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Besluitenlijst 

 

 Commissie Ontwikkeling 

 Datum: donderdag 24 september 2020 

 Aantal bezoekers: geen 

 Aantal sprekers: 5 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

  

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

4.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

5.  Transcript commissie d.d. 27 augustus 2020 (alleen naar aanleiding van) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststellen bestemmingsplan Jacob Catslaan 7 

Cie. Ontwikkeling 24 september 2020: gaat als hamerstuk naar de raad van 22 okt. 2020. 

(2020/770191) 

 

7.  Weigering Verklaring van geen bedenkingen in verband met het besluit weigering 

omgevingsvergunning ten behoeve van nieuwbouw voor horeca en maatschappelijke 

doeleinden en de herbouw en restauratie van een monumentale boerderij en op het perceel 

Vergierdeweg 452-454 
Cie. Ontwikkeling 24 september 2020: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad 

van 22 okt. 2020. 

(2020/738354) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8a Actieplan versnelling woningbouw 
Cie. Ontwikkeling 27 aug. 2020: t.k.n. stuk op verzoek van commissie (SP) bespreken in een 
volgende vergadering. 

Cie. Ontwikkeling 24 september 2020: voldoende besproken. 

(2020/485204) 

 

8b Jaarrapportage woningbouw 2020 
Cie. Ontwikkeling 16 april 2020: t.k.n. stuk dat o.v.v. HvH in een volgende vergadering wordt 
besproken in samenhang met Actieplan woningbouw. 
Cie. Ontwikkeling 24 september 2020: voldoende besproken in samenhang met nota 

Actieplan versnelling woningbouw. 

(2020/254747) 
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8c Impulsaanvraag BZK tweede tranche - ontwikkelzone Zuidwest 
Cie. Ontwikkeling 24 september 2020: betrokken bij bespreking Actieplan versnelling 

woningbouw en Jaarrapportage woningbouw 2020. 

  

9 Reactie op Uitvoeringsprogramma 2020-2024 Recreatieschap Spaarnwoude 
Cie. Ontwikkeling 24 september 2020: cie. heeft zienswijze gegeven. Omdat AB 
Recreatieschap Spaarnwoude op 15 okt. vergadert, wordt zienswijze door raad geschrapt. 
Wethouder Berkhout zegt toe de wensen en bedenkingen van de commissie over de brengen 

in de AB-vergadering. 

(2020/810056) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

10 Vrijgeven krediet voor verbeteren gebruiksmogelijkheden Haarlemmer Kweektuin 

Cie. Ontwikkeling 24 september 2020: gaat als hamerstuk naar de raad van 22 okt. 2020. 

(2020/239498) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

11 Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen)  

Geen insprekers bij dit punt. 

 

12 Papentorenvest verkoop grond tussen 32-34 
Cie. Ontwikkeling 24 september 2020: Lichte voorhangprocedure - cie. heeft zienswijze 

gegeven. 

(2020/770059) 

 

13 Voorhangprocedure in het verkoopproces gemeentelijk vastgoed 
Cie. Ontwikkeling 24 september 2020: gaat als hamerstuk naar de raad van 22 okt. 2020 

(zienswijze raad). 

(2020/743249) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

14 Vernieuwing bibliotheekvestigingen 
Cie. Ontwikkeling 24 september 2020: gaat als bespreekpunt naar raad van 22 okt. 2020. 

Toezegging JB: Raadsstuk wordt tekstueel gecheckt en aangepast. 

(2020/598996) 

 

15 Advies aan Commissariaat voor de Media; aanvraag Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem 

(Haarlem105 RTV) 
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Cie. Ontwikkeling 24 september 2020: gaat als hamerstuk naar de raad van 22 okt. 2020. 

(2020/482355) 

 

16a Reactie college op Initiatiefvoorstel PvdA "(ver)bouw aan een levensloopbestendig 

/vergrijzingsproof Haarlem 
T.k.n. aan cie. Samenleving van 27 augustus 2020:  PvdA verzoekt tot bespreking van het 
initiatiefvoorstel en vervolgstappen in de commissie Ontwikkeling  ipv Samenleving (reden: 
betreft vnl. wonen). 

Cie. Ontwikkeling 24 september 2020: IV gaat als bespreekpunt naar raad van 22 oktober a.s. 

(2020/607040) 

 

16b Presentatie Initiatiefvoorstel  Pvda (Ver)bouw aan een levensloopbestendig / 

vergrijzingsproof Haarlem! 

Raadsvergadering 3 juni 2020: de presentatie heeft plaatsgevonden. Verzoek reactie 
college.  
Cie. Samenleving 27 augustus 2020: Reactie college op initiatiefvoorstel ter kennisname:  
PvdA verzoekt tot bespreking van het initiatiefvoorstel en vervolgstappen in de commissie 
Ontwikkeling  i.p.v. Samenleving (reden: betreft vnl. wonen). 

Cie. Ontwikkeling 24 september 2020: IV gaat als bespreekpunt naar raad van 22 

oktober a.s. 
(2020/172289) 

 
 
 

Overige punten ter bespreking 

17 Prestatieafspraken: biedingen voor 2021 - Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere 
Cie. Ontwikkeling 24 sept. 2020: in eerste termijn besproken; 2e termijn (kort) in extra 

vergadering van 8 okt. 

(2020/777433) 

 

18 Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Locatie onderzoek Domus Plus en Skaeve Huse 
Cie. Ontwikkeling 24 sept. 2020: t.k.n. stuk bij actieve informatieplicht; wordt behandeld in 

extra vergadering van 8 okt. 

(2020/237677) 
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1.2 Vaststellen bestemmingsplan Boerhaavewijk 
Cie. Ontwikkeling 24 sept. 2020: t.k.n. stuk bij actieve informatieplicht; wordt behandeld in 

extra vergadering van 8 okt. 

(2020/663334) 

 

1.3 Circulaire gronduitgifte in de Waarderpolder 

Cie. Ontwikkeling 24 sept. 2020: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/855359) 

 

1.4 Collegebesluit aanvraag Besluit Impuls Versnelling Woningbouw 2e tranche ten behoeve van 

ontwikkelzone Zuidwest 

Cie. Ontwikkeling 24 sept. 2020: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2020/765792) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Reclamebeleid 

Cie. Ontwikkeling 24 sept. 2020: tussenbericht voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/974342) 

 

2.2 Motie 12 Zonnepanelen op grote daken 
Cie. Ontwikkeling 24 sept. 2020: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen, maar hoort bij 
commissie Beheer. 

Gekoppeld aan cie. Beheer van 12 nov.  

(2020/633766) 

 

 •  Vaststelling Kaderbrief 2021 

(2020/564964) 

 

4 Beantwoorde raadsvragen 

 

4.1 Beantwoording artikel 38-vragen HvH LH inzake dakopbouw Kinderhuisvest 
Cie. Ontwikkeling 24 sept. 2020: beantwoording art. 38-vragen voor kennisgeving 

aangenomen. 

(2020/769748) 

 

4.1.1 art 38 vragen HvH LH inzake dakopbouw Kinderhuisvest 
Cie. Ontwikkeling 24 sept. 2020: beantwoording art. 38-vragen voor kennisgeving 

aangenomen. 

(2020/739312) 

 


