Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2018 Huurprijzen
2205 grondgebruik
57
woonschepen
Waarderhaven

(Gedeeltelijke) uitvoering besluit Jaarage Commiss JB
toelichting
(indien
nodig) nda
ie
Herziening
regulering
ontwikkeli
grondgebruik bij woonschepen
ng
(2012/163012)"

2015 Nota
Ruimtelijke Ter inzage leggen ontwerp- Jaarage Commiss FR
5529 kwaliteit,
ter
inzage herziening
Nota
Ruimtelijke nda
ie
22
legging ontwerp
Kwaliteit
ontwikkeli
ng
2018 Startnotitie
Ivm vaststellen startnotitie
Jaarage Commiss FR
0162 Verstedelijkingsstrategie
nda
ie
56
(hoogbouw
en
ontwikkeli
verdichting)
ng

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

30-04- Commiss
2018 ie/raad

08-052018

08-05- Ter
2018
kennis
name

17-12- Overig
2015

27-10- Plan van aanpak wordt na de
2016 zomer verwacht. Daadwerkelijke
actualisatie
kan
daarna
beginnen.
01-02- Vergt meer onderzoek.
2018

01-09- Ter
2018
bespre
king

10-01- Commiss
2018 ie/raad

standvanzaken

06-09- Ter
2018
bespre
king

2018 Woningbouw 2018
0979
12

Jaarlijkse
monitoring Jaarage Commiss MTM 09-02- Overig
prestatieafspraken WBV
nda
ie
2018
ontwikkeli
ng

04-102018

04-10- Ter
2018
kennis
name

2018 Nota
5102 levensduurverlengend
37
onderhoud 2018

Geen

04-102018

04-10- Ter
2018
adviser
ing

Jaarage Commiss JB
nda
ie
ontwikkeli
ng

16-08- Overig
2018

1

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2017 Motie
16.5 Verzoekt het college: Een pilot Moties
5660 Uitstallingenbeleid, dat uitstallingenbeleid te starten voor
71
verdient een pilot
de duur van 6 maanden voor
zowel de Zijlstraat als de
Generaal Cronjéstraat. Deze pilot
laagdrempelig te maken door
dezelfde
uitstalregels
(zoals
vastgesteld in 'algemene regels
voor uitstallingen) deels of volledig
toe te passen om zodoende
veiligheid en toegankelijkheid te
garanderen. Ondernemers zelf te
laten bepalen wel of geen gebruik
te maken van de ruimte die
binnen de regels geboden wordt.
Vooraf enkele goed meetbare en
eenvoudige criteria te formuleren
volgens welke bepaald worden of
de pilot succesvol en/of geslaagd
is. In de laatste maand van de
pilot de commissie Ontwikkeling te
informeren over de ervaringen van
ondernemers
(vanuit
hun
ondernemerschap) en gemeente
(vanuit haar verantwoordelijkheid
voor het inrichten van de
openbare ruimte), inclusief een
advies
voor
verlenging
of
beëindiging van de pilot.

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Gemeent CYS 23-11- Commiss Vanuit de ondernemers is 01-11- Vanuit de ondernemers is 06-12- Ter
eraad
2017 ie/raad
gevraagd om verlenging van 2018 gevraagd om verlenging van de 2018
bespre
Haarlem
de pilot, omdat het de
pilot, omdat het de eerste 3
king
eerste 3 maanden van de
maanden van de pilot zo koud
pilot zo koud was dat pas in
was dat pas in april van het
april van het uitstalbeleid
uitstalbeleid gebruik is gemaakt.
gebruik is gemaakt. Dit
Dit verzoek heeft tot gevolg dat
verzoek heeft tot gevolg dat
de pilot is verlengd tot 1
de pilot is verlengd tot 1
oktober. 26-09-2018: Doordat
oktober.
26-09-2018:
er
een
langere
Doordat er een langere
voorbereidingstijd nodig is blijkt
voorbereidingstijd nodig is
1 november niet haalbaar. De
blijkt 1 november niet
eerst volgende mogelijkheid is
haalbaar. De eerst volgende
dan 6 december.
mogelijkheid is dan 6
december.

2

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2016 Schalkwijkerstraat 153
4787
08

Anterieure overeenkomst

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

17-10- Overig
2016

3

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

Voor dit stuk geldt de 08-12passieve
informatieplicht 2016
conform
Handreiking
actieve informatieplicht 2
maart 2015 en wordt dus
afgehandeld via de B&W
besluitenlijst

huidig soort
e
behan
planni deling
ng
06-12- Ter
2018
kennis
name

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2018 Beheersverordening
0977 Leidsebuurt
27

Vaststellen beheersverordening

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

4

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

Met de informatienota 06-12'afschaffen
2018
actualiseringsverplichting
bestemmingsplannen' (nr.
2018/648808) heeft BenW
de commissie geïnformeerd
over de gewijzigde aanpak
voor het actualiseren van
bestemmingsplannen.
In
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden gestart. Voor dit
plangebied wordt op een
nader te bepalen moment
een
nieuwe
bestemmingsplanprocedure
gestart. Er komt dus geen
beheersverordening.
Daarom kan deze BAZ
worden afgedaan.

huidig soort
e
behan
planni deling
ng
06-12- Ter
2018
adviser
ing

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2018 Slachthuisterrein
6952 definitieve gunning
95

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

het college stuurt het besluit Jaarage Commiss FR
actief ter kennisname aan de nda
ie
commissie Ontwikkeling
ontwikkeli
ng
2018 Toezegging nieuwe nota Wethouder Roduner zegt toe Toezeg Commiss FR
3458 Grondbeleid
eind van het jaar een nieuwe nota gingen ie
07
Grondbeleid op te stellen.
ontwikkeli
ng
2018 Hotelbeleid
Nieuw beleid, moet worden Jaarage Commiss CYS
0179
vastgesteld. Het vaststellen van nda
ie
36
beleid is de bevoegdheid van de
ontwikkeli
raad
ng

16-10- Commiss
2018 ie/raad

06-122018

06-12- Ter
2018
kennis
name

21-06- Commiss
2018 ie/raad

06-122018

06-12- Ter
2018
adviser
ing

10-01- Commiss
2018 ie/raad

01-03- In afwachting van het beleid op 06-12- Ter
2018 provinciaal niveau
2018
adviser
ing

2018 Hoogbouwprincipes
7137
13

23-10- Commiss
2018 ie/raad

06-122018

06-12- Ter
2018
adviser
ing

03-10- Commiss
2018 ie/raad

06-122018

06-12- Ter
2018
adviser
ing

Uitvoering motie 21 nov 2017: Jaarage Commiss FR
Beleidskadershoogbouw
en nda
ie
bescherming erfgoed
ontwikkeli
ng
2018 Kaders en spelregels raadsstuk kaders en spelregels Jaarage Gemeent MTM
6581 nieuwbouw sociale en nieuwbouw sociale en middeldure nda
eraad
49
middeldure huur
huur
Haarlem

5

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2017 Motie 9 Haarlem goes Verzoekt het College:
Om Moties
5311 Mural
murals in de openbare ruimte te
94
stimuleren
door
locaties
in
Haarlem te inventariseren die
geschikt zijn voor het realiseren
van murals; Een prijsvraag uit te
schrijven voor kunstenaars om
voor deze plekken murals te
ontwerpen op duurzame en
milieuvriendelijke wijze; Voor de
kadernota
het
voorstel
Verordening percentageregeling
aan de Raad voor te leggen. Om
hiermee
structureel,
jaarlijks
budget beschikbaar te stellen voor
murals en voor andersoortige
kunst in de openbare ruimte * ;
Stem-verklaring: CU, CDA, MA,
AP, CU, SP, D66, Trots Hlm en
HvH Voor D66 GLH HvH SP FM
OPH Trots Hlm AP CDA(2x) en
PvdA

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

standvanzaken

Gemeent MTM 09-11- Overig
eraad
2017
Haarlem

de 08-03- de
financieringsmogelijkheid 13-12- Ter
financieringsmogelijkheid
2018 wordt nog nader onderzocht. 2018
adviser
wordt
nog
nader
planning: eind 2018
ing
onderzocht.
planning:
najaar 2018

6

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

2016 Motie 27 Zicht
5258 maatschappelijk
17
vastgoed

omschrijving

soort

op De raad draagt het College op Moties
om; voor de kadernota 2017 de
raad een overzicht van het
maatschappelijk
vastgoed
in
Haarlem te sturen, daarbij een
prognose op te stellen van de
behoefte aan maatschappelijk
vastgoed voor de periode 2018 2022, de genoemde prognose op
te stellen op basis van overleg
met
maatschappelijke
organisaties en initiatieven in de
stad.

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

standvanzaken

Gemeent JB
eraad
Haarlem

Het gevraagde overzicht 08-06- Brede inzet van meerdere 31-12- Ter
van het maatschappelijk 2017 afdelingen is noodzakelijk om 2018
kennis
vastgoed is meest recent
motie te beantwoorden.
name
aangeleverd als bijlage van
de
Vastgoednota
(2018/49829). De behoefte
aan
maatschappelijk
vastgoed komt aan de orde
in het portefeuilleplan, dat
naar verwachting in het
eerste kwartaal van 2019
beschikbaar komt.

10-11- Overig
2016

7

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

2018 Bestemmingsplan
0707 Harmenjansweg
87
(Dantuma)

36

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

Vaststellen bestemmingsplan

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

01-02- Overig
2018

8

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 19-04- Het betreft een consoliderend 31-12- Ter
'afschaffen
2018 plan in voorbereiding ivm de 10- 2018
adviser
actualiseringsverplichting
jaarsverplichting.
Ivm
met
ing
bestemmingsplannen' (nr.
verwachte afschaffing van de
2018/648808) heeft BenW
actualiseringsverplichting
van
de commissie geïnformeerd
bestemmingsplannen wordt de
over de gewijzigde aanpak
nut en noodzaak van dit plan
voor het actualiseren van
overwogen.
bestemmingsplannen.
In
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden gestart. Er komt
dus geen consoliderend
bestemingsplan. Voor de
ontwikkeling wordt aparte
procedure
doorlopen.
Daarom kan deze BAZ
worden afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

2018 Bestemmingsplan
0708 Koepel
64

omschrijving

De Vaststellen bestemmingsplan

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

01-02- Overig
2018

9

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 19-04- Het betreft een consoliderend 31-12- Ter
'afschaffen
2018 plan in voorbereiding ivm de 10- 2018
adviser
actualiseringsverplichting
jaarsverplichting.
Ivm
met
ing
bestemmingsplannen' (nr.
verwachte afschaffing van de
2018/648808) heeft BenW
actualiseringsverplichting
van
de commissie geïnformeerd
bestemmingsplannen wordt de
over de gewijzigde aanpak
nut en noodzaak van dit plan
voor het actualiseren van
overwogen.
bestemmingsplannen.
In
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden gestart. Er komt
geen
consoliderend
bestemmingsplan. Voor de
ontwikkeling van de Koepel
wordt een aparte procedure
gestart. Daarom kan deze
BAZ worden afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2018 Bestemmingsplan
0709 Fietsznfabriek
02

Vaststellen bestemmingsplan

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

01-02- Overig
2018

10

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 19-04- Het betreft een consoliderend 31-12- Ter
'afschaffen
2018 plan in voorbereiding ivm de 10- 2018
adviser
actualiseringsverplichting
jaarsverplichting.
Ivm
met
ing
bestemmingsplannen' (nr.
verwachte afschaffing van de
2018/648808) heeft BenW
actualiseringsverplichting
van
de commissie geïnformeerd
bestemmingsplannen wordt de
over de gewijzigde aanpak
nut en noodzaak van dit plan
voor het actualiseren van
overwogen.
bestemmingsplannen.
In
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden gestart. Er komt
geen
consoliderend
bestemmingsplan.
Voor
ontwikkeling
wordt
een
aparte
procedure
doorlopen. Daarom kan
deze
BAZ
worden
afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

2018 Bestemmingsplan
0866 Harmenjansweg
74
(Drijfriemenfabriek)

95

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

Vaststellen bestemmingsplan

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

11

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 21-06- Het betreft een consoliderend 31-12- Ter
'afschaffen
2018 plan in voorbereiding ivm de 10- 2018
adviser
actualiseringsverplichting
jaarsverplichting.
Ivm
met
ing
bestemmingsplannen' (nr.
verwachte afschaffing van de
2018/648808) heeft BenW
actualiseringsverplichting
van
de commissie geïnformeerd
bestemmingsplannen wordt de
over de gewijzigde aanpak
nut en noodzaak van dit plan
voor het actualiseren van
overwogen.
bestemmingsplannen.
In
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden
gestart.
Dit
plangebied
wordt
opgenomen in de pilot voor
het
omgevingsplan
Spaarnesprong.
Daarom
kan deze BAZ worden
afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2016 Grote Markt, terrassen Vastellen DO
5451 inrichtingsplan
80

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

15-12- Overig
2016

12

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

BAZ svp verwijderen. De 13-04- Vanaf 1 april 2017 worden ogv 31-12- Ter
nota gaat slechts ter 2017 DT-besluit geen BBV's ter 2018
kennis
informatie naar de cie. In de
informatie naar cie. gestuurd.
name
vernieuwde
werkwijze
gebeurt dit niet langer met
een BAz maar via de
besluitenlijst van BenW.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2014 Bestemmingsplan
4602 Papentorenvest
62

Vrijgeven
voor
bestemmingsplan

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

inspraak Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

18-12- In route
2014

13

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 08-10- Ivm
verwachte
afschaffing 31-12- Ter
'afschaffen
2015 actualiseringsverplichting wordt 2018
bespre
actualiseringsverplichting
noodzaak plan heroverwogen.
king
bestemmingsplannen' (nr.
2018/648808) heeft BenW
de commissie geïnformeerd
over de gewijzigde aanpak
voor het actualiseren van
bestemmingsplannen.
In
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden
gestart.
Dit
plangebied
wordt
opgenomen in de pilot voor
het
omgevingsplan
Spaarnesprong. Er komt
dus
geen
beheersverordening.
Daarom kan deze BAZ
worden afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2016 Beheersverordening
5543 Papentorenvest
16

Vaststellen beheersverordening Jaarage Commiss FR
Papentorenvest, vooruitlopend op nda
ie
bestemmingsplan
ontwikkeli
ng

15-12- In route
2016

14

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 02-03- Startnotitie in maart 2017 31-12- Ter
'afschaffen
2017 afgerond en aangeboden ter 2018
adviser
actualiseringsverplichting
besluitvorming in college d.d. 21
ing
bestemmingsplannen' (nr.
maart 2017. In de startnotitie is
2018/648808) heeft BenW
aangegeven
dat
de commissie geïnformeerd
beheersverordening
over de gewijzigde aanpak
Papentorenvest in de 2e helft
voor het actualiseren van
van 2017 wordt opgesteld en
bestemmingsplannen.
In
aan de raad zal worden
deze
nota
is
aangeboden. Ivm verwachte
aangegeven:·{\*·-150 welke
afschaffing actualiseringsplicht
bestemmingsplannen nog
bestemimingsplannen
wordt
worden
noodzaak
plan
en
vorm
geactualiseerd;·welke
heroverwogen.
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden
gestart.
Dit
plangebied
wordt
opgenomen in de pilot voor
het
omgevingsplan
Spaarnesprong. Er komt
dus
geen
beheersverordening.
Daarom kan deze BAZ
worden afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2018 Nota grondprijzen 2018- Nota grondprijzen wordt twee Jaarage Commiss FR
0164 2019
jaarlijks geactualiseerd
nda
ie
45
ontwikkeli
ng

10-01- Commiss
2018 ie/raad

15

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

01-02- Wethouder van Spijk wilde de 31-12- Ter
2018 behandeling
over
de 2018
adviser
verkiezingen
tillen.
Weth.
ing
Rodumer
heeft
de
Raad
onlangs toegezegd voor het
eind van het jaar met een
nieuwe nota Grondbeleid te
komen. Het is ogisch de nota
Grondprijzen gelijk mee te laten
lopen vanwege de onderlinge
afhankelijkheid.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2016 Beheersverordening
5544 Schalkwijkerweg
25

Vaststellen beheersverordening Jaarage Commiss FR
Schalkwijkerweg
nda
ie
ontwikkeli
ng

15-12- Overig
2016

16

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 05-10- De
actualiseringsverplichting 01-01- Ter
'afschaffen
2017 wordt eerdaags afgeschaft. Er 2019
adviser
actualiseringsverplichting
wordt daarom geherprioriteerd
ing
bestemmingsplannen' (nr.
qua
herziening
van
de
2018/648808) heeft BenW
bestemmingsplannen. Tevens
de commissie geïnformeerd
wordt
bekeken
of
de
over de gewijzigde aanpak
beheersverordening
wordt
voor het actualiseren van
omgezet
naar
een
bestemmingsplannen.
In
bestemmingsplan.
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden gestart. Voor dit
plangebied wordt op een
nader te bepalen moment
een
nieuwe
bestemmingsplanprocedure
gestart. Er komt dus geen
beheersverordening.
Daarom kan deze BAZ
worden afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2018 Beheersverordening
0912 Indische
54
buurten/Patrimonium

Vaststellen beheersverordening

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

17

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 06-09- De
actualiseringsverplichting 01-01- Ter
'afschaffen
2018 wordt eerdaags afgeschaft. Er 2019
adviser
actualiseringsverplichting
wordt daarom geherprioriteerd
ing
bestemmingsplannen' (nr.
qua
herziening
van
de
2018/648808) heeft BenW
bestemmingsplannen. Tevens
de commissie geïnformeerd
wordt
bekeken
of
de
over de gewijzigde aanpak
beheersverordening
wordt
voor het actualiseren van
omgezet
naar
een
bestemmingsplannen.
In
bestemmingsplan.
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden gestart. Voor dit
plangebied wordt op een
nader te bepalen moment
een
nieuwe
bestemmingsplanprocedure
gestart. Er komt dus geen
beheersverordening.
Daarom kan deze BAZ
worden afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

2018 Beheersverordening
0912 Sinnevelt
55
Planetenwijk

en

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

Vaststellen beheersverordening

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

18

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 06-09- De
actualiseringsverplichting 01-01- Ter
'afschaffen
2018 wordt eerdaags afgeschaft. Er 2019
adviser
actualiseringsverplichting
wordt daarom geherprioriteerd
ing
bestemmingsplannen' (nr.
qua
herziening
van
de
2018/648808) heeft BenW
bestemmingsplannen. Tevens
de commissie geïnformeerd
wordt
bekeken
of
de
over de gewijzigde aanpak
beheersverordening
wordt
voor het actualiseren van
omgezet
naar
een
bestemmingsplannen.
In
bestemmingsplan.
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden
gestart.
Dit
plangebied
wordt
niet
geactualiseerd. Er komt dus
geen beheersverordening.
Daarom kan deze BAZ
worden afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2018 Beheersverordening Van Vaststellen beheersverordening
0912 der Aart Sportpark
82

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

19

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 06-09- De
actualiseringsverplichting 01-01- Ter
'afschaffen
2018 wordt eerdaags afgeschaft. Er 2019
adviser
actualiseringsverplichting
wordt daarom geherprioriteerd
ing
bestemmingsplannen' (nr.
qua
herziening
van
de
2018/648808) heeft BenW
bestemmingsplannen. Tevens
de commissie geïnformeerd
wordt
bekeken
of
de
over de gewijzigde aanpak
beheersverordening
wordt
voor het actualiseren van
omgezet
naar
een
bestemmingsplannen.
In
bestemmingsplan.
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden
gestart.
Dit
plangebied
wordt
niet
geactualiseerd. Er komt dus
geen beheersverordening.
Daarom kan deze BAZ
worden afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2018 Beheersverordening
0912 Delftwijk-Waterbuurt
87

Vaststellen beheersverordening

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

20

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 06-09- De
actualiseringsverplichting 01-01- Ter
'afschaffen
2018 wordt eerdaags afgeschaft. Er 2019
adviser
actualiseringsverplichting
wordt daarom geherprioriteerd
ing
bestemmingsplannen' (nr.
qua
herziening
van
de
2018/648808) heeft BenW
bestemmingsplannen. Tevens
de commissie geïnformeerd
wordt
bekeken
of
de
over de gewijzigde aanpak
beheersverordening
wordt
voor het actualiseren van
omgezet
naar
een
bestemmingsplannen.
In
bestemmingsplan.
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden gestart. Voor het
plangebied
DelftwijkWaterbuurt wordt op een
nader te bepalen moment
een
nieuwe
bestemmingsplanprocedure
gestart. Er komt dus geen
beheersverordening.
Daarom kan deze BAZ
worden afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2018 Beheersverordening
0913 Heksloot/Spaarndam
18
West

Vaststellen beheersverordening

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

21

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 06-09- De
actualiseringsverplichting 01-01- Ter
'afschaffen
2018 wordt eerdaags afgeschaft. Er 2019
adviser
actualiseringsverplichting
wordt daarom geherprioriteerd
ing
bestemmingsplannen' (nr.
qua
herziening
van
de
2018/648808) heeft BenW
bestemmingsplannen. Tevens
de commissie geïnformeerd
wordt
bekeken
of
de
over de gewijzigde aanpak
beheersverordening
wordt
voor het actualiseren van
omgezet
naar
een
bestemmingsplannen.
In
bestemmingsplan.
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden
gestart.
Dit
plangebied
wordt
niet
geactualiseerd. Er komt dus
geen beheersverordening.
Daarom kan deze BAZ
worden afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2018 Beheersverordening
0977 Haarlem 023
21

Vaststellen beheersverordening

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

22

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 01-11- De
actualiseringsverplichting 01-01- Ter
'afschaffen
2018 wordt eerdaags afgeschaft. Er 2019
adviser
actualiseringsverplichting
wordt daarom geherprioriteerd
ing
bestemmingsplannen' (nr.
qua
herziening
van
de
2018/648808) heeft BenW
bestemmingsplannen. Tevens
de commissie geïnformeerd
wordt
bekeken
of
de
over de gewijzigde aanpak
beheersverordening
wordt
voor het actualiseren van
omgezet
naar
een
bestemmingsplannen.
In
bestemmingsplan.
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden
gestart.
Dit
plangebied
wordt
niet
geactualiseerd. Er komt dus
geen beheersverordening.
Daarom kan deze BAZ
worden afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2018 Beheersverordening
0977 Slachthuisbuurt
33

Vaststellen beheersverordening

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

23

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 06-12- De
actualiseringsverplichting 01-01- Ter
'afschaffen
2018 wordt eerdaags afgeschaft. Er 2019
adviser
actualiseringsverplichting
wordt daarom geherprioriteerd
ing
bestemmingsplannen' (nr.
qua
herziening
van
de
2018/648808) heeft BenW
bestemmingsplannen. Tevens
de commissie geïnformeerd
wordt
bekeken
of
de
over de gewijzigde aanpak
beheersverordening
wordt
voor het actualiseren van
omgezet
naar
een
bestemmingsplannen.
In
bestemmingsplan.
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden
gestart.
Dit
plangebied
wordt
niet
geactualiseerd. Er komt dus
geen beheersverordening.
Daarom kan deze BAZ
worden afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2018 Beheersverordening
0977 Parkwijk/Zuiderpolder
39

Vaststellen beheersverordening

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

24

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Met de informatienota 06-12- De
actualiseringsverplichting 01-01- Ter
'afschaffen
2018 wordt eerdaags afgeschaft. Er 2019
adviser
actualiseringsverplichting
wordt daarom geherprioriteerd
ing
bestemmingsplannen' (nr.
qua
herziening
van
de
2018/648808) heeft BenW
bestemmingsplannen. Tevens
de commissie geïnformeerd
wordt
bekeken
of
de
over de gewijzigde aanpak
beheersverordening
wordt
voor het actualiseren van
omgezet
naar
een
bestemmingsplannen.
In
bestemmingsplan.
deze
nota
is
aangegeven:·{\*·-150 welke
bestemmingsplannen nog
worden
geactualiseerd;·welke
beheersverordeningen
worden afgerond dan wel
omgezet
naar
een
bestemmingsplan;·dat
er
geen
nieuwe
beheersverordeningen meer
worden
gestart.
Dit
plangebied
wordt
niet
geactualiseerd. Er komt dus
geen beheersverordening.
Daarom kan deze BAZ
worden afgedaan.

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2017 Beheersverordening
1347 Overdelft
46

Vaststellen beheersverordening

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

15-03- Overig
2017

2016 Bestemmingsplan
Vaststelling
definitief Jaarage Commiss FR
5500 Tempelierstraat/Raamsi bestemmingsplan
nda
ie
96
ngel
Tempelierstraat/Raamsingel
ontwikkeli
ng
2018 Anterieure
Afspraken met Panopticon over Jaarage Commiss FR
0153 overeenkomst Koepel
de herontwikkeling van de Koepel nda
ie
28
tot een university college met
ontwikkeli
bijbehorende functies en het
ng
omliggende terrein

15-11- Overig
2016

2016 Verspronckweg 148-150 Vaststellen Intentieovereenkomst Jaarage Commiss FR
5549
/ Anterieure overeenkomst voor nda
ie
47
bouw/verbouw school
ontwikkeli
ng

15-12- Overig
2016

06-07- eerst wordt het DO van het 10-01- Ter
2017 stedenbouwkundig
plan 2019
kennis
vastgesteld. Daarna de AO
name
afgesloten

2018 Verkoop Intos Noordkop
zienswijze
7567
voorhang
27

05-11- Overig
2018

06-12- Nog aanpassingen aan voorstel 10-01- Ter
2018 nodig.
2019
bespre
king

27-09- Overig
2018

01-11- verwerking
2018 Concerncontrol
uitzoekwerk

2018 Robert
6577 5/5A
42

procedure

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

zware Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng
Peereboomweg Omzetting erfpacht in verkoop Jaarage Commiss JB
bloot eigendom
nda
ie
ontwikkeli
ng

10-01- Overig
2018

25

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

21-09- De
actualiseringsverplichting 01-01- Ter
2017 wordt eerdaags afgeschaft. Er 2019
adviser
wordt daarom geherprioriteerd
ing
qua
herziening
van
de
bestemmingsplannen. Tevens
wordt
bekeken
of
de
beheersverordening
wordt
omgezet
naar
een
bestemmingsplan.
behandeling in de CIE 18-05- Ontwikkelaar is nog bezig met
Ontwikkeling van 10 januari 2017 onderzoeken, nodig voor het
2019
bestemmingsplan.
Daarom
vertraging.
11-01- Uitwerking LOI in volle gang,
2018 daardoor enige vertraging in
contractvorming.

10-01- Ter
2019
adviser
ing
10-01- Ter
2019
bespre
king

opmerkingen 10-01- Ter
vergde enig 2019
bespre
king

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

2016 Bestemmingsplan
5502 Boerhaavewijk
61

15-12- Overig
2016

30-11- Opstellen concept vergt meer 10-01- Ter
2017 tijd.
2019
bespre
king

2018
7358
09

29-10- Overig
2018

06-12- Nog aanpassingen aan voorstel 10-01- Ter
2018 nodig
2019
bespre
king

15-12- Overig
2016

08-06- Ontwerpbestemming
heeftter 31-01- Ter
2017 inzage
gelegen
2018. 2019
bespre
zienswijzen worden nu verwerkt.
king
Erzijn nog enkele aanvullende
onderzoeken nodig.

2016
5451
60

Ontwerp
bestemmingsplan Jaarage Commiss FR
Boerhaavewijk,
vrijgave
voor nda
ie
inspraak
ontwikkeli
ng
Verkoop Keps Bouw
zienswijze procedure zware Jaarage Commiss FR
Noordkop
voorhang
nda
ie
ontwikkeli
ng
Gonnestraat 22/26
vaststellen bestemmingsplan Jaarage Commiss FR
(BAZ op 17 maart 2017 overgezet nda
ie
van GOB naar RB)
ontwikkeli
ng

standvanzaken

2018 Aanpassing
Bespreking van de aanpassing Jaarage Commiss MTM 19-09- Commiss
5945 huisvestingsverordening van de verordening na de nda
ie
2018 ie/raad
11
Haarlem:
2017 inspraaktermijn.
ontwikkeli
Hoofdstuk 3: wijzigingen
ng
in
de
woonruimtevoorraad

06-12- De uitwerking van het toetsen 07-02- Ter
2018 van vergunningsaanvragen op 2019
bespre
leefbaarheid vraagt meer tijd.
king
Ook moet de inschatting van
handhavingscapaciteit daarop
worden aagenpast.

2018 Contracten
met De huidige raamcontracten lopen Jaarage Commiss JB
4874 makelaars en taxateurs per 15 oktober 2018 af
nda
ie
61
ontwikkeli
ng
2017 Schalkstad, het sluiten Ontwikkeling Schalkstad fase 1, Jaarage Commiss FR
1476 van een koop- en Bioscoop en winkels Nicepassage nda
ie
83
aanneemovereenkomst
ontwikkeli
met de BAM en de
ng
verkoop van grond aan
Hoes beheer b.v.

09-08- In route
2018

01-11- Verwerking advies van afdeling 07-02- Ter
2018 Juridische Zaken.
2019
kennis
name

23-03- Overig
2017

14-09- De Bioscoop exploitant heeft 07-02- Ter
2017 zijn
bedrijf
verkocht
aan 2019
adviser
Kinepolis. Deze wijziging levert
ing
vertraging op in het ontwerp van
de bisocoop en dus ook het
maken van de definitieve
stukken voor de koop en
aanneming.

26

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

2016 Blauwe Wetering
5552
96

Vastellen
Overeenkomst

2017 Beheersverordening
1347 Haarlem Zuid
68

Vaststellen beheersverordening

15-03- Overig
2017

2015 Tjaden
2143
08

Vaststellen
overeenkomst

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng
anterieure Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

21-05- Overig
2015

2017 Paul Krugerkade 8
2487
33

Stedenbouwkundig plan Paul Jaarage Commiss FR
Krugerkade 8 vml Quality Bakers nda
ie
ontwikkeli
ng

24-05- Overig
2017

05-10- Uitgangspunten
haalbaarheid 07-02- Ter
2017 parkeerplaatsen
en
groen) 2019
bespre
moeten nog verder uitgewerkt
king
worden.
overleg
met
ontwikkelinaar kost meer tijd.
Project heeft even stil gelegen
vanwege de discussie over het
woningbouwprogramma

2018 Verkoop
2253 Drijfriemenfabriek
30

Adviseren raad zienswijze over Jaarage Commiss FR
voorgenomen
verkoop
aan nda
ie
huidige exploitant
ontwikkeli
ng

03-05- Overig
2018

06-09- Prijsvorming kost meer tijd dan 07-02- Ter
2018 verwacht.
2019
bespre
king

Anterieure Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

15-12- Overig
2016

27

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

De stedenbouwkundige 13-04- vanwege prioritering zijn de 07-02- Ter
randvoorwaarden eerst ter 2017 stedenbouwkundige
2019
kennis
inspraak vrijgegeven daarna
randvoorwaarden later gereed.
name
volgt de AO die ter
De ARK is niet akkoord met het
kennisname
naar
de
concept
stedenbouwkundig
commissie gaat.
plan.
21-09- Vergt meer tijd.
2017

Er
moet
nog 17-09- Eerst
moet
overeeenstemming
2015 beeldkwaliteitsplan
gevonden worden over de
vastgesteld
door
te volgen procedure met de
gemeenteraad.
ontwikkelaar.
Hierdoor
schuift de planning op.

07-02- Ter
2019
adviser
ing
het 07-02- Ter
zijn 2019
kennis
de
name

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2015 Tjaden
5586
24

Vaststellen beeldkwaliteitsplan

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng
Jaarage Commiss MSN
nda
ie
ontwikkeli
ng

17-12- Overig
2015

12-05- Commissie
1-11 07-02- Ter
2016 beeldkwaliteitsplan vrijgegeven 2019
bespre
voor inspraak
king

09-02- Overig
2018

06-12- Onderzoek
wordt
Amb 07-02- Ter
2018 afgedaan in december 2018. 2019
kennis
daarna start 213a onderzoek:
name
erfgoedbeleid

anterieure Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng
2018 Ontwerpbestemmingspla Bestemmingsplan Campus Nova Jaarage Commiss FR
0151 n Campus
nda
ie
93
ontwikkeli
ng
2017 RKC
onderzoek De raad draagt het college op RKC
Gemeent CYS
4911 Recreatieschap
duidelijk te maken op welke wijze aanbev eraad
18
Spaarnwoude
- en op welke momenten de raad eling
Haarlem
Betrekken raad
door het college zal worden
betrokken bij de totstandkoming
van de integrale lange termijn
visie.

09-02- Overig
2018

21-06- de startnotitie moet eerst nog 07-02- Ter
2018 worden vastgesteld, dit is 2019
kennis
voorzien in Q3
name

10-01- Overig
2018

11-01- Ontwikkelaar is nog niet gereed 07-02- Ter
2018 met aanleveren documenten
2019
bespre
king

19-10- Overig
2017

19-07- Het opstellen van een visie en 14-02- Ter
2018 uitwerkingsplan
door
het 2019
bespre
bestuur van het recreatieschap
king
is naar verwachting eind 2019
gereed.
De
Haarlemse
bestuurder in het schap zet zich
in
voor
het
spoedig
gereedmaken van het concept
van de visie. Hierbij worden
begin februari 2019 de raden en
Staten betrokken en hiervoor
expliciet uitgenodigd.

2018 213a
onderzoek: Erfgoednota 2013 evalueren,
0940 erfgoedbeleid
doeltreffendheid
van
het
35
erfgoedbeleid (doelmatigheid van
de monumenten- leningen en het
revolverendfonds SVN)
2018 Uitgebreide
procedure
afsluiten
0868 omgevingsvergunning
overeenkomst
38
Planetenlaan 168

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

28

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2017 RKC
onderzoek
4910 Recreatieschap
78
Spaarnwoude - Inzet
voor
implementatie
aanbevelingen in het AB

De raad draagt het college op om RKC
Gemeent CYS 19-10- Overig
zich in het algemeen bestuur van aanbev eraad
2017
het Recreatieschap Spaarnwoude eling
Haarlem
maximaal in te zetten om de
aanbevelingen uit het rapport op
te volgen, in het bijzonder ten
aanzien van de op te stellen
integrale lange termijn visie en de
praktische uitvoering daarvan.

19-07- Het opstellen van een visie en 14-02- Ter
2018 uitwerkingsplan
door
het 2019
bespre
bestuur van het recreatieschap
king
is naar verwachting eind 2019
gereed.
De
Haarlemse
bestuurder in het schap zet zich
in
voor
het
spoedig
gereedmaken van het concept
van de visie. Hierbij worden
begin februari 2019 de raden en
Staten betrokken en hiervoor
expliciet uitgenodigd.

2018 Ontwikkelvisie
0181 ontwikkelzone
57
West

Vaststellen ontwikkelstrategie

01-03- Bij de opstelling en uitwerking 07-03- Ter
2018 van de ontwikkelvisie voor de 2019
adviser
OZZW (OntwikkelZone Zuiding
West) worden er nog zaken
(o.a. verkeer, bomen, bedrijven)
gesignaleerd waar onvoldoende
concrete
informatie
over
beschikbaar
is.
Deze
onderzoeken vragen om deze
reden meer tijd dan vooraf
ingeschat.

Zuid-

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

10-01- Overig
2018

29

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

2018 Plannen van aanpak
De Plannen van Aanpak Jaarage Commiss FR
0711 Omgevingsvisie
en Omgevingsvisie
en nda
ie
99
Omgevingsplan
Omgevingsplan
zullen
naar
ontwikkeli
verwachting na de verkiezingen,
ng
in mei 2018, \~ter bespreking in
de commissies Ontwikkeling en
Beheer worden ingebracht.

01-02- Overig
2018

24-05- Er komen twee afzonderlijke 07-03- Ter
2018 plannen van aanpak voor de 2019
bespre
Omgevingsvisie
en
het
king
Omgevingsplan. Mede vanwege
het
ontbreken
van
een
projectleider, maar ook gezien
het feit dat in tijd gezien het
Omgevingsplan volgt op de
Omgevingsvisie, zal het plan
van aanpak Omgevingsplan pas
aan het eind van dit jaar gereed
zijn. Voor wat betreft het plan
van aanpak Omgevingsvisie is
extra tijd nodig geweest voor
het leggen van de juiste
verbindindingen
tussen
de
programma's Omgevingswet en
Groei van Haarlem. Gezien het
onderwerp en de fase waarin
deze zich bevindt, is het
uitgangspunt
daarnaast
geweest om besluitvorming pas
na de verkiezingen en de
aanwijzing van een nieuwe
portefeuillehouder,
te
laten
plaatsvinden. Hier is meer tijd
voor nodig gebleken dan vooraf
is ingeschat.

2018 Vaststellen
algemene Vaststellen algemene verkoop- Jaarage Commiss FR
0947 verkoopen en ontwikkelstrategie is een nda
ie
80
ontwikkelstrategie
bevoegdheid van het college
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

06-12- Deze BAZ heeft een realtie met 07-03- Ter
2018 2018/504166
2019
kennis
name
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2017 Schalkstad, vaststellen Ontwikkeling Schalkstad fase 2
1476 SDO
en
openen
93
grondexploitatie

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

23-03- Overig
2017

14-09- De gesprekken over integrale 07-03- Ter
2017 visie op stedenbouwkundig plan 2019
bespre
en
contractvorming
duren
king
langer.

2018 Overall
programma
Per
kwartaal
zal
een Jaarage Commiss FR
0949 Implementatie
terugkoppeling
en
vooruitblik nda
ie
01
Omgevingswet
worden gegeven op het overall
ontwikkeli
programma
Implementatie
ng
Omgevingswet.

09-02- Overig
2018

01-11- 30/10/18 Op verzoek van J. 07-03- Ter
2018 Nupoort verplaatst. Reden: er 2019
kennis
vindt nog overleg plaats met de
name
portefeuillehouder
hoe
de
terugkoppeling er dit kwartaal
uit zal zien. Daarom verschoven
naar het einde van het kwartaal.
8/11/18 Op verzoek van J.
Nupoort verplaatst. Reden: In
overleg
met
de
portefeuillehouder is besloten
om niet in december met een
brief of mededeling te komen
richting de raad over de
Omgevingswet.
Naar
verwachting
komen
eerste
kwartaal 2019 de plannen van
aanpak in de commissie
ontwikkeling aan de orde.
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2016 Zuidstrook
5553 Slachthuisbuurt Blok II
25

Verkoop

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

15-12- Overig
2016

30-11- De taxatie van de grond heeft 07-03- Ter
2017 meer tijd gekost dan gepland. In 2019
bespre
de raad zijn op het voornoemde
king
stuk (2016/583967) twee moties
aangenomen.
De
uitkomst
hiervan moest worden verwerkt.
Er speelden punten m.b.t. een
te verleggen gasleiding en een
diepriool. Het (tijdig) kunnen
verleggen van deze leidingen is
cruciaal voor Blok II. Deze
punten moesten eerst op
haalbaarheid
worden
onderzocht voordat de selectie
kon starten. Augustus 2018:
Vanwege de nieuwe eis van 4040-20 is de tender stilgezet om
een
aanpassing
van
het
programma te overwegen.

mevr. Vrijgave stedebouwkundige visie Jaarage Commiss FR
voor inspraak
nda
ie
ontwikkeli
ng

14-06- Overig
2016

24-11- De wethouder heeft zich in de 14-03- Ter
2016 staf uitgesproken voor een 2019
kennis
vrijliggend fietspad met het oog
name
op een duidelijk herkenbare
recreatieve
route
overeenkomstig
de
Strucuurvisie openbare ruimte.
De visie wordt afgerond en
wordt in procedure gebracht om
te worden vrijgegeven voor
inspraak. Na inspraak komt de
visie op de agenda van de
commissie.

2016 Groenstroken
2933 Meijer
14

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

32

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2014 Ontwikkelperspectief
4741 Binnenduinrand
61

Vaststellen

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

18-12- Overig
2014

27-08- Ivm gezamenlijk planning van 28-03- Ter
2015 provincie en regiogemeentes 2019
adviser
wordt
besluit
gelijtijdig
ing
vastgesteld. Momenteel worden
zienswijzen verwerkt.

2016 Bestemmingsplan
5502 Molenwijk
54

Ontwerp
bestemmingsplan Jaarage Commiss FR
Molenwijk, vrijgave voor inspraak nda
ie
ontwikkeli
ng

15-12- Overig
2016

08-06- Per abuis dubbele BAZ voor 01-04- Ter
2017 ontwerpbestemmingsplan
2019
bespre
aangemaakt. Deze BAZ wordt
king
nu gebruikt voot vaststelling
bestemmingsplan.
Daarmee
dient de planning te worden
aangepast.

2016 Onderzoek
5849 mogelijkheden - voorstel
33
voor
aanbieden
financieringsfaciliteiten
Zelfbouw

Betreft
uitvoering Jaarage Commiss MTM 15-12- Overig
Ontwikkelstrategie zelfbouw. Aan nda
ie
2016
de hand van het aanbod aan
ontwikkeli
zelfbouwpanden en -kavels wordt
ng
bepaald of en hoe zelfbouw
bereikbaar gemaakt kan worden
voor mensen met een bescheiden
portemonnee.

In afwachting van nieuwe 14-10- Het voorstel is voorzien tweede 01-04- Ter
cijfers woonbehoefte i.r.t. 2017 kwartaal 2019. Er is nadere 2019
bespre
zelfbouw
en
afstemming met de provincie
king
middeninkomens
en
nodig in verband onderzoek
verdere afstemming nodig
naar regionaal aanbod van
m.b.t. financieringsfaciliteit.
zelfbouw. Daarnaast wordt ook
gemeentelijk vastgoed bij de
uitwerking van deze toezegging
betrokken en dat vergt meer
aandacht.

2018 Startnotitie
Nota van uitgangspunten
0716 Beresteijn/Stationsgebie
15
d

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

01-02- Overig
2018

33

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

24-05- Gesprekken
met
Provincie 04-04- Ter
2018 nemen meer tijd in beslag dan 2019
bespre
verwacht.
king

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 6 december 2018
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2016 Beleidsnota
5847 standplaatsen
83

Herzien in verband met Jaarage Commiss CYS 15-12- Commiss Ambtelijke voorbereiding 02-02- Ambtelijke voorbereiding nog 04-04- Ter
moderniseren
en
wegwerken nda
ie
2016 ie/raad
nog
niet
afgerond
- 2017 niet afgerond - Maatwerk wordt 2019
kennis
onduidelijkheden
ontwikkeli
Maatwerk wordt het beleid,
het beleid, vergt tijd om per
name
ng
vergt tijd om per huidige
huidige
standplaats
te
standplaats
te
inventariseren wat er speelt en
inventariseren wat er speelt
wat de richting wordt. Op 4 april
en wat de richting wordt.
2019 is de commissie waarin
Onderwerp is lastig te
we
de
besluitnota
willen
vangen
in
beleid.
behandelen.
Waarschijnlijk gaan we
college goedkeuring vragen
of we een ander instrument
mogen inzetten dan beleid.
Op 12 november 2018 komt
informatienota in staf met
daarin een toelichting op het
proces
omtrent
maatwerkadvies
standplaatsen.

2018 Aart
van
0977 Leeuwstraat
80

2018 Gebiedsvisie
0914 Markt
03

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

der stedenbouwkundigplan

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

04-10- Na vaststelling Startnotitie zal 04-04- Ter
2018 verder gewerkt worden aan 2019
bespre
uitwerken van het ontwerp,
king
getoond in de startnotitie, tot
een stedenbouwkundig plan.

Grote Vaststellen Startnotitie

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

06-09- De capaciteit die nodig is om te 06-06- Ter
2018 komen tot een startnotitie is 2019
bespre
geborgd.
king
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omschrijving

2015 Bestemmingsplan
5529 Molenwijk
06

Herziening volgens programma Jaarage Commiss FR
bestemmingsplannen 2014 -2018. nda
ie
Tervisielegging ontwerp
ontwikkeli
ng

17-12- Overig
2015

26/7 Bp is nagenoeg 08-09- Opstellen van concept vergt 13-06- Ter
gereed voor verzending 2016 meer tijd.
2019
bespre
bestuurlijke vooroverleg ex.
king
artikel 3.1.1. Bro 1/10 2018:
plan is stilgelegd, ivm
herontwikkeling
Zwemmerslaan/
Terschellingpad
en
de
strook
erachter
(Waddenstraat e.o). Voor
dit deelgebied (waarvan de
begrenzing
nog
niet
helemaal vaststaat) wordt
een separate planologische
procedure doorlopen.

Anterieure
herontwikkeling

07-03- Overig
2017

01-05- Voorafgaand aan het eventueel 20-06- Ter
2017 sluiten van een anterieure 2019
kennis
overeenkomst voor dit initiatief
name
zal de ontwikkelstrategie voor
de zone worden vastgesteld.
Het
opstellen
van
een
anterieure overeenkomst is dus
uitgesteld
tot
de
ontwikkelstrategie gereed is.

09-02- Overig
2018

21-06- ontwikkelaar heeft meer tijd 29-08- Ter
2018 nodig,
na
ontwerp 2019
bespre
bestemmingsplanprocedure,
king
volgt de vaststelling in de raad.

2017 Orionweg
1218 Bisonbowling
92

vml

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

overeenkomst Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

2018 Bestemmingsplan Nova Vaststellen bestemmingsplan
0870 College
20

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng
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nning

huidig soort
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2017 Spaarndamseweg
1219 Spaarneboog
15

Anterieure
herontwikkeling

2015 Oostpoort
5588
24

Ontwikkelstrategie gericht
verkoop van 1 of 2 kavels

2016 Nota
Bouwen
5843 Parkeren
49

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

overeenkomst Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

07-03- Overig
2017

01-01- Ruimtelijk kader moet worden 05-09- Ter
2018 opgesteld, dit gebeurt binnen de 2019
kennis
kaders van de op te stellen
name
ontwikkelvisie.

op Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

17-12- Overig
2015

Informatienota is naar de 23-06- Op 5 februari vindt de 05-09- Ter
Commissie
Ontwikkeling 2016 afsluitende bijeenkomst plaats 2019
kennis
gestuurd. Stond op 13
in
het
kader
van
het
name
september op de agenda
alliantiegesprek. Hieruit volgt
van de commissie t.k.n.
een gezamenlijke propositie
opinienota
voor
voor
de
toekomstige
ontwikkelmodellen is eind
ontwikkeling van het gebied.
april 2017 in route gegaan
deze propositie zal door de
voor bespreking met de cie
'alliantie' gezamenlijk worden
ontwikkeling.
Concept
aangeboden
aan
de
startnotitie
is
gereed.
gemeenteraad. De propositie is
Aangestuurd
wordt
het
de basis voor de verdere
opstellen
van
een
ontwikkeling van het gebied en
ontwikkelvisie in de 2e helft
de verkoop van de kavels. Plan
van 2018
van aanpak voor het vervolg
wordt opgesteld. daarna wordt
met de verschillende partners
gesproken
over
de
ontwikkelkaders
voor
het
gebied, deze kaders vormen de
randvoorwaarden
voor
de
ontwikkelvisie en de start van
de verkoop.

en Met parkeerkentallen voor o.a. Jaarage Commiss FR
nieuwe bouwprojecten
nda
ie
ontwikkeli
ng

15-12- Overig
2016

36

30-11- juli is geen raad/commissie. 05-09- Ter
2017 eerstvolgende na de zomer is 2019
adviser
begin september (raad) en eind
ing
augustus
(commissie
ontwikkeling).
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2017 Startnotitie
Startnotitie herontwikkeling
1219 Spaarndamseweg 74-76
08
2018 Propositie
0710 Oostpoort
49

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

07-03- Overig
2017

01-07- Startnotitie aangehouden in 05-09- Ter
2017 BenW - planning schuift door
2019
kennis
name

01-02- Overig
2018

19-04- De startnotitie Ontwikkelzone 05-09- Ter
2018 Oostpoort 2018/323321 is op 10 2019
bespre
juli vastgesteld door het college.
king
Concept ontwikkevisie is gereed
Q22019
waarmee
de
bestuurlijke besluitvorming na
de zomer zal vallen.

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng
Uitvoering motie 21 nov 2017: Jaarage Commiss FR
Beleidskadershoogbouw
en nda
ie
bescherming erfgoed
ontwikkeli
ng

15-12- Overig
2016

30-11- Extern verkeersonderzoek is 05-09- Ter
2017 nodig,
vertraging
door 2019
kennis
ontbreken budgetten.
name

23-10- Overig
2018

07-02- Op basis van onterechte 26-09- Ter
2019 aanname
oorspronkelijk 2019
kennis
gepland in februari, moest zijn
name
derde kwartaal.

2018 Verkoop
Korte Verkoopdocumenten vaststellen
0870 Verspronckweg 7-8
10

e.o. gebiedsvisie vaststellen

2018 Verstedelijkingsstudie
7137
27

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng
Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

ontwikkeling Geen

2016 Spoorwegstraat
5827 gebiedsvisie
76

soort

37

verkoop
vaststellen
gebiedsvisie.

volgt

op 21-06- Ontwikkeling
locatie
is 05-09- Ter
van 2018 gekoppeld aan onwikkelzone 2019
adviser
Zijlweg-West.
Voor
de
ing
ontwikkelzone
Zijlweg-West
wordt
momenteel
een
ontwikkelvisie opgesteld. Na
bestuurlijke vaststelling van
deze ontwikkelvise kan het plan
voor de Korte Verspronckweg 79 verder worden uitgewerkt.
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zaak onderwerp
num
mer

2016 Bestemmingsplan
5544 Krugerkade
71

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Paul Ontwerp bestemmingsplan Paul Jaarage Commiss FR
Krugerkade,
vrijgave
voor nda
ie
inspraak
ontwikkeli
ng

15-12- Overig
2016

13-04- Door vertraging bij het tot stand 31-10- Ter
2017 komen
van
het 2019
kennis
stedenbouwkundig ontwerp en
name
de
anterieureen
verkoopovereenkomst kan pas
begin
2019
met
het
bestemminsgplan
traject
begonnen worden

2018 Ter
inzage
leggen
Ter
inzage
leggen Jaarage Commiss FR
0866 ontwerpbestemmingspla ontwerpbestemmingsplan
nda
ie
68
n Deliterrein
ontwikkeli
ng
2018 Afsluiten
De
activiteiten
mbt
de Jaarage Commiss FR
6829 grondexploitatie
grondexpoitatie
zijn
afgerond nda
ie
46
Scheepmakerskwartier m.u.v. de verkoop van de
ontwikkeli
fase 2
Drijfriemenfabriek, dat in de
ng
portefeuille van de afdeling
vastgoed wordt ondergebracht.

09-02- Overig
2018

21-06- Bestemmingsplan
wordt 31-10- Ter
2018 opgestart na besluitvorming AO 2019
bespre
en SPVE (voorzien in feb 2019)
king

10-10- Overig
2018

06-12- Zolang de Drijfriemenfabriek 28-11- Ter
2018 niet verkocht is, zijn andere 2019
bespre
ontwikklingen niet uitgesloten
king
en kan een grex nodig blijven.
Daarom wordt de grex alsnog
met een jaar verlengd en wordt
de afsluiting doorgeschoven
naar de laatste cie ontwikkeling
van 2019.

2018 Afsluiten grex ripperda
0977
92

Activiteiten op de ripperda zijn Jaarage Commiss FR
gereed en grex kan worden nda
ie
afgesloten
ontwikkeli
ng
2018 OntwerpTer inzage leggen ontwerp- Jaarage Commiss FR
0913 beeldkwaliteitsplan
beeldkwaliteitsplan
nda
ie
35
Ontwikkelzone
Zuidontwikkeli
West
ng

09-02- Overig
2018

04-10- De gondexploitatie dient voor 01-12- Ter
2018 het einde van het jaar 2019
adviser
afgesloten te worden
ing

09-02- Overig
2018

06-09- Ontwerp-beeldkwaliteitsplan
12-12- Ter
2018 kan pas na de ontwikkelvisie 2019
adviser
OZZW gestart worden.
ing

2016 Gedempte Oude Gracht verkoop
5845 24
91

15-12- Overig
2016

01-01- Datum
verkoop
2020 onduidelijk.

Jaarage Commiss JB
nda
ie
ontwikkeli
ng

38

is

nog 01-01- Ter
2020
bespre
king
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2016 Ir. Lelyweg 45
5846
23

verkoop

2016
5846
14
2016
5845
92
2016
5846
17
2016
5846
11
2016
5845
96
2018
0716
05
2016
5846
07
2016
5845
86

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

Jaarage Commiss
nda
ie
ontwikkeli
ng
Westkolk 6
verkoop
Jaarage Commiss
nda
ie
ontwikkeli
ng
Kleine Houtstraat 70
verkoop
Jaarage Commiss
nda
ie
ontwikkeli
ng
Indischestraat 10
verkoop
Jaarage Commiss
nda
ie
ontwikkeli
ng
Florence
verkoop
Jaarage Commiss
Nightingalestraat 3 gymz
nda
ie
ontwikkeli
ng
Gasthuisvest 47
verkoop
Jaarage Commiss
nda
ie
ontwikkeli
ng
Verkoop Zwemmerslaan Verkoopvoorwaarden vaststellen Jaarage Commiss
nda
ie
ontwikkeli
ng
Noord Schalkwijkerweg verkoop
Jaarage Commiss
117
nda
ie
ontwikkeli
ng
Magdalenahof 2
verkoop
Jaarage Commiss
nda
ie
ontwikkeli
ng

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

JB

15-12- Overig
2016

Deze BAZ is afgedaan met 01-01- Datum
verkoop
een
nieuwe
BAZ/BBV 2020 onduidelijk.
nummer 2017438828

is

nog 01-01- Ter
2020
bespre
king

JB

15-12- Overig
2016

12-04- Datum
verkoop
2017 onduidelijk.

is

nog 01-01- Ter
2020
bespre
king

JB

15-12- Overig
2016

12-04- Datum
verkoop
2017 onduidelijk.

is

nog 01-01- Ter
2020
bespre
king

JB

15-12- Overig
2016

12-04- Datum
verkoop
2017 onduidelijk.

is

nog 01-01- Ter
2020
bespre
king

JB

15-12- Overig
2016

01-01- Datum
verkoop
2020 onduidelijk.

is

nog 01-01- Ter
2020
bespre
king

JB

15-12- Overig
2016

12-04- Datum
verkoop
2017 onduidelijk.

is

nog 01-01- Ter
2020
bespre
king

FR

01-02- Overig
2018

24-05- opstellen randvoorwaarden is 01-01- Ter
2018 vertraagd
2020
adviser
ing

JB

15-12- Overig
2016

01-01- Datum
verkoop
2020 onduidelijk.

is

nog 01-01- Ter
2020
bespre
king

JB

15-12- Overig
2016

01-01- Datum
verkoop
2020 onduidelijk.

is

nog 01-01- Ter
2020
bespre
king

39
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soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

2018 Ontwerp
Nota Deze nota vervangt de nota Jaarage Commiss FR
0913 Omgevingskwaliteit.
ruimtelijke kwaliteit. De ontwerp nda
ie
88
Nota gaat ter inzage.
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

06-09- Nota Omgevingskwaliteit wordt 09-01- Ter
2018 uitgesteld
ivm
prioriteiten 2020
bespre
afdeling
(focus
op
king
ontwikkelzones t/m eind 2018)

2016 Nota
5502 kwaliteit;
58
aanpak

15-12- Overig
2016

02-02- Startnotitie is opgeschort zodat 09-01- Ter
2017 proces kan worden afgestemd 2020
kennis
op proces omgevingsplan en
name
omgevingsvisie.

Ruimtelijke Plan van Aanpak, startnotitie Jaarage Commiss FR
plan
van (ruimtelijke
kwaliteit
wordt nda
ie
omgevingskwaliteit).
ontwikkeli
ng

2016 Steve Bikostraat
5553
14

SPvE gereed

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

15-12- Overig
2016

14-09- I.v.m. veel weerstand uit de 10-01- Ter
2017 buurt is het proces stilgelegd en 2020
bespre
nog niet opnieuw gestart Proces
king
weer oppakken onder nieuw
college, keuze maken tussen:
1. Stukje grond verkopen en
maximaal 4 kavels uitgeven
voor zelfbouw 2. Bestemming
wijzigen in groen en definitief
toevoegen aan openbare ruimte

2016 Ontwerpwijzigingsplan
5501 Egelantier
06

Ontwerp
wijzigingsplan Jaarage Commiss FR
Egelantier,
vrijgeven
voor nda
ie
inspraak
ontwikkeli
ng

15-12- Overig
2016

12-01- Perceel
gaat
waarschijnlijk 16-01- Ter
2017 verkocht worden met een 2020
kennis
wijzigingsbevoegdheid. Op dit
name
moment
is
niet
duidleijk
wanneer
het wijzigingsplan
gestart gaat worden. Stavaza 8
november 2018: het perceel
gaat in de verkoop, deze heeft
nog niet plaats gevonden. Zodra
er duidelijkheid is omtrent
ontwikkeling
kan
er
ook
procedure gestart worden.

40
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2016 Wijzigingsplan
5543 Egelantier
41

Vaststelling
Egelantier

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

wijzigingsplan Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

15-12- Overig
2016

02-03- Het
opstellen
van
een 16-01- Ter
2017 wijzigingsplan is afhankelijk van 2020
bespre
het verkoopproces van de
king
Egelantier. Op dit moment is
nog geen zicht op wanneer een
wijzigingsplan opgesteld gaat
worden.
Perceel
gaat
waarschijnlijk verkocht worden
met een wijzigingsbevoegdheid.
Op dit moment is niet duidleijk
wanneer
het wijzigingsplan
gestart gaat worden. Stavaza 8
november 2018: het perceel
gaat in de verkoop, deze heeft
nog niet plaats gevonden. Zodra
er duidelijkheid is omtrent
ontwikkeling
kan
er
ook
procedure gestart worden.

2018 Startnotitie
Nota van uitgangspunten
0716 Lombardsteeg/Begijnhof
22

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

01-02- Overig
2018

24-05- besloten is de eventuele 24-01- Ter
2018 verkoop en ontwikkeling uit te 2020
bespre
stellen
totdat
juridische
king
duidelijkheid verkregen is over
de eigendomssituatie van één
van de percelen.

2018 Zuidstrook
0870 Slachthuisbuurt
33

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

21-06- De
oorspronkelijke 04-02- Ter
2018 planningsdatum is abusievelijk 2020
bespre
in Verseon terecht gekomen.
king

Verkoop kavel

41
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zaak onderwerp
num
mer

2016 Bestemmingsplan
5545 Krugerkade
54

2018 Vaststellen
0911 bestemmingsplan
16
Deliterrein

omschrijving

Paul

soort

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng

Vaststellen bestemmingsplan Jaarage Commiss FR
Paul Krugerkade
nda
ie
ontwikkeli
ng

15-12- Overig
2016

14-09- Door vertraging bij het tot stand 12-03- Ter
2017 komen
van
het 2020
adviser
stedenbouwkundiug plan en de
ing
anterieureen
verkoopovereenkomst, kan pas
in
2019
met
het
bestemmingsplan
traject
begonnen worden

Vaststellen bestemmingsplan

Jaarage Commiss FR
nda
ie
ontwikkeli
ng

09-02- Overig
2018

06-09- Vaststellen volgt na ontwerp en 12-03- Ter
2018 opstellen daarvan start na 1 mei 2020
adviser
2018.
ing

Jaarage Commiss JB
nda
ie
ontwikkeli
ng

17-12- Overig
2015

Wordt opgepakt zodra er 07-04- besloten is de verkoop uit te 01-01- Ter
capaciteit vrij komt. Vanaf 2016 stellen
totdat
juridische 2021
bespre
dan ca 6 maanden ter
duidelijkheid verkregen is over
king
voorbereiding
van
de
de eigendomssituatie van één
(principe-)besluitvormimg.
van de percelen.
verkoop procedure zou
tegelijkertijd gestart kunnen
worden
met
bestemmingsplanprocedure
.

2015 Lombardsteeg
/ verkoop vastgoed
5587 Begijnesteeg - verkoop
47
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2018 Motie 19.4 Help, een
Constaterende
dat,
de Moties
0356 Toekomstvisie, wat nu? Toekomstvisie
tot
stand
is
60
gekomen door de bijdrage van
Haarlemmers
tijdens
24
bijeenkomsten; Overwegende dat,
de
gemeenteraad
grote
waardering heeft voor de inzet van
alle Haarlemmers die hebben
nagedacht over de toekomst van
onze gemeente; de Toekomstvisie
als document het resultaat is van
alle bijdragen van de burgers van
Haarlem
en
formele
besluitvorming daarover door de
gemeenteraad niet nodig is; de
Toekomstvisie
wijzigen
door
middel van amendementen zelfs
ongepast zou zijn; Besluit: de
Toekomstvisie als cadeau van de
Haarlemse bevolking met grote
waardering in ontvangst te nemen

bestuurs pfh ontsta status
orgaan code ansdat zaak
um

standvanzaken

Gemeent JW
eraad
Haarlem

Het college onderschrijft de
inhoud van de motie.

21-12- Overig
2017

43

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePla
nning

huidig soort
e
behan
planni deling
ng
Ter
bespre
king

