
 

 

 

AMENDEMENT Alternatief voor voldoende keuze voor spreiding over de stad 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22 oktober 2020, 
  
In beraadslaging over het Locatie onderzoek Domus Plus en Skaeve Huse, 
 
Constaterende dat: 

• Het college locatie onderzoek heeft gedaan ten behoeve van de realisatie van Domus(Plus) en 

Skaeve Huse in Haarlem. 

• Uit een groslijst van tientallen locaties uiteindelijk 6 locaties nader zijn uitgewerkt; 

• Zowel de groslijst als deze 6 locaties tijdens deze vergadering geheim zijn zodat na 

besluitvorming eerst omwonenden zorgvuldig kunnen worden geïnformeerd; 

• De commissie ontwikkeling locatie 1, 3, 5 en 6 adviseert te betrekken in het vervolg van het 

locatie-onderzoek; 

Overwegende dat: 

• Het wenselijk is zo mogelijk de twee projecten te spreiden over de stad en dus niet te plaatsen in 

dezelfde omgeving en daarmee dus 2 locaties gevonden dienen te worden; 

• De indeling van stadsdelen bij het vaststellen van de mate van spreiding over de stad niet 

bepalend hoeft te zijn omdat locaties in de nabijheid van grenzen van verschillende naburige 

stadsdelen ook in elkaars nabijheid kunnen liggen; 

• Indien met deze overwegingen rekening wordt gehouden de facto feitelijk één locatie, namelijk 

locatie 1, min of meer vastligt, hoewel met het besluit van vandaag nog geen locatie definitief 

wordt gekozen; 

• Het juist voor deze fase van het onderzoek en het wenselijke draagvlak in de samenleving van 

belang is dat ook voor deze locatie er een alternatief wordt onderzocht zodat deze tegen elkaar 

kunnen worden afgewogen; 

• Locatie 38 uit de locatiestudie op de meeste criteria goed of neutraal scoort en op grote afstand 

ligt van 3 van de 4 locaties en daarmee een alternatief kan zijn; 

Voorts overwegende dat: 

• Met de besluitvorming van vandaag geen locatiekeuze wordt gedaan maar alleen een keuze voor 

verder onderzoek; 

• Daarom de genoemde overweging dat er voldoende alternatieven worden onderzocht 

zwaarwegend is en in deze fase belangrijker dan eventuele inhoudelijke of politieke bezwaren 

tegen een specifieke locatie, mede in het licht van het feit dat aan elk van de genoemde locaties 

wel een bezwaar kleeft; 

 
Besluit  
Het voorgestelde besluit aan te passen door aan punt 1 en 2 locatie 38 toe te voegen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
  
Frank Visser, ChristenUnie 
 


