
 

Motie: Participatieve Kwaliteitsverbetering 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 september 2020, 

Constaterende dat: 
 

• Het voorliggende raadsstuk onmiskenbare onjuistheden bevat 

• Wijkraad de Krim een top 10 aan bezwaren tegen het concept bestemmingsplan 
Overdelft indiende, leidend tot negen aanpassingen waarvan twee juridische 

• Diezelfde wijkraad tijdens de afgelopen commissie Ontwikkeling vergadering 
aangaf de gemeente te willen ondersteunen om resterende onjuistheden uit het 
stuk te helpen verwijderen 

• De gemeente geen gebruik heeft gemaakt van deze kans 

• Het voorliggende bestemmingsplan nog steeds feitelijke onjuistheden bevat, zowel 
in de tekst als in de juridisch belangrijke plankaart 

 
Overwegende dat: 
 

• Wijkraad de Krim zoals aangekondigd naar de Raad van State zal gaan 

• Het bestemmingsplan in deze coalitieperiode niet definitief zal kunnen worden 
vastgesteld 

• Bij herhaling door bewoners is geconstateerd dat ambtelijke stukken slordig, 
incompleet en/of kwalitatief ondermaats zijn opgesteld 

• We moeten constateren dat regie van het proces, controle tijdens uitvoering van het 
werk en controle van de rapportage te wensen overlaat, reden waarom naast de 
burgerij ook wij volksvertegenwoordigers worden gehinderd in het uitvoeren van 
onze controlerende taak 

• De laatste achttien maanden van deze coalitieperiode de druk om uitstaande 
ambities van dit college te verwezelijken, toeneemt 

• De gang van burgers naar de Raad van State valt te voorkomen door de kwaliteit 
van de stukken te verbeteren alsmede de participatie te intensiveren  
 

 
Verzoekt het college: 
 

1. De gemeentesecretaris te instrueren de processen bij de afdelingen te analyseren 
en zodanig te herorganiseren dat kwaliteit en participatie doelmatig verbeteren 

2. Een budget te reserveren om tijdens de procesgang naar de Raad van State het 
bestemmingsplan Overdelft te gebruiken als pilot om lessen te trekken en te 
gebruiken tijdens nog uitstaande behandelingen van bestemmingsplannen 

3. Bovengenoemde acties tot verbetering van de relatie tussen burgers en de 
gemeente te gebruiken om het intrekken van de uitstaande zaak bij de Raad van 
State te bewerkstelligen en tevens het bestemmingsplan alsnog definitief te laten 
vaststellen door de gemeenteraad 


