
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD
VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE
OP DINSDAG 30 OKTOBER 2018 OM 20.00 UUR
in de Claes van Kietenzaal van De Zoete Inval te Haarlemmerliede

Aanwezig:
Leden: CDA: mevrouw I.C. Vink-Albrecht en de heren Th. Van Heese

en L. Kranenburg
D66: de heren F.J.M. Duits en S.J. Bier 
VVD de heren H. Werner en H. Mikkers
GroenLinks: de heer G.M.M. Wehkamp
PvdA mevrouw D. Kerkhoff
B.O.O.S. de heer H.J.M. Koelman

Wethouders: de heren B.A. Graal en R. van Haeften

Voorzitter: de heer P.J. Heiliegers
Griffier: de heer N.S. Voogd

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de heer S.J. Bier wat later komt. 
Hoofdelijke stemmingen, zo die plaatsvinden, beginnen bij de heer Van Heese. Zoals bekend 
vindt de vergadering nu op deze locatie plaats omdat het gemeentehuis uit 
veiligheidsoverwegingen is afgesloten.

2. Vaststellen van de agenda
Op voorstel van de CDA-fractie is agendapunt 7 een bespreekpunt.
Wethouder Van Haeften zegt toe de antwoorden op de vragen rond de situatie van Kerkweg 
29, Spaarndam zo spoedig mogelijk door te zenden. Wethouder Graal zegt toe de 
antwoorden op de vragen rond de uitzending van Zembla en handhaving binnen één week 
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

3. Inspreekrecht
Er zijn geen insprekers.

4. Vragenhalfuur
De leden Van Heese (CDA), Wehkamp (GroenLinks), Duits (D66), Vink (CDA), Mikkers 
(VVD), Kranenburg (CDA stellen vragen. Er worden geen toezeggingen genoteerd.

5. Vaststellen van de besluitenlijst van 25 september 2018
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
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6. Ingekomen stukken
De leden Kerkhoff (PvdA; stuk III.1), Koelman (B.O.O.S.; stuk I.4) en Vink (CDA; stukken II.1 
t/m II.7) hebben vragen / opmerkingen. 
Wethouder Graal zegt toe dat voor het einde van het jaar de parkeersituatie rond De 
Rotonde / Torenzicht in overeenstemming met de afspraken zal zijn afgerond.

De raad besluit vervolgens conform de voorstellen:

I. Voor kennisgeving aannemen
I. Beschrijving Digi postvak
I.1 2018-09-13 Afschrift van Brief college HLMR aan raad HLMR 

Procedure kennismakings-, overdrachts- en 
onderhandelaarsdossier 

2018-09-13

I.2 2018-09-17 Unicef t.a.v. de Gemeenteraad, Oproep UNICEF 
Nederland ruimer Kinderpardon

2018-09-20

I.3 2018-09-18 Brief M.W te S, 2e duurste gemeente afvalstoffenheffing 2018-09-20

II. Voor advies in handen stellen van het college
II Beschrijving Digi postvak
II.1 2018-10-04 Zienswijze AH te H, Gebiedsvisie Penningsveer 2018-10-04
II.2 2018-10-09 2018-10-04 Zienswijze AK te H, Gebiedsvisie 

Penningsveer Scan – IGST, met bijlage 2018-10-12 (toestemming 
Rijnland)

2018-10-12

II.3 2018-10-09 2018-10-04 Zienswijze vA te H, Gebiedsvisie 
Penningsveer

2018-10-12

II.4 2018-10-12 Zienswijze Dorpsver HenS, Gebiedsvisie Penningsveer 2018-10-12
II.5 2018-10-11 Zienswijze VB Facility Services, Gebiedsvisie 

Penningsveer
2018-10-12

II.6 2018-10-12 Zienswijze FO te H, Gebiedsvisie Penningsveer 2018-10-12

II.7 2018-10-15 Zienswijze HP te H, Gebiedsvisie Penningsveer 2018-10-18

III. Ter afdoening in handen stellen van het college
III Beschrijving Digi postvak
III.1 Residentie Rotonde Halfweg, afspraken project torenzicht, aanleg 3 

extra parkeerplaatsen in openbare ruimte
2018-09-20

IV. Naar commissie
IV (Geen ontvangen) Digi postvak

V. Voor akkoord
V (Geen ontvangen) Digi postvak
V.1 2018-10-08 Brief met Advies raadswerkgroep omgevingswet aan 

de raden – IGST (evt. te betrekken bij agendapunt 10)
2018-10-12

VI. Moties voor kennisgeving aan te nemen
VI Digi postvak 
VI.1

VII. Voor advies in handen stellen van het presidium:
VII (Geen ontvangen) Digi postvak 
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7. Ontwerpverklaring geen bedenkingen realiseren bed & breakfast, Groeneweg 8, 
Halfweg (Rv 2018.0057471)
Gedrukt stuk HenS 18/042

Het lid Koelman verlaat de vergadering vanwege familiebanden met aanvragers.
De heer S.J. Bier komt de vergadering binnen.

De leden Vink (CDA), Van Heese (CDA), Duits (D66) en Werner (VVD) voeren het woord.
De CDA-fractie dient een amendement in op het voorgestelde besluit met een toevoeging die 
de B&B (expliciet) maximeert op 10 slaapplaatsen. 

Na sluiting van de beraadslaging brengt de voorzitter het amendement in stemming. De raad 
aanvaardt het amendement met acht tegen twee stemmen. Aan het beslispunt wordt tussen 
de het woord “schuur” en de zinsnede “aan de Groeneweg” ingevoegd “met een maximum 
van 10 slaapplaatsen”.

Namens de VVD-fractie geeft het lid Werner een stemverklaring.
De raad besluit vervolgens zonder stemming conform het (gewijzigde) voorstel van 
burgemeester en wethouders:

 tot afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van 
een bed & breakfast in de herbouwde schuur met een maximum van 10 
slaapplaatsen aan de Groeneweg 8 te Halfweg.

8. Weigering ontwerpverklaring geen bedenkingen wijziging hooischuur Ringweg 
121, Spaarndam (Rv 2018.0058568)
Gedrukt stuk HenS 18/043

Het lid Koelman komt de vergadering binnen.
De leden Van Dijk (D66), Van Heese (CDA), Werner (VVD), Kerkhoff (PvdA) en Koelman 
(B.O.O.S.) voeren het woord.

Het lid Kerkhoff (PvdA) geeft een stemverklaring.
De raad besluit vervolgens met negen tegen twee stemmen, conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders:

 tot weigering van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de wijziging van 
de hooischuur aan de Ringweg 121 te Spaarndam.

9. Overgang woningzoekenden van Woonservice naar Woningnet (Rv 
2018.0060745)
Gedrukt stuk HenS 18/044

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders:

1. ingeschreven woningzoekenden bij Woonservice uit de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, aan te bieden om zich kosteloos in te laten schrijven bij Woningnet;

2. de woningzoekenden uit de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de 
inschrijftijd zoals opgebouwd bij Woonservice, te laten behouden bij Woningnet;

3. de ingeschreven woningzoekenden uit de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude vanaf 30 december 2018 te compenseren met 10 jaar extra inschrijftijd 
voor woningen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
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10. (Uitgestelde besluitvorming) Omgevingswet Contouren voor de omgevingsvisie 
Haarlemmermeer (Rv 2018.0030265)
Gedrukt stuk HenS 18/039

De voorzitter heropent de beraadslaging over dit onderwerp.
De leden Werner (VVD), Kerkhoff (PvdA), Van Heese (CDA) en Bier (D66) voeren het woord.

De VVD-fractie handhaaft haar amendement aan de hoofdthema’s “g. veiligheid” toe te 
voegen. 
De voorzitter brengt het amendement in stemming en stelt vast dat het is verworpen met 
twee tegen negen stemmen. 
Daarop deelt het lid Kerkhoff (PvdA) mede namens de fractie van GroenLinks mee, haar 
amendement (dat beoogde g. sociaal welzijn aan de hoofdthema’s toe te voegen) in te 
trekken. 

De voorzitter brengt vervolgens het collegevoorstel in stemming. Met negen tegen twee 
stemmen besluit de raad conform het voorstel van burgemeester en wethouders:

1. de Contouren voor de omgevingsvisie Haarlemmermeer vast te stellen en daarmee 
voor de Omgevingsvisie Haarlemmermeer de volgende hoofdthema's en 
onderliggende integrale opgaven te benoemen:
a. Klimaatverandering;
b. Gezondheid, milieukwaliteit en biodiversiteit;
c. Economische transitie;
d. Energietransitie;
e. Mobiliteit;
f. Woningbouw, verstedelijking en landschap.

11. Motie fractie B.O.O.S. betreffende Bij-vriendelijke gemeente
Gedrukt stuk HenS 18/045

De heer Koelman (B.O.O.S.) leest de motie voor en licht deze verder toe. Wethouder Graal 
deelt mee dat het college de motie steunt en wil overnemen. 

De raad steunt de motie unaniem. En besluit, zonder stemming, aldus:
“Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 Te zoeken naar zoveel mogelijk locaties van minimaal 100m2 binnen onze 
gemeente waar bij-vriendelijke gewassen ingezaaid kunnen worden;

 Bij het bepalen van de locaties de samenwerking te zoeken met de provincie, 
waterschappen wijkraden en anderen;

 De mogelijkheden te onderzoeken om (meer) bewustwording te creëren onder 
inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en daarbij gebruik te maken van 
bestaande communicatie- en lespakketten (bijv. het certificaat bij-vriendelijke 
gemeente behalen);

 De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de zoektochten en de 
raad in ieder geval voor de raadsvergadering van 27 november 2018 te 
informeren of de eventuele extra kosten uit de begroting gedekt kunnen worden.”
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12. Sluiting
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 november 2018

de griffier, de voorzitter,

N.S. Voogd P.J. Heiliegers
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