
             

 
Motie vreemd aande orde van de dag “Wees wijs met Edelweiss: CPO als eis” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 19 december 2019,   

 

constaterende dat, 
- gemeente Haarlem voornemens is de locatie Edelweiss (Zuider Buiten Spaarne 30) 

te verkopen en te doen herontwikkelen conform variant C van het schetsontwerp en 

hiervoor een ontwikkelmodel zal opstellen, 
- in de "Startnotitie verkoop en ontwikkeling Koningstein" een herbevestiging is 

gegeven van de ambitie om Edelweiss als zelfbouwlocatie te verkopen, 
-  in de ambtelijke mail van 15 november 2019 echter is bevestigd dat CPO niet langer 

als "eis" maar als "mogelijkheid" in de verkoopvoorwaarden zal worden geformuleerd, 

- Wijkraad Rozenprieel bij brief van 26 november 2019 het college verzoekt tot 

gestanddoening van de eerder gemaakte afspraken waaronder "opstelling van een 

ontwikkelplan, in samenwerking met een klankbordgroep en CPO-ontwikkeling als eis 

bij de verkoop" op te nemen 

- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale 

projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn 

voor hun eigen nieuwbouw-project 

 

overwegende dat, 
- gemeente Haarlem verwachtingen heeft geschapen met betrekking tot de (wijze van) 

verkoop (en planontwikkeling) van de locatie Edelweiss, 

- de Haarlemse woningmarkt nauwelijks mogelijkheden biedt voor CPO-projecten , 

- CPO -projecten zonder zelfbewoningsplicht geen betrokken bewoners oplevert,  

- CPO als "mogelijkheid" in plaats van als "eis" in de verkoopvoorwaarden 

onvoldoende zekerheid biedt dat daadwerkelijk een zelfbouwlocatie wordt 

gerealiseerd 
 

 



verzoekt het College; 
 conform de eerder genomen besluiten bij de verkoop van de locatie Edelweiss 

collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) als eis op te nemen in de 

verkoopvoorwaarden, met inbegrip van een bijbehorende zelfbewoningsplicht, 

 een regisseur vanuit de gemeente aan te wijzen die de hoofdlijnen van de 

ontwikkelingen bewaakt en zorgt dat er goed contact is met de buurt.  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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