door te ontwikkelen richting MRA en provincie.

Bloemendaal-Bennebroek:
Op verzoek van wethouder Richard Kruiswijk heeft de stadsbouwmeester geadviseerd bij de tot standkoming van
de landgoederen nota. Op verzoek van de stichting Ons Bloemendaal is gewerkt aan de voorbereiding op het achtste lustrum in 2017. De stadsbouwmeester is gevraagd als organisator en keynote speaker. Op zijn voorstel wordt
een prijsvraag en einddebat georganiseerd onder het motto: maak ‘Bloemendaal nog beter’. De openbare ruimte/het
publieke domein als contramal van het gebouwde staat centraal.

Haarlemmerliede Spaarnwoude:
Op verzoek van burgenmeester Pieter Heiliegers heeft de stadsbouwmeester een vervolg gegeven aan de visie Oost
West radiaal/OWR 2011 met als centraal thema het sluizengebied rond Halfweg. De door hem opgestelde
beeldnotulen zijn namens de burgenmeester naar alle expertmeeting partners gestuurd in de vorm van een poster.

Heemstede
Bila’s met wethouder Heleen Hooij

Velsen Zuid

1.2.6

PROVINCIE

• bila’s Gedeputeerde Staten
• samenwerking TFR
• bila’s werkgroepen en ateliers

52

53

1.2.7

STUURGROEP BEREIKBAARHEID REGIO

Stuurgroep lid
Als lid van de stuurgroep bereikbaarheid sinds 2010 deelgenomen aan de vergaderingen in Zandvoort onder voorzitterschap van wethouder Cora Yfke Sikkema (Haarlem). In de stuurgroep heeft de stadsbouwmeester korte
presentaties gegeven van IGS en Amsterdam Beach.

1.2.8

ARCHITECTUURGIDS REGIO

Initiatief voor maken van een regionale architectuurgids (MRA West) in samenwerking met Wim de Wagt en
uitgeverij 010. De architectuurgids Haarlem verdient actualisatie en wordt dan opgenomen in de regionale gids.
Doorstart wacht op financiering.
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1.3

56

STRATEGISCH - NATIONAAL

1.3.1

ATELIER RIJKSBOUWMEESTER

1.3.2

RVOB / RGD

1.3.3

RAAD VAN CULTUUR

1.3.4

DELTA PROGRAMMA
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1.3.1

ATELIER RIJKSBOUWMEESTER (ARB)
Taken:
• Periodiek overleg met Rijksadviseurs en Rijksbouwmeester
• Epertmeetings, architectuurbeleid
• Mee organiseren jaarlijkse meetings met stadsbouwmeesters Nederland
• Ontwerpend onderzoek projecten: oa gevangenis Haarlem (Koepel)
• Studies Haarlem Oost in opdracht van ARB
Periodiek overleg met Rijksbouwmeester en Bas Vereecken (Dir. ARB). Deelname aan bijeenkomsten, onder andere
‘Nederland Wordt Anders’, ‘Wie maakt Nederland’, ‘Who’s afraid of...’, ‘Jaarlijks bouwmeesterdebat’.

1.3.2

RVOB / RGD
herontwikkeling / onderzoeklocaties:
• Jansstraat 46 / Koepel
Periodiek overleg en afstemming voortgang.

1.3.3

RAAD VAN CULTUUR
Deelname aan adviescommissie ad hoc.

1.3.4

DELTA PROGRAMMA
Bila’s met Henk Ovink: waterkansen kaarten, nu on hold.
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2

60

PROJECTEN

61

62

2.1

HERONTWIKKELING BRINKMANN

2.17

ZIJLWEG/WESTELIJKE RANDWEG

2.2

HERONTWIKKELING KONINGSTEIN

2.18

SPAARNESPRONG

2.3

HERONTWIKKELING KLEIN HEILIGLAND

2.19

NED-TRAIN

2.4

HERONTWIKKELING EGELANTIER

2.20

TEMPELIERSTRAAT

2.5

STATIONSGEBIED CENTRAAL EN OMGEVING

2.21

SCHALKWIJK MIDDEN

2.6

DOORONTWIKKELING RAAKS

2.22

GONNETSTRAAT

2.7

DELI LOCATIE EN SONNEBORN

2.23

OOSTPOORT

2.8

HERONTWIKKELING ZIJLSINGEL

2.24

SPAARNDAMSEWEG

2.9

PLAZA-WEST

2.25

QUALITY BAKERS ADVIES

2.10

AZIËWEG

2.26

VNU-TOREN

2.11

EUROPAWEG / SPAARNEZIEKENHUIS

2.27

ZIJLSTRAAT / NOBELSTRAAT / VM ABN AMRO

2.12

SCHALKSTAD

2.28

NIEUWE ENERGIE

2.13

DRIJFRIEMENFABRIEK

2.29

OUDE WEG

2.14

LIEVEN DE KEY LOCATIE

2.30

FIETSENFABRIEK

2.15

DE KAMP PARKEERGARAGE

2.31

KOEPEL

2.16

EKP-LAMEL / SPOORZONE ZUID-WEST

2.32

STERRENCOLLEGE / DE MEESTER
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2.1

HERONTWIKKELING BRINKMANN
Conceptontwikkeling ten behoeve van initiatieffase
Plattegrondstudies, effectuering gevelontwerp vs bouwvergunning naar aanzien van gebiedsvisie en ruimtelijke kwaliteit. In samenwerking met de Adviescommisie Ruimtelijke Kwaliteit en Stedenbouwkundigen, RB/GOB.

2.2

HERONTWIKKELING KONINGSTEIN
Gesprekken met marktpartijen over ontwikkelvarianten.

2.3

HERONTWIKKELING KLEIN HEILIGLAND
Overleg met marktpartijen potenties en kansen in relatie tot ‘museumkwartier’.

2.4

HERONTWIKKELING EGELANTIER
Overleg met marktpartijen potenties en kansen in relatie tot ‘museumkwartier’.

2.5

STATIONSGEBIED CENTRAAL EN OMGEVING
Station Haarlem visieontwikkeling in samenwerking met Pinnacle, ProRail, Provincie,
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, Atelier Spoorbouwmeester, op basis van adviezen 2009 +
afstemming/overleg project Beresteyn, RB/GOB.

2.6

DOORONTWIKKELING RAAKS
Overleg met stedenbouw (Rolf Tjerkstra) en marktpartijen.
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2.7

DELI LOCATIE EN SONNEBORN
Op basis van architectenselectie, SBM in jury op verzoek van AM. Nu bewaken doorontwikkeling,
voorbereiden ARK

2.8

HERONTWIKKELING ZIJLSINGEL
Bewaken en coachen ontwerpproces(sen) in 2016 met name locatie Ruychhaverstraat.

2.9

PLAZA WEST
Overleg stedenbouw (Albert van der Stelt) en ontwikkelaar/architect: aansluiting planontwikkeling
op stadsniveau, mediation richting ARK, bila’s wethouder, overleg met supervisor Jos van Eldonk.

2.10

AZIËWEG
Lid stuurgroep tot 2014. Nu informele gesprekken met landschapsarchitect Redscape (Patrick Mc
cabe) in verband met ruimtelijke kwaliteit en synergie met (project)ontwikkeling. In 2017 lid
beoordelingsteam europese aanbesteding.
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2.11

EUROPAWEG / SPAARNEZIEKENHUIS
Overleg met stakeholders/woningcooperaties/ontwikkelaars: ambitie transformatie Europaweg in
relatie tot aanliggende locaties (Spaarneziekenhuis, Schalkstad). In 2017 op verzoek ‘initiatieven
loods’ (Gijs Schuurhuis): ateliermeester.

2.12

SCHALKSTAD
Periodiek overleg supervisor Jo Coenen, ruimtelijke kwaliteitsbepaling

2.13

DRIJFRIEMENFABRIEK
Divers overleg, advies in relatie SOR, fietsboardwalk langs Spaarne, IOM Hosper, advies ten
opzichte van ‘Spaarnesprong’.

2.14

LIEVEN DE KEY LOCATIE
Orienterende gesprekken met stedenbouw (Albert van der Stelt) ontwikkelzone met Spoorwegstraat
en omgeving in samenhang met ontwikkelvisie Zijlweg/Julianalaan.

2.15

DE KAMP PARKEERGARAGE
Begeleiden studie 2009 en communicatie wijkraad. Doorstart met initiatief ‘dakkas’. Overleg met
initiators en stedenbouw.
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2.16

EKP-LAMEL / SPOORZONE ZUID WEST VISIE
Initiatief richting stakeholders in studiegebied op basis van voorstellen, schetsen en
terugkoppeling wethouder. Gevraagd als supervisor door marktpartijen. Presentaties en gesprekken
met wijkraden en vertegenwoordigers westelijk tuinbouwgebied. Relatie Plaza West zie sub. 2.9.

2.17

ZIJLWEG / WESTELIJKE RANDWEG
Zie sub. 2.14.

2.18

SPAARNESPRONG
Naar aanleiding van adviezen 2009 en 2010 (onder ander Oostradiaal) nu intensief betrokken bij
ontwikkelstrategie, presentaties / overleg met wijkraden, ontwikkelende partijen, stakeholders en
stedenbouw (Sybren Busken) voorstellen in kaarten ter bespreking met wethouders.

2.19

NED-TRAIN
Planontwikkeling/masterplan in relatie tot spoorzone. Overleg met directie Nedtrain in verband met
transformatie en planontwikkeling.

2.20

TEMPELIERSTRAAT
Drie ontwikkelingscenario’s gemaakt in opdracht wethouder. Presentatie: technische sessie
gemeenteraad (2015). In 2016 gesprekken met ontwikkelaar en architecten over doorontwikkeling.
Voorbereiding richting ARK

2.21

SCHALKWIJK MIDDEN
In beoordelingscommissie ‘pitch’, selectie bureau ZUS. Voorbereidingsgesprekken regieteam.

EKP-Lamel Haarlem Park voorstel strategisch ruimtelijk ontwikkelingsmodel stadsbouwmeester 04-07-2016
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2.22

GONNETSTRAAT / EN OMGEVING
Op verzoek ARK stedenbouwkundige concepten gepresenteerd en een variant geselecteerd.
Assistentie bij overleg wijkraad / buurt, afstemming met ontwikkelaar, architecten, historische
vereniging Haerlem en Heemschut. Bijwonen participatie / inspraak avonden

2.23

OOSTPOORT
Marktconsultatie, adviseur in samenwerking met Arcadis. Advies fasering, marktpartijen in 2015.
In 2016: doorontwikkeling concepten en overleg met eigenaren kantoren ten aanzien van
transformatie woningbouw.

2.24

SPAARNDAMSEWEG
Verstedelijkingsvisie. Initiatief richting potentieel kansrijke ontwikkellocaties: Filippo, IMCA
naaimachines, etc. zie ook sub 1.1.17.

2.25

QUALITY BAKERS LOCATIE
Overleg met AMVEST over architectenselectie en ambitieniveau. Initiatief voor partnership: fiets/
voetgangersbrug bij Paul Krugerkade over het Spaarne naar hart Waarderpolder / Haarlem Oost.

2.26

VNU-TOREN
Advies transformatie van kantoren naar studentenunits + bibliotheek.

2.27

ZIJLSTRAAT / NOBELSTRAAT / VOORMALIGE ABN AMRO LOCATIE
Initiatief richting eigenaren om architectenkeuze te herzien (ook op verzoek ARK) en te komen tot
hoogwaardige herontwikkeling / transformatie in samenwerking met afdeling monumenten, steden
bouw, ARK. Tevens selectie architect WINHOV + ontwerp ateliers en advies.
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2.28

NIEUWE ENERGIE
Advies doorontwikkeling tot 2014. In 2016 overleg wethouder: ontwikkeling versus haalbaarheids
studies, beoordeling voorstellen, bila’s GOB / afdeling vastgoed en directie (Arjan van Noort).

2.29

OUDE WEG
Transformatiestrategie, bewaken voortgang in relatie tot potentiele herontwikkelingslocaties (bij
voorbeeld PTT / KPN toren).

2.30

FIETSENFABRIEK
Advies stedenbouw, studies TU Delft / TU Eindhoven

2.31

KOEPEL
Overleg met onder andere RVOB / ARB / CRE ook in ateliers intensief gewerkt aan bidbook, later
‘ambities en eisen’ document aanheling herontwikkeling koepel aan de stad. Ateliers ARK en bila’s
met HBB / Panopticon, zie ook sub 2.18 en 2.19.

2.32

STERRENCOLLEGE/DE MEESTER
Op verzoek van ontwikkelaar / architect gesprekken over transformatie / doorontwikkeling.
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3

76

SYMPOSIA / PRESENTATIES

77

3.1

BOUWEND HAARLEM
zie sub. 1.22

3.2

DAG VAN DE ARCHITECTUUR
2011 - Zelfverzonnen
2012 - Architectuur & Voedsel
2013 - 24 uur met Architectuur
2014 - Impressie
2015 - Nieuw Nederland
2016 - Architectuur in de schijnwerpers

3.3

SOCIETEIT DE VEREENIGING
Overleg / presentaties / advies.

3.4

LIEVEN DE KEY-PRIJS
Zie sub. 4.2.

3.5

TALKSHOWS
‘Schuurshow’, Haarlem 105

3.6

OOST-WEST RADIAAL
Zie sub. 1.2.5.

3.7

MOBILITEIT 2040
Voorbereiding ateliers 2017.

3.8

WIE MAAKT HAARLEM
Evaluatie / bespreking met marktpartijen.

3.9

STADSBOUWMEESTER GESPREKKEN EN PRESENTATIES IN ABC
Zie sub. 7

78

79

4

Sec1:80
80

PRIJSVRAGEN EN STUDIES

81

4.1

ANCHORPOINTS
Implementatie / presentaties / overleg HvA (Amsterdam)

4.2

LIEVEN DE KEY PRIJS
Initiatief 2009. 2016 wederom voorbereiding /
selectie / presentatie / jurylid

4.3

GROTE HOUTSTRAAT / HEMELSTORM
Medewerking publicatie en presentaties.

4.4

PROJECTEN MET STAGIAIRES/STUDENTEN TU
Met TU Delft / TU Eindhoven gewerkt aan
fietsenfabriek en omgeving en Koepel.

4.5

PRIJSVRAAG SCHALKWIJK MIDDEN
Voorbereiding prijsvraag BNSP, jurylid.

4.7

BRUGWACHTERSHUISJE
PR / interviews / promotie architect.

4.8

HAARLEM OOST STATIONSGEBIED
Voorbereiding werkateliers & sessies met studenten.

4.9

NIEUWE DROMEN
Bestuurslid stichting ‘nieuwe dromen’. Organiseren
bijeenkomsten en voorbereiden publicaties.
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5

84

COMMUNICATIE / LEZINGEN / PR

85

5.1

COMMUNICATIEPLAN
Versie 2009 evalueren, opdracht Coalitie om
nieuwsbrief voor te bereiden, IN 2016 geen budget.

5.2

WIJKRADEN / BELANGENVERENIGINGEN
Regulier presentatie en overleg.

5.3

HISTORISCHE VERENIGING HAERLEM
Periodiek afstemming / overleg en op verzoek
presentaties in de Hoofdwacht.

5.4

IKH - VEBH
Bila’s met voorzitter IKH (Bruno Giebels).

5.5

PUBLICATIES / INTERVIEWS
Onder andere Haarlems Dagblad, Haarlem 105,
HRLM, Ons Bloemendaal, Vakbladen.

5.6

WEBSITE STADSBOUWMEESTER
Under construction: in 2016 geen budget geregeld
door ruimtelijk beleid (RB).

5.7

CORRESPONDENTIE / RELATIEMANAGMENT
Bila’s RB / GOB Zie ook sub. 9.

5.8

86

PRESENTATIES RAADS-FRACTIES
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6

Sec1:88
88

STADSPLATTEGROND 2052

89

6.1

ONTWERPEND ONDERZOEK
Verwerking studies stadsbouwmeester: kaarten, stadslabs.

6.2

PREVIEW / PRESENTATIES
Wijkraden, ruimtelijk beleid (RB) en gemeenteraad.

6.3

PRESENTATIE KAART
Eindpresentatie stadsplattegrond 2052 colege B&W, gepland eind 2017
boekpresentatie, nieuwegracht.

6.4

SHORTLIST
Quick wins als oogst van stadsplattegrond 2052 vs structuurvisie 2005
kansenkaart: zie sub. 1.1.18. + prioritering.

Sec1:90
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7

92

ABC HAARLEM / EXPO / DEBAT

93

7.1

PROGRAMMA-RAAD
Taken:
• Lid programmaraad
• Samenwerking Stadsbouwmeester ABC

7.2

ORGANISATIE
Taken:
• Mede-organisatie van (niet politieke) ABC sessies

7.3

LISA / MONA LISA
Taken:
•
•
•
•
•

mede-organisatie 4 sessies
herijking LISA 1992 naar MOSA 2013
medewerking aan publicatie
moderator sessie 4
In 2016: presentaties op uitnodiging: ‘mooiwaarts’ en
‘ARB’

7.4

OPENEN EXPO’S

7.5

STADSGESPREKKEN
in samenwerking met stichting stadsgesprekken (Pim
Huurdeman).

7.6

STADSICONEN
Ambasadeur van de stichting stadsiconen
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8

96

ARK

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
Op advies stadsbouwmeester (2008-2009) is welstand
getransformeerd naar ARK met NRK. Openbare ruimte sindsdien op
genomen in NRK en verordening. Tweewekelijkse commissie met
een uur bespreking onderwerpen stadsbouwmeester / stedenbouw.
Alternerend om de twee weken bespreking visies / beleid / ateliers
voorsorterend en agenderend.
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9

98

VERANTWOORDING

99

0
1

OVEREENKOMST/OPDRACHT

28 uren

STRATEGISCH
1.1 LOKAAL
1.2 REGIONAAL
1.3 NATIONAAL

108 uren
pm uren
16 uren

2

PROJECTEN

95 uren

3

SYMPOSIA/PRESENTATIES

32 uren

4

PRIJSVRAGEN EN STUDIES

46 uren

5

COMMUNICATIE/LEZINGEN/PR
bila’s wethouders / raadsleden / RB

69 uren
58 uren

6

STADSPLATTEGROND 2052

15 uren

7

ABC HAARLEM / EXPO / DEBAT

42 uren

8

ARK ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT

84 uren

9

administratie / dossier voorbereiding /
publicaties / jaarverslag

68 uren
28 uren

Hiernaast ziet u een specificatie van de door de Stadsbouwmeester in
2016 verwerkte uren. Het totaal komt uit op 689 uur.
In de samenwerkingsovereenkomst 2008 is vastgelegd dat met de
opdracht voor vier dagen per week in totaal 1.280 uur per jaar was
gemoeid.
De halvering van zowel de werkzaamheden als de fee ingevolge het
Coalitieakkoord resulteert in een prestatie van 640 uur per jaar.
Met in totaal 689 verwerkte uren heeft de Stadsbouwmeester in 2016
bijna 50 uur meer gewerkt dan afgesproken.
De specificatie van de vordering van de Stadsbouwmeester voor
honorarium en atelier kosten is als volgt:
• Onder de verlenging december 2014 t/m december 2015 had de
vergoeding moeten belopen € 65.000 (= 13 mnd à € 5.000 netto).
Betaald is slechts € 13.000. Er is dus € 52.000 te weinig betaald.
• Onder de verlenging januari t/m december 2016 had de
vergoeding moeten belopen € 60.000 (= 12 mnd à 5.000 netto).
Betaald is slechts € 22.500 (= 9 mnd à € 2.500) + € 15.000 voor
het vierde kwartaal, bij elkaar € 37.500. Er is dus € 22.500 te weinig
betaald.
• Over beide tijdspannen is bij elkaar € 74.500 te weinig betaald.
Vermeerderd met de verschuldigde 21% btw beloopt de vordering
van de Stadsbouwmeester in totaal € 90.145.

689 uren
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PLAATS IN DE ORGANISATIE

Het lijdt geen twijfel dat in deze raadsperiode de Stadsbouwmeester
stiefmoederlijk is bedeeld, niet alleen financieel maar ook qua aandacht.
In de Raad is dan ook meermalen geconstateerd dat de
Stadsbouwmeester wel haast onzichtbaar lijkt.
Dat zou weleens mede te maken kunnen hebben met de positionering
van de Stadsbouwmeester binnen de stedelijke organisatie.
Zie Hoofstuk 0, de bijlage de ‘Samenwerkingsovereenkomst’, onder ‘Plaats
in de Organisatie’.
Uit dit jaarverslag blijkt niet alleen hoe actief de Stadsbouwmeester zich
voor en jegens Haarlem opstelt, maar ook op welk een verscheidenheid
aan activiteiten diens aandacht zich focust. Die aandacht raakt alle door
het College van Burgemeester en Wethouders bestreken terreinen, en dus
elk lid van het College.
Gelet op dat breed en alle gebieden rakend functioneren ligt het dan ook
in de rede de Stadsbouwmeester onder te brengen rechtstreeks onder het
College, bij de Directie.
Daarmee wordt verzekerd de rechtstreekse toegang tot het College, die
de Stadsbouwmeester als adviseur van het College van B&W toekomt.
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ARK
NRK
SOR
KIOR
TFR
IGS
KvK
OHO
NAI
ARB
RO
RB
BNSP
ABC
MILO
RAP
MRA
RVOB
RGD
GOB
SBM
HvA
IKH
LISA

TOELICHTING AFKORTINGEN

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
Nota Ruimtelijke Kwaliteit
Stuctuurvisie Openbare Ruimte
Kunst In de Openbare Ruimte
Task Force Ruimtewinst
Inter Gemeentelijke Structuurscan
Kamer van Koophandel
Ontwikkelstrategie Haarlem Oost
Nederlands Architectuur Instituut
Atelier Rijksbouwmeester
Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijk Beleid
Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen
Architectuur, Bouwhistorisch Centrum
Milieukwaliteit in de Leefomgeving
Regionaal Actieprogramma wonen
Metropool Regio Amsterdam
Rijks Vastgoed Bedrijf tot 010714 daarna RVB
Rijks Gebouwen Dienst tot 010714 daarna RVB
Gebieds Ontwikkeling en Beheer
stadsbouwmeester
Hogeschool van Amsterdam
Industrie Kring Haarlem
Landschap Interieur Stedenbouw Architectuur

omslag en blz.102: de echo der steden, Schuiten-Peeters,
casterman, 2010
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