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49

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

2993

62

Schalkstad 1e fase 

ontwikkeling; fase 

vaststelling

Jaaragenda Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 14-07-

2015

27-08-

2015

A.g.v. onderlinge 

afstemming over kaart en 

regels, en bijbehorende 

controle, vertraagd.

17-09-2015

1
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79

Bestemmingsplan 

Spaarndamseweg 

handhaven n.a.v. 

rechtszaak

-284-284 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.-284  


Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-06-

2015

17-09-

2015

17-09-2015

2015

2724

47

Motie 82 Stadhuis als 

duurzaam lichtend 

voorbeeld

Draagt het college op  Voor de 

begrotingsbehandeling een 

voorstel te doen voor het 

vervangen en daarmee 

verduurzamen van de verlichting 

op het stadhuis, waarbij minstens 

een reductie van 1000 kWh wordt 

gerealiseerd  Daarbij ook 

maatregelen te treffen om het 

onnodig aanstaan van lampen te 

voorkomen, bijvoorbeeld 

aanwezigheidssensoren en 

lichtsensoren  Dit te dekken uit het 

reguliere onderhoudsbudget van 

het Stadhuis 


Moties Gemeentera

ad

5.3 Overige 

beheerstaken

JVS 25-06-

2015

08-10-

2015

08-10-2015

2
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82

Lidl entree aan de F. 

van Adrichemlaan?

De heer Amand vraagt of een 

entree van de Lidl aan de Floris 

van Adrichemlaan nog een optie is. 

Wethouder Van Spijk  trekt na hoe 

het zit met de entree.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 27-08-

2015

07-09-

2015

ivm afstemming iets 

vertraagd.

15-10-2015

2014

4300

87

Motie 32 BIS Kom (P)op 

(school) & Maak 

(oefen)ruimte!

; Besluit  Het College op te dragen 

voor de  kadernota 2015  met een 

concreet voorstel te komen dat tot 

een toekomstbestendige oplossing 

leidt. In het voorstel wordt een 

fysieke ruimte geboden aan een 

popschool en aan oefenruimtes en 

studio's voor Haarlemse muzikale 

talenten, ook van buiten de 

popschool.  Dit voorstel wordt 

begeleid met een financi\'eble 

onderbouwing.  Hierbij rekening te 

houden met de wens dat een 

dergelijk onderkomen minimaal 

een oppervlak van 1000m2 

beslaat, betaalbaar is voor de 

doelgroep en een langdurige 

oplossing biedt.  


Moties Gemeentera

ad

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

JVDH 18-06-

2015

zie tussenbericht/brief 

d.d. 15 juni bij nota over 

scenario's 

slachthuisterrein.

05-11-2015
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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 Gemeentera

ad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 25-06-

2015

05-11-

2015

05-11-2015

2015

3841

88

Toezegging Stand van 

zaken Zuidstrook 

Schalkstad

Wethouder Van Spijk  zegt in cie. 

17/9 toe dat hij de raad in oktober 

informeert over de laatste 

ontwikkelingen in de Zuidstrook 

van Schalkstad.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 17-09-

2015

15-10-

2015

Is in brief reeds 

behandeld. Resultaten 

eindconclusie zal 

nogmaals worden 

toegezonden

19-11-2015

4
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Ontwikkelingen bij 

statushouders in relatie 

tot wonen in Haarlem

De heer Bloem (SP) hoort graag 

meer over de impact van 

statushouders (in relatie tot de 

Haarlemse woningmarkt). 

Wethouder Langenacker  zorgt 

voor een onderbouwing op korte 

termijn, in ieder geval op het 

moment dat er ontwikkelingen zijn 

bij de statushouders.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 27-08-

2015

19-11-

2015

19-11-2015

2015

2495

40

Bouwplannen Aziëweg -284 De heer Berkhout  benadrukt 

dat er ook een stimuleringsbijdrage 

in de bouwplannen Azi\'ebweg 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.

03-12-2015

2015

3842

50

Toezegging Notitie 

stand van zaken 

Aziëweg

De heer Berkhout  (GL) ontvangt 

graag een nota over de 

grondexploitatie en de voortgang 

op de Azi\'ebweg. 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

5
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89

Motie 8 Toekomstwijk Moties Gemeentera

ad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 25-06-

2015

08-12-

2016

08-12-2016

2015

3933

51

Toezegging 

gerechtelijke uitspraak 

over erfpacht 

Slachthuisterrein

Mevrouw Van Zetten hoort graag 

hoe het staat met de kwestie van 

de erfpacht. Wethouder Van Spijk 

geeft hij aan dat er onafhankelijke 

experts zijn aangewezen om een 

prijs te bepalen. Er is sprake van 

een voorlopig akkoord van die 

experts over dat bedrag. Het 

wachten is op een formele 

uitspraak van de rechter, die hij 

snel verwacht. Zodra die uitspraak 

er is, wordt de commissie hierover 

ingelicht.  


Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 24-09-

2015

2015

3842

81

Toezegging SvZ Quality 

Bakers

De heer Amand (Trots) informeert 

naar stand van zaken bij Quality 

Bakers. Wethouder Van Spijk  

komt met informatie naar de 

commissie.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 17-09-

2015

6
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55

Motie 61 Egelantier 

Langer Open

Besluit: Het college te verzoeken 

alle huurders tot 1 juli 2016 de 

mogelijkheid te bieden in de 

Egelantier te verblijven Het budget 

benodigd voor een langere 

openstelling tot 1 juli 2016 te halen 

uit: Het terugbrengen van de 

beheerslasten. En hiermee de 

exploitatie zoveel mogelijk  in 

eigen beheer te geven. Eenmalig 

hier de 'overheveling restant  

reserve cultuurpodia naar reserve 

vastgoed' aan te wenden.  


Moties Gemeentera

ad

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

JVDH 25-06-

2015

2015

2684

11

Motie 36 Plaats voor 

een Camperplaats

Draagt het college op: Onderzoek 

te doen naar kosten en baten van 

een camperplaats aan de rand van 

Haarlem centrum. Een voorstel te 

doen aan de Raad over de 

inrichting van een camperplaats, 

rekening houdend met basale 

voorzieningen voor camperaars 

zoals stroom, water, afvoer van 

afval, verlichting en 

veiligheidsissues 


Moties Gemeentera

ad

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 25-06-

2015

7
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29

Motie 10.11 Haarlem 

TIPP vrij!

Spreekt als haar mening uit:   TTIP 

in het algemeen en de ISDS 

clausule in het bijzonder een 

bedreiging kan vormen voor de 

lokale democratie in Haarlem en 

schadelijk kan zijn voor lokale 

regels omtrent sociale normen, 

milieu, economie, gezondheid, 

landbouw, intellectueel eigendom, 

cultuur;  en spreekt zich, als gevolg 

hiervan, uit tegen TTIP   Verzoekt 

het College van B&W:  Dit 

standpunt van Haarlem actief uit te 

dragen richting de minister van 

Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking, 

Tweede Kamer, Europese 

Commissie, Raad van Ministers 

van de EU en Europees 

Parlement; 


Moties Gemeentera

ad

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 10-09-

2015

8
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05

Toneelschuurproducties Mevrouw Schopman  memoreert 

dat de Toneelschuurproducties het 

heel moeilijk hebben. De 

wethouder zou nagaan of 

gesprekken met het Rijk en 

Provincie nog mogelijkheden 

zouden bieden dan wel middelen 

uit de eigen begroting. Ze hoort 

graag hoe het ervoor staat. 

Wethouder Van der Hoek  wil na 

de zomer de 

Toneelschuurproducties laten 

weten wat zijn inspanningen 

opleveren. Dat hangt wel af van de 

stappen die het Rijk zet. 


Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

JVDH

2015

2495

63

Vredenburgh en 

theekoepel Bellevue 

stand van zaken

Mevrouw Van Zetten  vraagt hoe 

het zit met Vredenburg en de 

theekoepel. Wethouder Van Spijk 

komt terug met de laatste stand 

van zaken. 


Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-09-

2015

2015

3933

57

Prestatieverplichting 

versus perverse prikkel 

bij werkwijze met 

verkopende makelaars

De heer Garretsen constateert dat 

het college van een 

inspanningsverplichting naar een 

prestatieverplichting wil. Dat klinkt 

goed, maar van de voorgestelde 

wijze om om te gaan met 

verkopende makelaars vraagt hij 

zich af of daarbij niet sprake is van 

een perverse prikkel. Wethouder 

Van der Hoek  zal deze vraag later 

beantwoorden.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVDH 24-09-

2015

9
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23

Motie 57 De wind in de 

zeilen houden

Draagt het College van B&W op 

Om E 6.000,- uit het budget 

Economisch 

Programmamanagement bij de 

afdeling Economie & Cultuur te 

reserveren voor bovengenoemde 

projecten en zo te investeren in de 

aantrekkelijkheid en economie van 

Haarlem als watertoerisme 

bestemming 


Moties Gemeentera

ad

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 25-06-

2015

2015

2719

65

Motie 37 Van Haarlem 

hout zaagt men banken

Draagt het college op In gesprek te 

treden met Stadshout 

Kennemerland en Spaarnelanden 

om te zorgen dat Haarlem hout 

wordt omgezet in Haarlemse 

bankjes geadopteerd door 

Haarlemmers of Haarlemse 

bedrijven en die voor alle 

haarlemmers en bezoekers van de 

stad toegankelijk zijn.  

Raadsvergadering 1 oktober 2015: 

agenderen op verzoek van de 

fractie D66 


Moties Gemeentera

ad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 25-06-

2015

2015

3842

92

Toezegging aantal 

sociale huurwoningen in 

Slachthuisbuurt

De heer Bloem  wil bij het stuk 

over de herstructurering van de 

Slachhuisbuurt toegevoegd zien 

hoeveel sociale woningen er 

stonden en hoeveel er terugkomen 

(n.a.v. aangenomen motie Bewaak 

betaalbare woningbouw). 

Wethouder Van Spijk  zal het 

aantal sociale woningen in de 

Slachthuisbuurt laten natrekken.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 17-09-

2015

10
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80

Stand van zaken 

erfpacht Lieoever

Mevrouw Crul (Actiepartij) vraagt 

hoe het zit met de ondererfpacht 

langs de Lieoever en of de 

wethouder iets heeft kunnen 

betekenen voor deze mensen. 

Wethouder Sikkema komt later 

terug op actuele stand van zaken 

rond de ondererfpacht voor 

bewoners van de Lieoever. 


Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 17-06-

2015

2015

2495

91

Eetcafé De Ark -284-284 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

11


