
Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

ECDW

Econom

ie

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

20210

60231

1

Motie 18.14 Stop

verkoop en

liberalisatie van

sociale

huurwoningen

*O - 18.14 Motie Stop

verkoop en liberalisatie

van sociale huurwoningen

Jouw Haarlem-SP-

OPHaarlem-AP

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

MTM 26-10-

2021

Overig 03-03-

2022

03-03-

2022

1
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

BBOR

Beheer

en

Beleid

Openba

re

Ruimte

20199

60595

*O- Motie 43

Parkeergarage

Papentorenvest

Verzoekt het college Te

onderzoeken of er een

ontwikkelaar is die bereid

is bouw en exploitatie van

een parkeergarage onder

de Papentorenvest geheel

of gedeeltelijk voor eigen

rekening uit te voeren

Daarbij tevens te

onderzoeken of

cofinanciering door de

provincie tot de

mogelijkheden behoort   

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 26-11-

2019

Overig Enkele

marktpartijen

benaderd nog geen

voldoende

inhoudelijke reactie

om de motie af te

doen  

06-04-

2020

Mbt motie

Papentorenvest:

wethouder Roduner

gaat die pas afdoen

als er duidelijkheid is

over vervolg

Nedtrain. De

(on)mogelijkheden

voor gezamenlijke

realisatie van een

parkeervoorzieningen 

worden momenteel

in samenwerking

met

NStreinmodernisering 

onderzocht.

Daarnaast vinden er

gesprekken plaats

met commerciele

parkeerexploitanten.

De uitkomsten van

deze trajecten

worden gebruikt om

de motie af te doen.

10-03-

2022

Ter

kennisn

ame
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

ECDW

Econom

ie

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

20200

21914

7

*O- Toezegging

wethouder Meijs

in overleg te

blijven met het

rijk over de

regelgeving ten

aanzien van

sociale koop

Toezegging wethouder

Meijs in overleg te blijven

met het rijk over de

regelgeving ten aanzien

van sociale koop

Toezeg

gingen

Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

MTM 27-02-

2020

Overig 20-05-

2021

In de landelijke actie-

agenda Wonen is

aan het Rijk op een

breed terrein

voorstellen gedaan,

waaornder sociale

koop .Het is nog niet

duidelijk wat het

nieuwe kabinet

hiervan overneemt.

november 2021:

kabinetsformatie

duurt voort

19-05-

2022

ECDW

Econom

ie

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

20200

21917

6

*O- Toezegging

wethouder Meijs

over realisatie

goedkopere

koopwoningen/so

ciale koop

-3 Wethouder Meijs zegt

toe zich in te zetten voor

de realisatie van

goedkopere

koopwoningen en de

discussie over sociale

koop te willen voeren in

de commissie

Ontwikkeling.  

Toezeg

gingen

Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

MTM 27-02-

2020

Overig 20-05-

2021

In de landelijke actie-

agenda Wonen is

aan het Rijk op een

breed terrein

voorstellen gedaan,

waaornder sociale

koop .Het is nog niet

duidelijk wat het

nieuwe kabinet

hiervan overneemt.

november 2021:

kabinetsformatie

duurt voort

19-05-

2022

3



Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor
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code
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status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking
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huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

20200

03679

6

*O- Motie 22.1

Houd rekening

met de grens

voor de

huurtoeslag

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig De motie is

doorgezet naar de

betreffende

ontwikkelaars. De

inhoud gaat

onderdeel uitmaken

van de

onderhandelingen

t.b.v. de anterieure

overeenkomst.

12-10-

2021

AO duurt langer. Is

nu wel bijna gereed.

09-06-

2022

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

20210

00270

0

*O- Motie 19.1

Paar woningen

extra op het

Kruidplein

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig Pré Wonen is op dit

moment hun

stedenbouwkundig

plan aan het

opstellen.

Onderzoek naar de

mogelijkheid voor

extra woningen

maakt daar

onderdeel van uit.

De planning is dat

dit in Q4 21 is

afgerond.    

28-10-

2021

Corporatie heeft plan

nog niet gereed

09-06-

2022
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ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

20210

37842

8

*O- Motie 15.1

Parkfunctie

Noord-

Schalkwijkerweg

geeft Nieuw-Zuid

meer lucht

Draagt het college op;

Te onderzoeken hoe de

Noord-Schalkwijkerweg

kwalitatief versterkt kan

worden als parkfunctie en

het aantal vierkante meter

gebruiksgroen kan

worden vergroot; Hiervoor

de ruimte tussen

Kanohavenbrug en het

Tennispad te gebruiken

als zoekgebied; Te

onderzoeken of de auto

geweerd kan worden over

dit stuk van de Noord-

Schalkwijkerweg; Bij het

openbaarder maken en

intensiveren van de

sportvelden van Olympia

de Noord-

Schalkwijkerweg expliciet

mee te nemen in het

plangebied; Het

bestaande groen in het

gebied zoveel mogelijk te

respecteren;  

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 01-07-

2021

Overig Ambtelijk proces is

gestart. Richt zich

op het

inventariseren van

kansen,

belemmeringen en

risico's in het

gebied, en het

verkrijgen van

inzicht in de wensen

en behoeften van

sportverenigingen,

ondernemers en

andere gebruikers in

het gebied. Op basis

van deze

inventarisatie zal in

deze fase een

ruimtelijke

verkenning worden

opgesteld die in een

startnotitie aan de

gemeenteraad ter

besluitvorming kan

worden

aangeboden. De

planning

(oorspronkelijke

planning) is om

deze in juli 2022 aan

de raad voor te

kunnen leggen.

31-07-

2022

31-07-

2022

5
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

20199

61202

*O- Motie 23.2

Woningen

Delftplein

ookmiddeldure

prijs; geen wens

maar eis

Verzoekt het college:

teneinde de Startnotitie

Delftplein te kunnen

vaststellen: -360? In de

Startnotitie Delftplein de

40 procent nog vrij in te

vullen woningen te

oormerken voor

middelduur voor een

periode van minstens 15

jaar;-360? Van deze 40

procent één helft

maximaal middelduur toe

te staan. (dwz een prijs

van maximaal 1.007,- kale

huur per maand of een

koopwoning met een VON-

waarde tot 259.225,-)? De

andere helft maximaal

hoge middelduur toe te

staan. (dwz een kale huur

tot€ 1.300 of een

koopwoning met een VON-

waarde tot €363.000.   

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 21-11-

2019

Overig 04-02-

2021

Motie overgezet naar

huidige

procesmanager.

Gaat mee in het

proces van het

SPVE Delftplein dat

volgens planning

rond de zomer

concept gereed is.

01-09-

2022

6
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umm
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ke

Plannin

g
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huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

20200

44234

6

*O- Motie 4.9

Zorg voor

voldoende

fietsparkeerplaat

sen

Roept het college op:

Met de ontwikkelaar in

gesprek te gaan over

welke mogelijkheden er

zijn om de

fietsparkeercapaciteit later

te kunnen vergroten als

de huidige capaciteit niet

voldoende blijkt De

woningbeheerders te

verzoeken toekomstige

bewoners te stimuleren

gebruik te maken van de

berging voor de stalling

van hun fiets.  

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 09-04-

2020

Overig 02-12-

2021

De ontwikkelende

partijen hebben een

verzoek aan de

gemeente gedaan

om een onderzoek

mede te bekostigen

naar de

kosten/haalbaarheid

van een

ondergrondse

fietsenstalling op het

Koepelterrein.

Hiervoor wordt een

SOK opgesteld

01-09-

2022

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

20210

20602

6

Toezegging

houtbouw en

circulair slopen

Louis Pasteur en

Roordastraat

bespreken met

Elan Wonen

Wethouder Roduner

brengt bij Elan Wonen de

mogelijkheden van

houtbouw en circulair

slopen onder de

aandacht. Hier zal op

teruggekomen worden

wanneer een volgend

product naar de

commissie gaat.    

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 01-04-

2021

Overig 19-05-

2022

Deze is gekoppeld

aan het SPvE en dat

neemt meer tijd daan 

eerder bedacht.

01-09-

2022

Ter

kennisn

ame

7
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code
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ns
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status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

BBOR

Beheer

en

Beleid

Openba

re

Ruimte

20186

40202

Toezegging op

suggestie

CUparkeerloos

bouwen

De heer Visser (CU)

bepleit parkeerloos

bouwen. Wethouder Meijs

zegt toe dit mee te zullen

nemen in de discussie

over nieuwe

parkeernormen.

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

RB 20-09-

2018

Overig 05-09-

2019

Deze BAZ wordt

behandeld

gekoppeld aan BAZ

2018837289 (Nota

Bouwen en

Parkeren). Hierover

is afgesproken dat

eerst het

mobiliteitsbeleid

wordt uitgewerkt. Dit

geeft het kader voor

de nota Bouwen en

parkeren. Het

mobiliteitsbeleid

werd aanvankelijk

eerder verwacht,

maar is uitgesteld

naar Q1 2021.

Daardoor komt de

nota Bouwen en

parkeren, met

daaraan gekoppeld

deze BAZ, ook pas

later. 15-10-21: De

Nota Bouwen en

Parkeren wordt over

de verkiezingen

getild, CIE beheer na

de verkiezingen

gezet. Kan mogelijk

ook na het

zomerreces worden

(september).

08-09-

2022

Ter

kennisn

ame

8
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afdelin

g

zaakn
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onderwerp omschrijving soort bestuursor
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code
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status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

BBOR

Beheer

en

Beleid

Openba

re

Ruimte

20194

51829

*O- Motie 24.07

Volgende New

Harlem met

mobiliteit

Verzoekt het college:

bij (her)ontwikkelingen in

parkeerzone C en de

daaraan grenzende

buurten in het

ongereguleerd

parkeergebied

terughoudend te zijn met

het geven van een

(gedeeltelijke) vrijstelling

1 op de parkeernorm;

indien bij

(her)ontwikkelingen in

parkeerzone C het

realiseren van voldoende

parkeerplaatsen op eigen

terrein op zwaarwegende

bezwaren stuit, ten

hoogste een

(gedeeltelijke) vrijstelling

te geven van tien

parkeerplaatsen; in de

reeds aangekondigde

Nota Bouwen en Parkeren

op te nemen wanneer en

onder welke voorwaarden

(bijvoorbeeld een bijdrage

aan een mobiliteitsfonds)

een ontwikkelaar in

aanmerking komt voor

een (gedeeltelijke)

vrijstelling op de

parkeernorm.   

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 29-05-

2019

Overig 26-10: uitwerking is

afhankelijk van de

Nota Bouwen en

Parkeren.  

10-12-

2020

Afhandeling hangt

samen met de

uitvoering van

draagvlakonderzoeke

n

08-09-

2022

Ter

kennisn

ame

9
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er

onderwerp omschrijving soort bestuursor
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programma pfh

code
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ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

PG

Progra

mma

en

Gebieds

manage

ment

20199

61103

*O- Motie 19.03

Groen en water

in Zuid West

Geeft het college de

opdracht om Bij de

ontwikkeling van Zuid -

West als richtlijn te

hanteren dat de

grondoppervlakte van

groen en water te samen

niet mag verminderen;   

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 21-11-

2019

Overig De commissie

Ontwikkeling

ontvangt de

informatienota stand

van zaken

ontwikkelzones

(2021/177438). Voor

ontwikkelzone

Zuidwest is een

aanvraag

Woningbouwimpuls

door BZK

gehonoreerd. De

businesscase

Zuidwest is de basis

voor de toekenning

van de bijdrage WBI

van BZK. Deze is

gebaseerd op de

visie en kent

verschillende

optimalisaties. Eén

daarvan is de

watergang die in

plaats van aan

beide zijden nu aan

één zijde een

kademuur krijgt. De

andere zijde krijgt

een

natuurvriendelijke

oever, waarmee

bovendien kwaliteit

wordt toegevoegd.

Het college stelt

voor om de motie 

05-03-

2020

Omdat hier sprake is

van een monitor

vraagstuk, zal deze

motie niet op korte

termijn kunnen

worden beantwoord

29-09-

2022

10
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor
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programma pfh

code
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ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

PG

Progra

mma

en

Gebieds

manage

ment

20199

61138

*O- Motie 19.04

Visie Zuidwest,

goed op weg

En verzoekt het college

teneinde de

Ontwikkelvisie Zuid-West

te kunnen vaststellen:

aan de raad zichtbaar te

maken welke

investeringen er reeds

gedaan worden en welke

benodigd zijn om de

bereikbaarheid en de

ontsluiting van Zuid-West

op hetzelfde niveau te

houden dan wel te

verbeteren. te borgen in

de ontwikkelstrategie Zuid-

West dat de woningbouw

in Zuid-West in de pas

blijft lopen met

investeringen in

bereikbaarheid,

leefbaarheid en pu-blieke

voorzieningen; in Zuid-

West uit te gaan van het

vigerend parkeerbeleid,

waarbij een aanpas-sing

in de parkeernorm of

parkeerregulering als

apart raadsbesluit

voorgelegd moet worden;

van de vaststelling van de

stadsbrede

ontwikkelstrategie en van

ontwikkelstra-tegie Zuid-

West raadsbesluiten te

maken; Het financiële

inzicht van de raad te 

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 21-11-

2019

Overig De commissie

Ontwikkeling

ontvangt de

informatienota stand

van zaken

ontwikkelzones

(2021/177438).

Voor ontwikkelzone

Zuidwest heeft het

ministerie van BZK

de aanvraag

Woningbouwimpuls

gehonoreerd. De

businesscase

Zuidwest is de basis

voor de toekenning

van de bijdrage WBI

van BZK. In de

informatienota

toekenning

Impulsbijdrage

Zuidwest

(2021/131691) is

vermeld waar de

rijksbijdrage aan

wordt besteed:-360·

Infrastructurele

ontsluiting ·

Bodemsanering ·

Inrichting openbare

ruimte · Kosten

verbonden aan de

betaalbaarheid van

woningen De

financiële

investeringen lopen 

05-03-

2020

Omdat hier sprake is

van een monitor

vraagstuk, zal deze

motie niet op korte

termijn kunnen

worden beantwoord

29-09-

2022

11
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

PG

Progra

mma

en

Gebieds

manage

ment

20200

20222

2

*O- Motie 17.07

Hup met de

mobiliteitshubs

in de Orionzone

Bij de verdere uitwerking

van de ontwikkelvisie in

stedenbouwkundige

plannen te onderzoeken

in hoeverre in de

ontwikkelzone de

parkeeroplossingen

geheel of gedeeltelijk

kunnen worden

geconcentreerd in

mobiliteitshubs.   

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 27-02-

2020

Overig De commissie

ontwikkeling

ontvangt de

informatienota stand

van zaken

ontwikkelzones

(2021/177438).

Onderdeel hiervan is 

de mogelijkheid om

een OV Hub te

realiseren in de

Orionzone. In het

mobiliteitsbeleid dat

recent is vrijgegeven

voor inspraak staat

daarnaast het

volgende

opgenomen over

hubs:-360· Nieuwe

wijken worden

autoluw ontworpen

(met een lagere

parkeernorm). In de

bestaande wijken

worden wijkhubs

(gericht op

deelmobiliteit)

gerealiseerd; ·

Stedelijke logistiek

gericht op

verminderen van

goederenstromen in

de stad:

pakketpunten bij de

wijkhubs; · Binnen

de hele stad 

27-08-

2020

In afwachting van

stedelijke

groeistrategie

Stedelijke strategie

is nog niet gereed

29-09-

2022
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

PG

Progra

mma

en

Gebieds

manage

ment

20210

20914

9

*O- Motie 15.11

Woningbouwkeu

zes in kaart

Roept op om Ambtelijk u

it te werken welke keuzes

gemaakt kunnen worden

voor aanvullende

woningbouw in diverse

bandbreedtes - na 2025

zodat een volgend college

adequaat voorbereid

keuzes kan maken tijdens

de formatie De uitkomsten

aan te bieden voor het

zomerreces zodat

politieke partijen de

uitkomsten mee kunnen

nemen in hun

verkiezingsprogramma en

de kiezer zich kan

uitspreken over de

mogelijkheden Bij de

locaties een grove

impactanalyse te

verrichten

(investeringskosten ,

grondeigendom, sociale

impact, impact op groen

en milieu, etc etc)  

Jaarage

nda

Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 06-04-

2021

Overig De commissie

Ontwikkeling

ontvangt de

informatienota stand

van zaken

ontwikkelzones

(2021/177438). In

de vorige

collegeperiode is

onderzoek gedaan

naar locaties in de

stad waar

woningbouw door

verdichting mogelijk

was. Hieruit zijn de

huidige

ontwikkelzones

ontstaan. Op dit

moment ligt de

prioriteit van het

college bij het

uitvoeren van de

huidige

woningbouwambities 

zoals vastgesteld in

het coalitieakkoord.

De beschikbare

ambtelijke capaciteit

wordt hierop vol in

gezet en dan nog is

het niet mogelijk om

alle zones gelijktijdig

tot ontwikkeling te

brengen. Deze

motie vergt een te

grote inzet van de 

12-05-

2021

Commissie niet

akkoord met

afdoening

29-09-

2022
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

PG

Progra

mma

en

Gebieds

manage

ment

20210

21892

0

*O- Motie 19.10

Social huur geen

hekkensluiter

Bij een check van moties

met besluitenlijsten en

verseon is gebleken dat

deze motie niet is

ingevoerd in verseon in

2019. Wij registreren de

motie nu alsnog op deze

datum. Onze excuses.

Graag alsnog in

behandleing nemen.

Verzoekt het college Om

bij de verdere

ontwikkeling van Zuid-

West er op toe te zien dat

de bouw van sociale

huurwoningen gelijk

oploopt met de bouw voor

de andere segmente  

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 21-11-

2019

Overig De commissie

Ontwikkeling

ontvangt de

informatienota stand

van zaken

ontwikkelzones

(2021/177438). Voor

ontwikelzone

Zuidwest is de

aanvraag

Woningbouwimpuls

door BZK

gehonoreerd.

Voorwaarde voor de

WBI-aanvraag is dat

minimaal 50% van

de

woningbouwopgave

bestaat uit

betaalbare

woningen. Dat sluit

aan bij het beleid

van het college:

50% sociaal in

Zuidwest. Dit heeft

het college dan ook

verwerkt in de

aanvraag. Daarmee

wordt ook gestuurd

op het evenwichtig

oplopen van de

bouw van sociale

huurwoningen naast

de andere

segmenten. Het

college dient zich 

12-05-

2021

Commissie niet

akkord met afdoening

29-09-

2022

14



Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

20200

44227

0

*O- Motie 4.2

Het voorterrein

van de Koepel

wordt groen,

zoals het is

ingetekend in

het

Beeldkwaliteitspl

an (versie 2)

Draagt het College op -

189 - de ontwikkelaars

niet toe te staan de 20

benodigde bovengrondse

parkeerplaatsen te

realiseren op het

voorterrein van de Koepel

- Deze tijdelijke plekken

door de ontwikkelaar

beschikbaar te laten

maken aan de noordzijde

van de Papentorenvest of

een alternatieve locatie in

overleg met de wijk -

Deze plekken op te heffen

zodra er een geschikt

alternatief voor handen is,

zoals de Nedtraingarage -

het voorterrein van de

Koepel te doen laten

vergroenen, zoals

opgenomen is in het

Beeldkwaliteitsplan  

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 09-04-

2020

Overig 04-02-

2021

Dubbellaags garage

was geen alternatief.

Echter in de AO d.d.

februari ’20

overeengekomen,

dat de ontwikkelaars

het voorterrein

maximaal voor een

periode van 5 jaar na

vaststelling van het

bestemmingsplan

d.d. april 2020, te

weten tot september

2026 voor 20

parkeerplaatsen

mogen gebruiken.

27-10-

2022
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

PG

Progra

mma

en

Gebieds

manage

ment

20200

54396

6

15.02 Motie Oost

West Tuin Best.

-3 De motie ingediend

door de fracties GLH D66

HvH CU SP LH wordt

aangenomen. De fracties

GLH D66 HvH CU SP

CDA LH en VVD

stemmen voor de motie

Verzoekt het college: In

de ontwikkelstrategie

Zijlweg met een

strategisch plan te komen

om de ecologische

waarden en biodiversiteit

in het westelijk

tuinbouwgebied (P6) en

Spoorzone driehoek (H17) 

te versterken; In dat plan

verschillende

mogelijkheden en kosten

inzichtelijk te maken.  

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 03-06-

2020

Overig Er komt voor de

zone Zijlweg geen

afzonderlijke

strategie; ecologie

wordt in de

gebiedsontwikkeling

als specifiek

onderwerp

meegenomen.

17-06-

2021

In verband met

prioritering is

uitwerking/uitvoering

visie Zijlweg naar

later in de tijd

gepland

29-10-

2022

ECDW

Econom

ie

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

20220

11762

3

Toezegging

tussentijds info.

over gegevens

voor evaluatie

eind 2023

Wethouder Meijs zegt toe

dat vooruitlopend op de

evaluatie van de regeling

voor opkoopbescherming

na 2 jaar, de commissie

tussentijds wordt voorzien

van de gegevens die

gemonitord gaan worden.

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

MTM 16-12-

2021

Overig 24-11-

2022

24-11-

2022

Ter

kennisn

ame

16
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

OMB

Omgevi

ngsbelei

d

20220

11752

7

*O- Motie

16.03BIS GLH

AP D66 CU Hoe

meer zonne-

energie opwek,

hoe meer vreugd

Verzoekt het college bij

de uitvoering van het

beleid Zonne-energie in

het beschermd

stadsgezicht en op

monumenten Bij het

afwegen van de

toetsingskaders van

legplannen voor

zonnepanelen in het zicht

(categorie 3) te sturen op

legplannen met een zo

groot mogelijk oppervlakte

Een lijst te maken met

afgewezen vergunningen

voor zonnepanelen en/of

legplannen Deze lijst ter

bespreking aan te bieden

aan de commissie

ontwikkeling in januari

2024, hierbij verslag te

doen van de

overwegingen en

eventuele mogelijkheden

voor verruiming van het

beleid  

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 02-02-

2022

Overig 11-01-

2024

11-01-

2024
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

JOS

Jeugd

Onderwi

js en

Sport

20210

62665

1

*O- Motie 33

PvdA CDA D66

Spelen en

duurzaam

ontmoeten

voorzieningen eenvoudig

kan worden

georganiseerd. verzoekt

het college Bij de

kadernota 2022 te komen

met een voorstel hoe en

wanneer de gebouwen

van de speeltuinen

duurzaam kunnen worden

aangepast; In de

commissie ruim voor de

behandeling van de

kadernota 2022 te

bespreken op welke wijze

de gemeente de

speeltuinbesturen kan

faciliteren om de

duurzaamheid op

speeltuinen en hun

gebouwen te vergroten.  

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

JB 11-11-

2021

Overig

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

20220

42161

2

*O- Motie 14.02

Sonneborn

terrein ook voor

middeldure

woningen

Draagt het college op:

Zich in te zetten om een

zo hoog mogelijk

percentage middeldure

woningen te realiseren in

het project op het

Sonneborn terrein  

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-02-

2022

Overig
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afdelin

g

zaakn

umm
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onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

20220

42162

3

*O- Motie 14.06

GLH D66 CDA

PvdA Sonneborn

to be wild

VERZOEKT HET

COLLEGE : In overleg

met bewoners en de

ontwikkelaar specifieke

randvoorwaarden en

eisen terug te laten

komen in het

stedenbouwkundig plan

van eisen op een

zodanige manier, dat er

maximaal wordt ingezet

op het ecologisch en

functioneel vergroenen

van het gebied (met

aandacht voor natuurlijk

spelen), waarbij rekening

wordt gehouden met de

ontwerpprincipes uit de

ontwikkelvisie

Spaarndamseweg  

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-02-

2022

Overig

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

20220

56388

5

- 13.01 motie

PvdA CDA D66

kies koers voor

kavel A

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 24-03-

2022

Overig
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Plannin

g

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort

behand

eling

PG

Progra

mma

en

Gebieds

manage

ment

20220

56390

6

- 17.01 Motie

PvdA CDA GLH

D66 actieve

gemeente voor

zuidwest

Moties Gemeenter

aad

Haarlem

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 24-03-

2022

Overig
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