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Samenvatting 

Wij heffen de geheimhouding ten aanzien van de Nota van B&W d.d. 2 februari 2010 "Finaal 

voorstel aan de heer Hoenderdos naar aanleiding van actieplan Kafkabrigade" en de brief 

aan de raad d.d. 29 januari 2013 "Dossier Hoenderdos" op. 

Context 

In de tussen de gemeente Haarlemmermeer en de heer Hoenderdos getroffen 

coulanceregeling (zoals opgenomen in het Actieplan van de Kafka-brigade) is opgenomen 

dat "de gemeente Haarlemmermeer en Paul Hoenderdos samen publieke erkenning 

uitdragen over de uitkomst en niet over de inhoud van de overeenkomst". Inmiddels heeft de 

heer Hoenderdos op 31 januari jl. desgevraagd (per fax) laten weten ermee in te kunnen 

stemmen dat beide partijen zich voortaan mogen uitlaten over de inhoud van de 

overeenkomst. Van de afgesproken (privaatrechtelijke) geheimhouding is derhalve geen 

sprake meer. 

Er ligt tot op heden nog publiekrechtelijke geheimhouding (op grond van artikel 55 van de 

Gemeentewet) op de Nota van B&W d.d. 2 februari 2010 "Finaal voorstel aan de heer 

Hoenderdos naar aanleiding van actieplan Kafkabrigade". Wij wensen dat zowel in het debat 

met de raad als gedurende de voorlopige getuigenverhoren in openbaarheid over het gehele 

dossier kan worden gesproken en heffen daarom de geheimhouding op. 

Ook ten aanzien van onze brief aan de raad d.d. 29 januari jl. over "Dossier Hoenderdos" 

hebben wij (op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet) geheimhouding opgelegd en 

de raad per separaat voorstel voorgesteld deze geheimhouding (op grond van artikel 25 lid 3 

van de Gemeentewet) te bekrachtigen. Ook hieromtrent wensen wij de geheimhouding op te 

heffen. 
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Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 

1. de geheimhouding ten aanzien van de Nota van B&W d.d. 2 februari 2010 "Finaal 
voorstel aan de heer Hoenderdos naar aanleiding van actieplan Kafkabrigade" en de brief 
aan de raad d.d. 29 januari 2013 "Dossier Hoenderdos" op te heffen; 

2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 

de portef Jillehouder, 

Bijlage(n) 

1. Nota van B&W d.d. 2 februari 2010 "Finaal voorstel aan de heer Hoenderdos naar 
aanleiding van actieplan Kafkabrigade"; 

2. Fax mr. Van Schie d.d. 31 januari 2013. 
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Achtergrond en aanleiding 
Op 5 maart 2009 heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer unaniem de motie 'Dossier 

Hoenderdos' aangenomen. Het is een dossier dat jarenlang zowel de heer P.M. Hoenderdos 
te Vijfhuizen als de gemeente Haarlemmermeer bezighoudt en meermalen is onderzocht. 

Aanleiding voor het dossier is een vergunningverleningtraject in het kader van de bouw van 

het restaurant van de heer Hoenderdos, De Koperen Hemel in Vijfhuizen. 

De heer Hoenderdos beschuldigt de gemeente van tal van zaken, op grond daarvan heeft hij 

geweigerd de leges te betalen en heeft hij de gemeente in 2007 aansprakelijk gesteld. In 

opdracht van het Seniorenconvent van de gemeenteraad onderzoekt de Kafkabrigade het 

dossier. 

Korte schets van het doorlopen proces van de Kafkabrigade 
Nadat er eerder interviews zijn afgenomen door de onderzoekers van de Kafkabrigade met 

de heer Hoenderdos, (oud)bestuurders en ambtenaren, heeft er op 12 november 2009 een 

eerste slotgesprek plaatsgevonden met vier senioren die optraden als gedelegeerd 

opdrachtgever namens het seniorenconvent van de raad, collegeleden, de onderzoekers 

van de Kafkabrigade en de heer Hoenderdos aan de hand van een narratief waarin, vanuit 

het perspectief van de heer Hoenderdos, de zaak werd beschreven. 

Tijdens dit slotgesprek kwamen vijf oplossingsrichtingen voor dit dossier aan bod: 

1. Coulance-drieluik opnieuw aanbieden, te weten: 

a. Een coulancebedrag van € 50.000; 1 

b. Het stimuleren van het gebruik van de horecagelegenheid van Paul 
Hoenderdos door de gemeente Haarlemmermeer; 

c. Samen publieke erkenning uitdragen; 

2. Gang naar de rechter adviseren; 

3. Mediatien inzetten; 

4. Boekhouding Paul Hoenderdos bekijken: 

Onderdelen hiervan zijn (in willekeurige volgorde): 
a. Harde cijfers in kaart brengen; 

1 In het aanbod is ook een bedrag opgenomen van € 16.000 ter verrekening van de leges. Dit is per brief van 

14 juni 2007 (07/156500) reeds geregeld. 
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b. Onafhankelijk register accountant inschakelen; 

c. Schadeplichtigheid is hiervoor nodig; 
d. Geheimhouding afspreken. 

5. Onderhandelen over de hoogte van het coulance bedrag. 

In het eerste slotgesprek is onder meer afgesproken dat het college van B&W zich zou 
buigen over de vijf oplossingsrichtingen en in beslotenheid rapporteert aan de vier senioren 

die de opdrachtgever vertegenwoordigen. Het college heeft dit gedaan op 3 december 2009, 
waarbij de opstelling van het college in dezen nader is verkend. Er is overeenstemming 

bereikt over een nieuw voorstel. 

Dit nieuwe voorstel is door de betrokken collegeleden samen met de vier senioren 

besproken met de heer Hoenderdos op 14 januari 2010. Overeenstemming is ook daarbij 
bereikt over het nieuwe voorstel, zoals dat onderstaand nader wordt uitgewerkt. Daarop 
heeft de Kafkabrigade haar actieplan aangevuld en voorgelegd ter becommentariêring. 

Vervolgens is er 28 januari 2010 een overleg geweest met het seniorenconvent om de 
uitkomst toe te lichten. Het seniorenconvent heeft ingestemd met de uitkomst. 

Met onderhavige nota buigen wij ons in formele zin over de vijf opties en onderbouwen wij 

het definitieve voorstel dat is voorgelegd aan de heer Hoenderdos. Daarnaast wordt de 
dekking voor het voorstel bepaald. Het college heeft eerder al met elkaar haar opstelling 
verkend, maar niet formeel daartoe besloten. 

Overweging om te komen tot ons voorstel aan de heer Hoenderdos 
Het aanbod van het college van B&W, zoals besproken met de senioren, is dit: wij verhogen 

het coulancebedrag tot € 100.000 waarbij de heer Hoenderdos er voor kan kiezen het 
bedrag enkel te incasseren, dan wel de verhoging aan te wenden om de kosten te dekken 

voor zijn gang naar de rechter wat betreft de ingezette aansprakelijkheidstelling tegen de 

gemeente. Gericht besluiten het gebruik van De Koperen Hemel te stimuleren zou leiden tot 
oneerlijke concurrentie, maar wij benadrukken dat er vanuit de gemeente geen 

belemmeringen zijn in het gebruik van de gelegenheid De Koperen Hemel voor 
gemeentelijke activiteiten. Deze optie is zoals gezegd op 14 januari 2010 aan de heer 
Hoenderdos voorgelegd in bijzijn van de vier senioren. 

Wij hebben verder kennis genomen van het actieplan van de Kafkabrigade en de genoemde 
vijf oplossingsrichtingen. Ten principale staat optie 2 open. De rechter is een onafhankelijke 

instantie die, op grond van feiten en wet- en regelgeving, komt tot een voor beide partijen 
bindend oordeel. Een burger kan altijd naar de rechter gaan om zijn recht te halen, ook waar 
dit het handelen van een gemeente betreft. Die optie staat de heer Hoenderdos dus vrij. Wij 

hebben, net als de commissie Hoenderdos, al eerder aangegeven dat de gang naar de 
rechter een reêle oplossingsrichting is. 

Met de met instemming van beide partijen ingestelde commissie Hoenderdos is eerder 
getracht deze zaak op te lossen door mediation. Daarbij is het niet gelukt om tot een 
oplossing te komen. Wij hebben geen aanwijzingen dat een hernieuwde poging nu wel 
succesvol zal zijn. Daarmee valt voor ons optie 3 af. 

Naar aanleiding van de commissie Hoenderdos heeft het college de raad (d.d. 4 november 

2008) laten weten dat wij niet verwachten dat we met het instellen van een nieuwe 
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commissie wel tot een oplossing komen omdat we, gelet op de onderliggende stukken, ons 

uitgangspunt continueren dat het gaat om genoegdoening voor de ondervonden overlast 

zonder erkenning van aansprakelijkheid voor de gemeente. Die overtuiging hebben wij nog 

steeds, wat maakt dat ook optie 4 afvalt. 

Wij hebben eerder de heer Hoenderdos een aanbod gedaan (optie 1). Dat aanbod staat wat 

ons betreft nog steeds, maar is door de heer Hoenderdos niet geaccepteerd. Wij zijn 

evenwel bereid om als gemeente die optie aan te passen op de beschreven wijze en komen 

daarmee tot een combinatie van optie 1 en 5. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 

• geheimhouding op te leggen op deze nota en bijlagen op grond van artikel 55 

Gemeentewet; 

• in te stemmen met het finale aanbod aan de heer Hoenderdos om hem, zonder 

erkenning door de gemeente van schadeplichtigheid, een coulancebedrag te bieden 

van € 100.000, aansluitend op onze brief van 14 juni 2007 (07/156500); 

• de kosten (€ 1 00.000) ten laste te brengen van de post 'Onvoorzien' 201 0; 

• dit besluit door de burgemeester schriftelijk te laten bevestigen aan de heer 

P.M. Hoenderdos. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, de se_ de 

drs. P.J. Buijtels 

Bijlage{n) 

Actieplan casus Hoenderdos 

Brief aan de heer Hoenderdos met het voorstel 
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• , ..... rr•ruiiJII"'''"li<'.< niet bedoeld' voor verJ<:;jrJf'4''i>!ll".rtn 

1. Inleidilig 

Aanleiding 
Op ? maart 2009 heeft de gemeer1teraad van Haarlemmermeer un 
'Dossier 1-toend.erdos' a.:angeqorne~; Délarrnee heeftzij de .Kafkabrig 
gegeven)ondèrzoeKte>qoef'l n,:tar}der cás\.ls YanóllgE:;rnèm$r P 
Vi]fhqi:z;eri vqlgehs d~ methoc:le vaQ d~ ~afkabrigac:le(Hefd()ssi 
al jaren de aandacht yäh de gemeente Haarlemlllèrtneer èn 

motie 
pclraçht 
rdás üit 

erdos heèft 
Hoénderdos 

emeenten (met zelf. Ondanks onderzoeken door Bureau Integriteit Neder! 
bettékkipg tot integriteit inde z~ak. Hot;ndèrdos, rappo 
2 OQS} I hèt raad!)ondêrz()eW näa r j:le cult u u rl n>dè.: amptêlij 
gerq~~ntê Haarlemrn.~rmeêrdqor Bud~a~ l:)er~nsch9t( ·· ·· 

. erd op 15 juli 
arüsatié \/án d€ 

onder> andere als yoorbeêld van de uitwerking Va 
onderzocht, rapport <d.d. december 2006), dè s 
Hoendèrdos die in september 2008 advies <he 
beperkt é:lë:~ntal f)i,:lrtijengeïnitièerd$ onderzpek do 
rapport 'bndoorgrohdelijk grondbèleiq doorgr()nd 
er >nog> geen uitkomst diè vöÖr een deel 
bevredigend geldt. 

casÛ$. H()enderd()s 
btêlijke cultuur<Js 

ingestelde commissie 
cht en het door een 

rzoJ2ksburêaq•BC() IT)et het 
d.dó29 deçember 20()8/is 

ad eh> Paul Hoénderd6s als 

Opdracht a~IJ ~aflfa/:11;!gacl~ < .. . .... 

Opçlrach(aaJl d~ Kafkabrigî:1deis orn een 
aarwaardbate ()plos.sing~ Ol)l re<;ht 
onduidelijkheden gèP?Ji;itd gaat. Ev 

.· .·.· ... ·... .·.·.·.·.·.. ·.·.·.· .. ·.·.·. ..·.·.· .. 

rag~>te levér~n aan hJZt kom~h>tot e~n 
n< aan de • situati~> die met v§èl 

schadeplichtigheid maakt hier explicl~t 
geen pnderdeel van l.lif. 

Fofmel~ppdrachtg~lf~r ..................... ·· ·•••••• \ • ) \ ( )> •··•·•••· . >> 
Het .s~.riiorenconverit yan .9.é g$m nté Haarlèrrf'TlerltJ~èr - b$st~:l9nd).:>lm d~ 
voorzitter van de raad, de viCevoorzitter vàn ·de r~pq en dè fractievoorzitters uit >çle 
raad - is de formele op er voor het 6ndèrzoek door de Kafkabrigadè. 
Mevr61Jw .. Lidwien van Vels sen (VVQ) en de heren Ed Koster(CDA), Bert van 
der'.VIiet(P\f(:JÄ)en Ärj · (Çhri5tE;f1ÛnÜ:!-?GP) verteg~rniVoordigen 
opdrac~tgev$r ir(deze o · · · · 

Leeswijzer 
In dit Zietieplan 
Hoenderçlos' d 
dè geko~~n op 

n wij de .. gevolg ge a<:Jnpak, het slotgesprek over de 'casus 
plaatsgevonden op 12 novem.t>er .:2009 en het gesprek over 
iChtihg op ~4 j(lnuafi 2010. . .. 

We gaan 
Haarlem 
tiJclen · 
betrok 
opfó 

e methode van de Kafkabrigadè en de gevolgde aanpak in 
(hoofdstuk 2), de geçleelde probleemanalyse die is gemaakt 

tge~prek (h9()fdstuk. 3), de oplqssingsrichtingel'1 en ~~cties çlie 
j~n ;2:ijn ov~reengek:onïen Jijd~ns het slotgesprek (~p()fdstl.Jk 4), de 

ie is afg~sprokènpp 1.4 j~nu~ti ;2Q1ö {hqofdstL;Jk 5) en aanbevt:;llnget) 
kabrigad:e (hoofdstuk 6). Bijlage I b.evat de deelnemerslijst \fan l2 

n r 2009, bijlage II betreft 14 januari 2010 en bijlage III 
omvat het feitelijk 1998 tot en 

ari 2010. 



Zes stappen 
De >K.afkabrigade heeft een methode ontwikkeld om overheden t 
opsporêh en· aanpakkeJ1>Vaf)> qnnodig~. b~,Jreaucratie~ •• Het gepeurt 
in $ituaties terecht korl)eh> waarin ze tegeliJkte rhak~n !leb 
logiçq's1 regels en proçèqurès. Als >(:leze niet goed QP elkaar zijn 
vervelende gevolgenhêbben. Voorbeelden hiervèln<Zijn ond 
maar ook financieel verlies en verlies van. tijd, voor z 
professionals~ <De methode. van \çle K.afkabrigad~. <l::)est<;l 
stappen:.· .·.·.·. .·. ·. ·.·.· .. ·.· ·.·. 

E < verkennend önc:lerzo$k 
2. Casusohderzoek 
3. Contra~expertise 

Slotgesprek 
Actlepli:ln .·.·.· . 
'Bêoofdel)rigsgêsprek' 

Gevolgde aanpak ÎllHaarlemmermeer 
Uitgangspunt bij de Kafkametho.de is tee t verhaal van. een burger of 
oqdernerper die is yas~gelqpen in)regels rqceg;en >en prqcedurês van meerdE!re 
instantie$of)afdeli6gen tegelijkertijd. mE)t dé d~~betheffende.per~pon <; dat 
is in< dit> onderzoek ondernemer >p . erdos ~ heeft de Kafkabrigade dê 
situatie vanuit het pêrspectief v 'eindgebruiker' geanalyseerd (stap >1: 
Verkennend onderzoek en stap nderzoek). Het resultaat hiervan is een 
mef Óp:têt SUpjeç:tief eJ1 Verhal g; het>:z:ogenaarnçle narratief délt in het 
slotgesprek\~ls $tc;)f:t is.gêbr· . ehroûwei[JkJs. öo.k hebbên we defeeds 
beS(;hikbare(:hr()nolqgi~ váh.1A.> rp~i .•... 98 toteri rn@ 9 fe~.rl.lari 2Q05 gêbr.uikP en 
het feitelijke stappenschema aangevuld \/oor de p(f;)dode 1.0 febrUari 2005 tot $n · · 
met 14 januari 2010.2 · . · 

HE!t verhaal \Jàh>paul H 
( oUc1.~ )medewerkers van 
Dezé àctiviteiten h 

s hel:Jl%h we getoétst tiJdens achf 9e~prel<kéA met • 
ërpeentê Hélêflemmerrn~er(stap 3: Cqntréj-expertisê). 
têindelijk geleid tof hêt erganisereh en inhoudelijk 

slotgesprek. Op 12 november 2009 heeft dit gesprek voorbereiden van 
pla;:ltSgêvonden 
betrokken per 
heeft pléliltsge 

. .. 

Slotgesprek) 3
• Sämén met al dan niet diteet bij de casus 

bbenwe gezocht naarconcrete oploSsingen? Hef slqtgesprek 
r)!=ep be$lo#en>~etting r)lef·eerrv~t'tro\Jwelijkk(;}raktêr .. 

ologie Büreau Integriteit 
et 9 februari. 2005). 

e III. 
3 Wegèns langdurige ziekte van Arre ZliUrmond waren vviJ h~laas genoodzaaktbet e~rder 

nde l)lotgesprek çp 14 septeh1be(2009 t:~ ant'lul~fén; Arno>]an~sen hè~ftArr~·••······ 
onq hietna \ler\f~ngM. ·•······ · . ···· .. ·.. ··· 
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Vopr het gesprek Was ëen/b~perkt a~!lta(deeln~mers üitgepodigd4 

siOtg~~prêk heeft net .C()IIège van B&yy i;)esloteh d€( gènopjgde am 
meldèh. Door de g~lf.Jijzigdè samenstelling VCjn Çle deelnemers 
wenselijk in te gaan óp hoe vergelijkbare zaken kunnen ontstaan en 
toekomstvoorkomen kunnenworÇien~ We hèbben ons gericht op 
een oplo$sing in h$f dossi$1" Ho~nderd()$ é}ls ihdi\{iduel$ >cas 
sloj:gesprèk llietbrèêtergevqèrê(ovèr ~~n.bèvèlingen y()or sft"\.Jct 
een andere manier Väh Werkéh~ .. ... .. .. . 

Hierna< hebben we een actieplan geschreven (stap 5: Actie 
concept. yoorgel~gq ààr( d.e>d(:;eln#!m(2r'S .van he( slqtgespr 
binnen . J~en wèek sÇhriftèHjk te reager~m .• op····· e · 
nuáncevèrschillen ih het dóCürneht. Het torl<::ept~aÇti 

.· actieplan is als 
kr(Olgen<dekar\s 

0!1jyisthedeh en 
eel I) is besprok$h 

en apart met Páûl 
I (uitkomst van de vijf 

aapbevelingen \(@!)Uit d~> 
> g áf aan de Raatl. Tuss~l1 

.·.·. lan en de defihitiève> versie 
én van het in gang zetten vëln 

met de vertegenwoordigers namens de opdrac 
Hoenderoos, waarna het actieplannu is aangevul 
verkend$ oplossingric:htingen qp ••14 januarj 2 
Kafkabrigáde). Hierna lèggèn dè sènipren vetan 
de overgang Va(l cohçeptvèr;~i(:f<( deel 1} na a •< 
(deel II) zijn betrok~enên al gestart met het 
de afgesproken acties. 

... . .. . ..... 

s@p 6, hetfóg~naarnqe 'b~qprdelings 
Kàfkarn.$thode. Jn de ped()g<e· ná l 
oplossingsrichtingen. én .actiès hebb 
wat zij in de tussentijd hebben b 
van dê i!lanbevelingep .,_ du~ 
opdrachtgev~r.Qeze•·laal:stè.•st: 
thf!pudçpng(s i/7Jht;J éHJting.· 

ekf is het laatste oh<:Jijrdef;:r· vän qe 
i 2QJO)Iat~h êlegen~rî qiê.<zich a~n 

mmitt~E:äl aaRde opdfachtgevéfwet~n 
verantwoordelijkheid voor het opvolgen 

.···ren van de acties - bqrgen w~bij de 
enl:!eel or}'l<:láfuit~id(telijk gêlclf:ttl{= f/rqofàf ·· 

afkamethode kt..tnf u onze website raadplegen 

. . . '" . .. '" 

··info@kaf~~Wigad~.nf··• 
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3; Gedeelde probl~erna~alys~ 

Aan het slotgesprek hebben verschillende genodigden deelgeno 
begonnen met de situatie zoals deze wordt ervaren door o 
Hqenderdos .• Oit.markeerde.• het $tartpuntvall de· diSicussîe en 
leiqing .• yan cl~ kafkabrigadè .• h~bberl cl.e deelnemers 
probreemanalysè• gèmaakt ·en de ihtel1tie uitgèsr:wokên dat êr o 
oplossing moet komen il1 de 'casus Hoenderdos 1

• Beide pa 

n 5 f~e zijn 
r Paul 

.>Ondér 
amehlij~e 

tèrmijh een 
en uit dat zij 
"on speaking 

•• probiemen zijn 
4'(jveel mogelijk 

een jqridische strijd het liefst willen voorkomen en dat 
ter'!'"ns" blijven. Hieroru:;ler Peschdjven<vvij welke knelp!J 
gehoemc:J, Deze) mèt ~lkaar>gedeelde pro~leemanal• 
beschreven in dêwóordên Vêfl de êlanwezigen, 

Ver!;ChJI in beleving en interpretatietrersc ssen gemeente en 
onç/èrnemer ·.·.·.·. . ... ·. .. ·.·. .. ... ·.· .. .. . . ·.·.· 
Allijreerst zi~h de aanWézigen een verstbil iQ éh lnterprétatie tussen dë 
gerfleentè Hê\arlem)11er.rr\eer el1 óndernem$r P .. . r~o$. Dit Llif111en aJs.l/olgt: 

• be perceptie \tan Pal.lf Hóendérdos biet Üit het BING-ondèáoet<.. 
Volgens de gemeente staat in h G-rapport dat de gemeente 
Haarlemmermeer niet (juriqisch) hul 1s en dat er geen sprake is van 
verwijtbàêlr gédrag. Dit: •• terWijl p Hoe.nder~()S de gemeent~ WeJscl)wlçfig 
atht.F Er wé;)s sl:>rakè van str .···id en Çe >pfóÇedure li$p l$ng. W$s 
bijvoorbèêld (]è ~hikèl19-pr di.g]Dl.Jurdèdéze (te) làng? 

• Volgens de collégeleden zij foutéh gemaakt die schadeplichtigheid 
r~chtvaardigen, maar ga om gedrag/houding en advisering die 
b~ter> kan. Sörnrnige en aJ'îder~ gekupd (9.1edr'éî9, houdiqg, 
ad\/i$~ring) en hápd$n · o$ten. ljierv()or is wèl eeri(::t:)qlance bedr~g 

>Voorgesteld. Pawl Hoenderdos Wil dat sêhÜid wordt erkend en dat zij11 
geleden scháde\Nor t vergoed. 

• De brief met het v or instelling van de adviescommissie zoals op 4 
januari 200S<ve oor de gemeente)-taarlernmerme~r Ckenrnerk MJ1 
0.012) i~>~n(jers 11-!oellderdos opgevat dên de ger)')e$nte BedOelde. 
Volgens de was het ct.oel zich <te<fáteri advisereQ oVer rnpgelijke 
vormen va oetkollling · in · uw riÇI)Jing en heeff dè gemeente 
élangegev zij geen .. schadeplicht erkent. Deelnemers spreken hun 
begrip u· verwarrif}g en de worsteling die Paul Hoenderdos metde 
v~rtalifl pri$fliè$ftge!lad: Eerfdeelllètner merkt bij\lo()rbeefd<op Qat 
in<de b èbfiè(wêl wOi-clt verwezen náar he(l1iet meer indieneó van 

n .da(dit ohduidelijk is .• 

n deelnemerslijst opgenomen. 
yan 11itingen in het sl()tg.espr~l< is he~ nodig orT) h~lderhei{j t.e krijgen oyer 
j3IN<ê-onderzoek, quà b~$1uiWorfl)in~ in d~ R(;iad. Over h~t8ING-rapport>is 

sluit geriómen, er is nletü'l de>raád oVergestemd/Na het versthijhen Yi:lrî het 
heeft op 24november 2005 wel een raadssessie plaatsgevonden waarin twee 

v . . ies zijn afgesproken en uitgevoerd. In het verslag van die sessie staat dat de casus 
HoE~ridérdos wordJopgeno111en inhet vervolg(cUituUronderzoekdoor Berenschot) en dat 

won:len bevl"óren; Infel(ltie tqt h$t 131NGdapJ?ort Zijn procesb$sluiterrery geen 
delijl(e b~sluitengen()fl)èfl. · · · ·· 



.: . ·. .::-:·.· .. ·.·.·. ··.· ...... .:·· 

VertrouweiÎ}Îf./' niei:bèdoelcl Voor verE;J~rE~!t:Jring 

·::::- . -: ... .-::: -:-:-: .-:.·: .·.·· .-:·.· · .. :- :-:· :-.-: .· -:-:-:. ·:.. ..... . .. 

• P~ul twijfèlde ()J~r het M clan hièffekèn~n··v~n d~··bhef; hij#ad · 
~~kenen rnaarhêeftdit uitêincltUjk gedél~n orndat het noclig was·. 
instellen van·de commissie. . . 1). 

.. De gemeente spreekt zorg om precedentwerking uit. Dit st a'ks op ·de 
11"\ening van P<:~ul Hoender't:los, dié jQist niet wil worden n met 
al'Jderérl rnaarrèÇhtva~tdiging 1/1/il voor wát hl3mis ()ver nféractiè 

ràèt cle gem~~Qt.è. U •• .·.•·••••• ) >... .••••.•. . .• \ .. > • .··•••••·•• . ·•· 
Ih feite is Jh hèt héle dossiér sprake \farf vérschi 
gemeente als handhaver, vergunningverlener en pla 
lopen. 

·•··· D$ eigénv(;rántV\foqrdë;lijkl1eid van Paul Ho~nder• .lt óöf<. éen r()L 
Wélke kéuzés heeft: hij gémaakf erf hpe He · · gehancleld> na~r 

> aanleiding vélh dé cdlitáCte!l/ad\/iezen rnefdé g en zijn bekendhei(:f, 
en die van z1jnarchitect, met de geldendé•p en regelgeving onder 

•Jijdsdruk, wetende dat de •• Floriade zich · zou aandienen? Hij is 
d~13rmee op het Vf;fkeerdé been. gezet ••. ind. vertrouwen. gp koen>. •• 
g~IJaren. tn Çe w()ofcled vari Pa ui Hoehde Unfout is 9êt ik )liet$ foût 

··•heb gedaan'/ > ) > > •• · ••··.····•···•••• < ·· · · ..... ·•·· · > < ····••••·.· .... ·.·•.·· ·.····.•.· .. · 
" Naast de relatif2tÛssen de gemeente fnem~rPaul Hoenderd~~ speèlt 
.. ·<pok de relatie tussen de ondernellJer omgeving diE;. bezwaren heeft 

tegen zijn ideeën e.en fol.. ··• Q.' leidt tot. bez:waren, feçhtszq(<~n en 
v~l'tragTI1geniri het pr()Çes. C()lle en viriclen \fat dit c!è gém~érihf nièt . 

... f<.an 0fordenverWetêfl. Paul H ss~.el(délfd~buurt m~de qqQP h~t 
proces tussen Pal.ll Hóènder e get1'}~ehte háridvatteri heéft gekregéh 
om bezwaar té maken. 

••• De bele\/ing en het gevo .. I Hoengerdos in de ge$prekken met 
b~tr()kkeh g~rneentea E3n r11eöséri in zijn omgèving V\/áélrin 

·. J$gebwerkingervaart; iijh f ·.·.·.·.·.. biet hàt.cj tè mákeb. Proc~düreèlheèft 
·· gèleidtotbol.lwvérgürirling Vanàmbtswege.••> 

• Emoties en ráti6lo door elkaar. • 

La,llg lop~ndeTPolitie .. 
De casus Hoenderdps is 
is onderzocht. Hlercf 

.. ::-:-: ·.. .·. :. .. ··.·. .·.···.·.. · ... : . . ··.·· 

anglopepd~én politieke za~kgeword$n··~ie uitgebreid 
dè aànwèzigèn de volg~hdé punten nietélkàan .... 

" Het betreft 
Vele bet 

pende zaak wat ook>lèidt tot complicerende factoren. 
btenareq hebben andere posities of zijn yit de organisatie 

. leclenvaó toen zijn nu collegeleden en hebben eç;n .andere 
baarhaast leidf de~e langdût"Îg€ z.àak ook tot verlies van 

oenderdos is een (partij)politie(<e zaak geworden. Tegelijk zitten 
nen nog met el(<aar aan tafel dankzij het feit dat het politiek is 

n. •>· .. · ........ . • .·.·. .. •• •·> . . ·••· •• . . .... 

êrzc)eked ziJh.óitgevoerd, speèifi$k Vbor#E3 .. casus !Joenderd85 maat 
()ndepzO~kc;:n Waêlrbij de Cl:jSl,IS Hoènderd()s ri<:last andere ia keil een rol 
lt. Over ~e>(kwMiteit van de)·. onderzoeken wOrdt wisseiend gédacht, 

arbij ook sprake lijkt te zijn van politieke stellingname. De vraag speelt 
elk volgend onderzoek äan realiteit zal ""'''""''"'n"' 



·.. . . .. :· .:::: ..... ·. . . . ..... 

Vertrouwelijk, niè't bedoeld verspreiding 

c~slls H()end~rdos. h~eft in< ieder gevé)l eèri l:rijqrage aäh qe 
het ambt~Ujke app9ra~t g~l~v~rd. PäiJ.) Hoenderdos geêft 

de benadering en werkwijze aan de balie substantieel is ve 
" Ondanks de vele onderzoeken en vele gesprekken is het 

geno~g .• Ais d.it n.iet leidt tot eenoplo$sing)s ~igenJijk all 
dereÇhter d~ 6pl$s?ing · · · 

<:>. :. :: :: ::::.. >::· ::: :.: . : . < ::> .. ::<: 
Ondûidelijkheid ovêftegèmoetkomtftg en leges•···· 
De gemeente Haarlemniermeer heeft eerder een·voorstel v 
verrekening van bouwleges gedaan. Hierover is enige ond 
vqlgendê punten• zijf'l aar1 bpdgekomen:• •·• •.·.• > 

. " Dê gemeente H9arlémmermeér acht Zich niet 
een coulanC:éregelillg <toe tê passell. Cö41a 
aansprakelijkheid. 

• •·. Het bod dat de gemeente eerder beeft 
· Hqenjjerdgs )s .afgeslélgenf staat niet i. 
aêJlbqd g~ldfnog steeds er)bestaat uifhe 

)eên tpulánçebedrag .van 
betaiE;M; 

.·.· ··:: :.>.·· ·:::::: ::::::- ·> 

maar is wel bheid 
niet hetzelfde als 

en en dat door Paul 
pgetekenq~ parr(Jtief. 
de<drieluild······ 
+ .. €.16.000 ··om legés 

het stimuleren van het ge an de horecagelegenheid van 
Hoend~rdos cjoofdege · ehte Ha9.rl.e111111~rmeer; 

. samèrlpUbiJeké erkehrii itdragèt). 
eerdere coyl9nC:~9êbaar · êent~ Haarlemmermeer tondqm .de 

.· behon:!lc.i.e bif de b unning .<(tircà € 16.000) heeft Pàul 
afgeslagen. Oók al heeft d te dezé hiet in rekening gebrachtl, Pélul 
geeftaan dat ~ij de lege .niet had betaald (ook ihdien datvan de 
ge111eeHfêwél haq gérii · ·· · ·· · 

" [)ê aangêbo(lên genoegdoem . st9atjos van eeri ~\fentuélê g~ng naàr de 
rechter. Dit .. bêtêkerit dat Paul 1-löéndêrdos,· ihdiéri hij het eerdere áanbod 
zou accepteren, als de rechter këlr'1<gaan. Dit is een nieuw feit dêlt 
rüet eerder bekend 
In de ogen v9ri 
tót een verbete 
echter interp 

.•. d~rdqs en h~t epilege h~eft<zijn casus mc;)de geleiel 
en önt\.';likkelingsttajeÇ{ van <de gert'léentê. Er blijft 

schil< over hét aandeel \ran de. casus Hoéderdos en df 
n tot schadevergoeding;<Standpunt van de gemeenté<is 

verbetert op b<;t!:)isyan haar functioneren en dat niet het 
ler .. J119(:trde Jmpl~m~ntatietvan fqcus: Kl(:lnt!< ertoe<he~ft 

dat zou moe 
qat zij zie 
ónderha 
bijgedr 
leren 

.• de ge.rf!eeflte een slag heèft gemaakt na a( een continue 
sátie.·• En Pa ui Hqenderdos· vjn(jt dat de gerljeér~te qoof h$t 

ontwikkelingstraject aangeeft schuldig te zijn aan .de 

. rder aitnbo(;l gemeente e!) vr;aag 6ijde:tJJJ?tner ···•···•·<•·. ><. •.. ·•• 
idelijkhefd qyer cié aangel;}qqeh t~getnoetlwfhirig is er)oók eétt versebil 
od van pe gèmeéhte eh de vraag van P<;tl.ll HÖenderdos. Dit betreft het 

geme. e .. nt.e. • .• ·Haarle.mmermeërheef(de JactG.U. r 
ent~ heeft d~ leges ~~lf \f~rfèkend. · ·· 



·• Pêl.ll Hoèqd(;;f"dós g~éft/aàh gen6~gdoenihg< ~e· \lyJJii;n. Hij vvil . 
· .. vv6rdén gêstêJct OP bàsJsvah hàrde gegevén$,<Ç>ifîs strijdig rriefcl 
·. werkelijkheid.waar de gemeente Hàarlemm~l"meer zich aan I e 

houden. 
~·.·. ·Een belemmerende factor/in het streven naar een oplö 

géf"ne~hte) HàaHemf1'1erfl'1e$1'" (nóg) g~èn boëJ.ç:houdl{undi 
P~i\.JI Aoebdêrçlps hê$ft qhtvangenx over \!Velk:è Ç)rdé va 
éigenlîjk? 



. ... ... . .. . .. .... . .. .. . ... . 
·... .· .. ·.· ·.··.· ··. 

Vertrouwelijk{ni~t belcield ~oor bers/]r~iding·• 

Oplossingsrichtingèif> 
Tijdens het slotgesprek zijn de volgende vijf oplossingsrichtingen b 

·.· .. ··.····.·.·... -:· ···· .. · .. ·.··. ·.· .. · .. · ... · · .. ·.· .·.·.·.·····. 

••·1. coutänce~drieluiko/J.HleÓw ~anbieden, te {;vete:tl: 
a. een coplaneebedrag van<t 5d.oöo 4- t 
b. hét stimuleren van het gebruik Van de 

Pa ui Hoenderdos goor de gemeente Haarl 
ç, samen>publit;ll<t;l er-kenning uitçlréJgE::n> 

···. . .· ·-:·· ·... · .. 
. · ·.· · .... ·.· .. ·.·.·.·.· ... 

2. Gang naar derechtèracjvise:reh 

3. Mediation inzetten 
··.·· . .. . :-.. . . . . 
·.·.·.·.· . . .. .·... ·.. ·.· . 

4. Bdekhouqing P~uiHoehderdos bekijkep. 
()hdèpdel$n hiE:;ryan zijQ(in\11/itlE:;kel.Jrig 
· a. Har~è Cijfers in kaart bréng · 

b. Onafhankelijke register acco 
c. Schadeplichtigheid is hie 
d, G~lléirn!'loiJdîhg afsprèk 

·.· ... ·.". :::::: :::::-·-·.·. 

5. Ondetha/Îdeler(ove/déhodgt 

Afgesproken acties 
Hi~rna hebbendE:: aahw~zigen 

coûJahêebedfág 

>A. p~ Käfkabrigade scbrij n #ee( r~n $tel(dit\tia Ja~p §aars uiterlijk 
26 november 2009 beschikbaar qah dèaàhwê;z:igèh tijdens hetslotgesprek{ 

B. Het College>\/at'l buigt zich vóór half december 2009 over de vijf 
qplossingsrichtinge .. .. .··.·. .··.· 

t. Het ÇqJiege van Ç)rte~rtHl bèslot.enhe.id .aarT de vief seniort;ln die >CtE) 
ogdrêlchtgever v o(;)rdigen; ·>>> ·>• •. · •. ... ..... ... . •• 

p. [Je gtoepide aan fuet$1gtgesprek ()P 12.nqvembe[2Öö9<bêspfeekt 
oveel eerder als mogE::Ii)k is met Paul Hoenderdos ge 

srichting(en), in aanwezigheid van de Kafkabrigade; · 
an beschrijft <de Kàfkabrigade in actieplan. deeiJI, ç!9t 

ken wotqt ()pgi:;leverd na actiE; pg erl teve!1s aant>e\fèling$lî 

.. Kafk9brigade; > .·.·.···•· .. ···•· ···••·• > <> .. · ···••••··· ..... .. ... ···· .. 
iQren die dè opdràèhtgevèr <\'e!J~geri\Nóordigerl rápportèren zo 

jk ên uiterlijk voor het einde\fári deze bestuursperiode aan de 
enioren. Ook overleggerr zij over de wijze wa~rop zij aan de 
~faqd .. al$ gehè$1 zl.llled terL.IgkOppélèrf om tèyerantyvoorden•hoe uitgevoerd.>. . . . . . . .. · .·. .· .. ·. . . . . . ..... ·. ·.·.·. 

en C zijn in 2009 afgerond. Op dOMderdag 14 januari 2010 is 
geko . oplossingsrichting bespro)<en met Paul Hoenderdos, in agnwezigheid van 

afkêiprig(;ldi2 {açt:ie p) <.~m and~re. betrokken~n.(z;ie II){ In hoofdstuk 5< 
wij hiet(nader op id. ···· ·· · . ·· .. . . ·· .. ... . .. 



. .. ... . . 

Vertrouweji}k)niét bedoeld 'voor ueorcru·t.> 

Het College van B&W heeft zich beraad over de<\lijfóplossingsrichti 
nov.ernber 2009 zijn afgesproken {zie hoofdstqk 4). Het voorstel v 
is yervölgens in .. depember .2.0()9 dopr <d~ burg{efl1e§ster <!Jespro 
seljioren>die bpdrachtgeyefzijn. Op 1.4 jàljuari 2.010 heèft bl.lrg 
deuitkçmst\fan hefbe@adbel<en# gêma$kt8

. · · · 
. . . . : . 

Deze uitkomst is als volgt. De gemeenteHaarlemmerme 
voqrst~lgekornen al<§ tE;:gernoetkoftling, yàn cje yijf opties 
burgemeester een rîietdórtderhandelbaar \föórstel 
gemeentébe$tuUr. Dit collláncêvoorstêl betreft • 

finale met een 
.lagen, heeft 
<narrièhs· 

binêr~n ·· van 
oplossiiÎgsriC:htingen lef} s (zièhoÖfdsfuk4 ). 

De gemeente Haarlemmerme~r heeft Pau 
V~rtrOU\ill.eiijkheict het vqlgèi?de aai1gel3od~~ 

1. Pa ui Hoendéftlos órltvatlgt ~eh c 
dit bedragVolledig naar eigen wen 
De gemeente Haarlemmermeer niet meer terug op de 
legesafhapdeJing.van cir\:a J>l 00 ropdqtp De Koperen Hemel;· .... 
De · gemeehte Haarlert') er< zà( het ge~tuik van de 
horecägelêgeóhéidyán Pa . rdós<d()or dE:e gèmeerlte stilTlUleren i •••.. 

4. De gemeente Haarlem r en <Paul Hoenderdos dragen samen 
publieke erkenning ui u.itkomst en niet inhoud van de 
ovE:er~enkpmst; .••••... 
Hef staat Pa01 Hoê< ln te 
zetten. 

Met dit niet onderbande 
schLJddép en het verled 
he~ gesppek kóh.g~sèh 
hefyoqrstel; Hijacêept 

orstel wil de gemeente definitief de handen 
n. Ol)l}Raul H().eDderd()s.denkpal.lzete gev<en,.<is 

... · e sçhorsing beeft P~ul Hoi:!pderdos $ere;;meerd op 
~t bo9 en yva~rdeerf.hq~ serr99s de gemeent9 met het 
is omgegaan: Paul Hoenderdos houdt echter wel het 

non grata is en dat hijwordt tegengewerkt door de 
eft Paul Hoenderdos aan dat hij niet ter plekke besluit of 

ËÇhter Zêll gaan. 

formUleren Van· 
gevoel dat hij 
gemeeritt;;. Daa 
hijwel Ofniet 

De·aanwezi 
hij aanw·· 
burg~m~ 
PaUl 
dátis 

re · n afdatPaûl Hoendérdosziêh meldtbij de burgemeester ~Is 
héëft dat hij wordt tegengewérkt. Nogmaals benadrukt cle 
het al dan niet naar de rechtbank gaan een afweging is die alleen 

kan mëlkë!l; [)eze !Tlogelijkb:eid blijft paul tloendérdos houden 
u!(kèlijk ir:f hetvoor$tel meegehort1~n. 



·.·· ·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.· .. ,· ·. .... . ........ ·. . ·.·. 

Vertrouwelijk, nietbedoeld voor vers:prè/ding 

Met de acceptatle van het .vo()rst~l . doóc PéJul >Hóef'lderdos)is dé op I 
casU?)-:joenderdos b~reJkt. Voorde afrqndipg is h(;t.volgende afgespfóke 

• De Kafkabrigade levert uiterlijk vrijdag 
açti(;plan yia Jaap B(]ars .. aah, die 
ai:}rlWezig$11 tijdef1sf1~t $1otgesprek; 
Eventuele.onjuistheden· eó ·. puan~eV~fSChilleJJ•••gev 
uiterlijk \ltijdag 29 jëlnuäri per è~mail dOÖr aan<Jàap 
het totalè, Vertrouwelijke actieplan defiOifief; I" 

.. De vier senioren rapporteren zosnel mogelijk aa 
zijverteg~hwpordigE;n én çlrágen ~org•dat de r 
délt de mqtie is Qitgevoerdf • ... . ..• 

•·• Dè bufgeffièestef i:Hterantv\/oórdelijk \/Öor (je rkelijke afhandeling 
van het géatcepteerde voorstel en regélt de: 

Een mededeling. dat Payl Hqen e gemeente eruit zijn 
>gekomen{zqnder opd~ inhqud n), •··•••· ....... · •>>•. .·· .. · ... · 
Het sóbrlfj;e!i}ke vo()fstél VéJh d nte aan Paûl Hóend.érdós 

. enhetyit\t()~renvanqeda· 
• De vier ver~egenwoordigers van 

het voorstel zoals afgesproken is a 



. ~. = . .. .. .. 

Vertrouwelijk, niét bedoeld voor vert:;Jr:m~#4'11 

.. .. .. . .... . ... . . 

... .... ··-::: . .;::: .··.:::··· ·-:::::·. ·:·.·.·. ··.·. 

6/AapbeveliÓgen)Kafkabrigade 

Door de andere saiTleflstelling van de groep deelnemers tijdens 
heêft d9>Kafkabrigade, zoals eercjer aangêgeven, niet alle input 
tijq€ns hêt vootonçlerz:öek>áan de grö!.'lp künneri< tenJggeyen. 
géhpudftrf intervieWs en tiaar> eigeh arri~lvse gndetschrijft d 
gedeelde analyse die öhder haär procesb€geleiding >r)aar boven 
in hoofdstuk 3 is beschreven. In dit laatste hoofdstuk kom 
forrnYieren we onze aanbevelingen aan< de gemeente H 
Hoéndérdos \la'll'"lUit het<caswsondérzoek; i Dit betekent dat 
m§t ing~zetté eh gèrealise~rde veraq(jeriqge8 v.:inuit d 
jaren. 

Aanp~veling 1: Spreek met één mondnamens 

op terug en 
rmeer en Paul 

ap<kan bestaap 
einde afgelopen 

en positie va:n<waaryitje t:;preekt e11< hi;nd.elt ·.·.··• .. ·>> ... · ·>........ >.· .. ·.<·.· ... 
In deze casus i~ d~f tJéhoodijl< dÓor élkaar ~e n. Het betrof sugge$tie$,·. 
adviezEH1i $tarü:lpl.lQtel\ YéiP jndi'l/ic!uele . enfbestut]Çders · of een 
(voo>rgénom€n) •· beslyjt naméns de gèiTle arlemmermeef. bat leidt tot 
onduidelijke besluitèn<>en vele mogelijkbed interpretatie. Daarbij is ook 
vanbit de verschillende rollen • richtin de ernemer gesproken/gehandeld 
Cbl]voor6èe@ vanuitháriÇh~Xlhg, plany6r 9 en/oty~rgullhJrgverlepihg)? 

·:r:< ·:::: ::::> :::::::: .. :: ·::::. : ::::::::·:·: .... 
Aanbevelir{g z/zorg v.()ofhelder 
In de casus komt Op meerder 
onvoldoende en onduidelijke int 
on(:!erlingf ambtenaren 
ori<;lt=rling. 

. ., .::::::: :.:·.::.:..::::::·:::::. 

uidige at$tèmming 
n naar voren dat er sprake is 
n1ing/communicatie tussen ambtenaren 

t,Jilleboqçlér§ entttS?.en portefeuiJjeho.ud€Jrs 

Aanbeveling 3: Bewerks ellig administratievelifsten~erlichti~g 
Wij><aoviseren de gemeent .. mermeer actief op zoek te gaan naar (verdere) 
mqgelijkgedên< qm de tieve lç§tell t~ v~rlicht.envoor gaar burg~rs en 
oridernerhers. Eén >vari . roel€n hiervimfis t(Z ól)(jëtzoekèr1 ()f de ihtern€ 
prOCf:§?èll kunnen . yerk6rt; hef hantererf vl:in> een w~ttelijké tetlllijn 
betekent niet dat d ijn ook volledig dieptJé worden gebruikt voordat cle 
gemeente reagee nderneemt en leidttot éën 'besluit van rechtswege'. 
Eertáhdër aspe .. aliJeit vai'l d~ (dJ~nstverlenings)prpcesseb: 

1. Kunnen if=t q()ën? .·.·. .. .·.·.·· 
2. Kunnen .a@derel11áten doen? 
3; h~f>$amenhangênd doéri? 
4. hèfs/immer doen? 

we dat eengemeëntevr~aggericht werkt(waarbij dienstverlening 
$;oonsáfhant<elijl) @n ~ljn) en<mef ITl.~dewèfkers werkt 

rng Ver$t.aa<D• 



Aánbeveli""g4:(Zorg. voorprÓactieve C:qmmtLiliciJtie)~lJ handele:n 
HoE;yy~l< de gem~ent~ z~gtf!êS er geen spra~e T~yal1 Ver.vvijtbaar geor 
Kafkélbrigade wel degelijk verbeterpunten. Immeg;, als erniets gaan ·. 
gemeente Haarlemmermeer ook niet uit de casus Hoenderdos heb 
het tUltuurtraject >c~n. de interne r~organisatie, .Er is 
kli,llntvriéndefijkh~id èrfjuriqisçh p.)rredháf1dE;Iery{ln bet!Jij~ond 
de volgende punten( .·••·•. . ·· ...• ·•·. <( ••• .. · ·..•• ) < T ·>········>····· 

zorg >voorgqed~>>inforrnatié·voor burgèrs>èrl (jndériè 
maar proactièfWordt verstrekt; 
Informeer burgers/onderngmers proactief tot geldende 
pr(?cedur~s eh eisen die geJdeQ; 
zpl'g dat klariten Weten Wafbijvoorbeéld 
bindend dit (niet}is. ···· · ·· ··. 

De kennis die Paul Hoenderdos (en wellicht zij s) heeft over diverse 
geljleenteliJke . proc:essen, is minder qitgebre <Jeêlistiscb dan <<:lie Vên 
arnbtenafèn, Dat is bok logisch; arT1btènaren zijn >ert$, Paul HO.enderdds (~11 
wellicht zijn. ad\/isèurs)< konden volgerts .. .. tus van Uitspraken en fot 
meningen van indiyiqüele ambtenaren fficiële besluiten niet alttjd 
onderscheiden. Dit geldt bijvoorbeeld voord visie waar Paul zijn plannen op 
heeff.áfgestemc:J, tervviJJ dezeforrJ,eet .n •· · niet vvês vastgesteld. <Het is deyraag 
waMneerhier dè eigèri verahtWoon:JeliJkh an ae b~rgE;r 9fondéö~rnertbé9int en 
diéyan>dé overbeid ~ipqlgt .. · ... ··· .·. · · · 

Aanbeveling 5: Verplaats je ee /kaars werelden door direct contact 
te.:,#oeken ..... 
Het is d0id~Jijk oat èr>>een• v belevihg tussen <de onoernemeY en de· 
gerneentè. Qit kwam ook tijdeps h . lotgesprek>.helqer.na.ÇJr vor~p. pe ger~J~ent<= 
Haádémmerrneef h~èffZich hlet altijd gbèd ih h~fpèfspectiéf van ondérnémér P<.îWI 
Hoenderdos kunnen>\iérpl Tegelijk zou ook Ondernemer Hoenderdos mèèr 
begsip>k(Jnnen hebben vo )mogejjjkh(2den van de gemeente. Ons advies is 
orr) bij èventuèle yerg zak(2n ih de toèkornst>ëerder direct contact te •· · 
zoêJ<en rfletèerfbl:îtge nderri~rn~r e@ SÇ)1Tll3n OW #e täfel te f:Ja~n, ~n nletöf 
niefdirétt formele... ken te laten \/ertkhtèh. Dat helpt om elkaars täal te 

errrot:i~§>en 
ambtenare 
begriJpel 
verhalen 

eenstemming te komen;> 
. ... .. 

r emotie~ err beleving ;oy~;~elmpgelijkte $Cheide:n 
s Hoender(ios>een • (p~rtîj)politi~~e .zaak is g(:;wqrden; zijn 

le\/in éli grote rol gáêln $pelen l)ij~owél Paul Hoèhderdps ~Is .de 
iCh onheus bejegend voelen; [;)lt is aan beide kanten heel 

jkertijd staat het een echteoplossing in de 
lopen. 





Aanwezig: 
• Pê)ul Hoenderdos (ondernemer) 

Tf1eoWet(3rings(bupgemE:lester) .. 
Maail<e L\.m;en <.(c!ir~ct~.4r >Diéhstyerlehing en 

· Vervangervan Pl~t BUijtelst gemêêntesècr~täris) 
• Herman Tunihg(wethouder) 

Michel Bezuijen (wethouder) 
Jeroe11 N(;)pel (W$thquder) · .····•• < > .·•••····· •·•···· ·•· ·• 
Udwlên vànYels~n-Nelisseh (VVD, \ricevóQrzitter 
Ed KÖster'(fractiêvoorzitter CDA) 

• Arjo Van Bezooijen (fractievoorzitter Christen··· 
• · Jélap Baars (raadsadviseur/plaatsvepVéll)ge 

Afwezig:. 
•·• Bêrt<van c!erVHet(fráctlevoÖrzitter Pv 
• · Annemarie Dijk{\/ergunningen), afge 
• Edward Pranger (vergunningen), afge 

Karin \fgrE:lijken{\Nel§~apd);afgem ·· 
Fred f<éláij ( stáds<:lrchJteêt) lafgem 
Jän rvionster (pyimtê1jjkë Or~e ·•····· 

Vanuit de KafkabrigéJde: · 
"' Arno Janssen 

<••• J<:ll1ine<vao 





' >· ... ·<' .: ·.: ·. ·> . ·.·.· . 
. ·.·.·.· :.:.· ·.:.... . .:.:.·:. ... .:-:.:-: <·.·.· .. ·.·.·· .. ·.·.·., ... 

. Vertrouweliik/niet bedoeld voor verspr~idi/,g> 

.. . .. .. . .... .. ... .. 

Bijlage III: Feitèlijk $iappénschema Çasus Hoenderd.os 

Het feitelijk stappenschema van de casus Hoenderdos dat u op 
pagin>ë:l's aantreft, omvat de period~ 14 mei 1998 tot en met 14 j 

. ' ' ·<<·· .. <·. ..:·· ·>. >.·.·· .. ' .· .. ·. . . ·.·.·.· ·.···. .·.··.·,• 

De chronolqgiè \(ar)>BÜr~au1f1.t~ght~it 1\lederlandse <:;erf!è~llte 
( 14 m~i. )998 tot el1met 9 fèbruad 2ÖO~J is aahgev\Jfd mefhe 
Kafkabt'igade heéft ()pgêstéfd over de periode ió febnJaH 
januari 2010. 

·.·itjfl)@kafl)at>t:'igacte.nl ( 



ChronoiOgiè Haarlemmermeer 

24 oktoberJ985 

14 m~i 1 

Juni 1998 

10 

16 jurûT998 

22jul)iT998, 

29juni 1998 

.·.·,• .·.· , ... ·· ,' 

Vastst~lling ))estemmingsplan ''VÜthu{zeii·l)orp" door de ge 
van Haatleml11ermeer. · ·· 

·.·.·.· .·.·.· .. ... . .... 

()11)WOJ:lenqenvandhr, B;Nf. Hoel)<ier<ios,J).romme S 
Vijfhui~él),sturenhetgem~entebÇ$tUl}l:ee)l'l brief 
rondorri café~snack.bar "Dê Eendracht'\oridet de 
gebracht. Onderwerpen in de brief'zijrio.a.: p 
geluidsoverlast, Zo/~rfvuil;]deine criminalite · 
briefis.•ondèttekerid dootól11woneride11 . 

. ·.·.·.·.·.·.·.·.· ·· .. ·.·.·.· -···. ·.·-·.-. -·.· ---··· .... -· ... . ··-
. ·. ·· .. · .·.· . :_•_ ... -

De. gËI11eente ontv~hgt ëel1 bouwteken·· 
aangáande de bouwvergunning voor 
tweeJas.en. Archit~ct is <lhf. Van 
199~(12mêi 1999 en26 mei )99· 
· ))espro~ên/ 

an een café-restauranf in 
tekenil)g is op ?.september 

rkgroep ~puwtoezkht · 

J. Offerman, Dienst Openbare (DOW) zendtaan 
•. Milieu&Juridischádviesh au. Vander Kluit t.a.v. n1r. drs. &H.•vander 

kluit d~kl~agbhe(va ... . nqen geri$httot dhr.•Êfo~ndbtdo~d.~.l4 l11ei 1998. ···.·. ··. ·.·.· . ... . .... . .. ... .... ... . 

Laathûyen een • . 
fasen vin dhr. Hoen 
Vijthuiien. 

väh dhLHoenderdos) ze~dt dhr. A. 
e princip~schÇtsyàn(iç niet~\Vbol1wirrtwee. . ... 

d.gs woneri(fe •. ::t*n de .. K[ómme Spiçring'Yeg 489 .. te. 

stuurt}letgell1eenteÇ~stul1reen reactie qp 
l4ri1Ci 1998. 

ruijn (afdelingshoofd Bouwvergunningen) zendt dhr. 
ontvang~tbevestigingvan het bouwvoornemen van 16 juni 

()or.(lebouw va}1>e~t)sel're Çlänqe I):torm11e Spierip:gweg4~9 
. op ~()juni l~98ing~korherris.l1iJ DOW. · 

w.>Á..J. Boom (Bouwvergunningel1)ádviseert het plan voor het 
van eenserreaan <ie Kr()ll1l'i1e Spieringweg489: ·>•• 

. . 1. voor telêggen aan s&denbçu\Vkundigè wbrkgtoep; 
· ·~·~••••• voof te lçggen aan(i.ç .).\ie lstartdscommissie. · · 

Een overzicht inza.ke café-snaçkbar ·'De Eendracht" tb.v. het gesprek dat 
op 2jl1H.I99~ 111et\vethpyger \,laq.Pppçring z::tl word~ngevo~rq.>Het 
ovetzidt)t ))evafo.a.: e~l1 saillenva:Hin~fvarifeitèn en d~yoorgeschie4~nis, 
eel1omsÇhHjvi11g vànde>aêtuele situatie. dejüridisché analyse 
( dwangsomoplegging) en een weergave van het voorstel dat kan worden 



17 juli 1998 

. .... . 
. . >:: :::··.:::.::::>:::.··:::. ::: ::::.:.: ... ·. . 

... ·.·. .·.-:····-:-:-:: : 

gedaarlin de riChting 
B. Vari der Kwast. 

Hoend~J'dos,>weèrgegèverldoordhr 

Bri~fVal1 fatnilie Terb(tl1d pev~tteride ~.e. n.r. èac.••.t.i.e op d.e. brîef 
Hobnd.erdos d.d.22jl1J1i{gericht aan dJ1r.Jqö~hderdos)~ 

Email van mw. Haak aan dhr.J. Gozding bevattende 
.· ... yooreen .. bijy~pkomst/buurtvergaclydpg orntqmt "Dè 

juli 1998. ·····• · · · ·· · · · · ·· · 

Memo van mw. Haak aan dhr. S. vanKan betr 
verkeersmaatregel~n te treffen door enkele b 

de fjwartewegj.Kr(')mrne Spieringweg: •···· ... .... . ... . ... . ... . 

1. Ku11nefidefanden van hettrottdif 
Spieringweg- Zwarteweg iri Vljfh 

I~sprongKromme 
ti-parkeer paaltjes •· 

worden aangebracht? 
2.. Is het nodig of wenselijk o 

... .Stellen? 
3. ts e~n wîjzigingyan h · 

.. voorkoming vanpark 
verkeersveiligheid? 

e een p~rke~rver1Jod in te 

fu()gelijk/wertselijk ter 
1 enter verhogingvan de 

.. ' .· .·· . ... -::: .·-::::: .:-::·::: .;::::::::::·:.. :;..:.: .. :·::· :.:.:- :... ',' .:· 

M W· I-láák (ol1d~rtekeni~ . . ?V <:tri der Kw~st) zendtdbr. Hoenderdos 
eert•oyetziéht.van af: . . àakttijdens hët gespfek\lal12jüli @9~ 
tusSen wethouder V ing- van der Stokker, dhr. Van Nalta, dhi;. 
Van der Kluit en .. ·•· rrn.b.t. de nadere eisen die de gemeente 
vootdeinrichtî ~ Jjo~mo~tdq§ h~eft gesteld. Hierbij ging het 
vo()rnartlelijkóver ·.· .. aneyt'engefi vat) geJllidsisolati~. 
t eyénswordfin. de brrefgenoeîncten \tènvezèll. naar: 

• >de omwonendenvátf 14 mei 1998; 
eisendie (tart "Dt! Eçl)draçht" zijn gestçJd op] oktqbçr 

9 oktoberJ999 yah kracljtgegaan ); · .....•. 
nstatÇfingdatlia Çol1trpl~ ()pl6juli 1998>hleekèlat . 
derdos geen navolgirig hèeft gegeven aan nadere eisen van 

luidsisolçrende V()Ol';t';Îeningen (overschrijden geluidsgrens ); 
uitleg van d~ aariwe~igljeidyanbijz()ndere omstandiglwd~w··• 

(vo()rrtdne]J. Hoendërdqs t&t niÇuwbouw van fést9uránt), toclj 
geeftgèlneente àan dat di(~een rede:ri is om eiserfniet n'àte leven; 
het verzoek van de gemeerikóm akoestisch rapport op te latèl1 
maken . 

.. ·. . . . . . . - -. . . . 
- ·:.·. :·:·: :.:-:·:>:. :· -:.--.-·.·-:.:.:_ .. -:·: ··::-::·: . .:·::::: :_: :·:: ·:::: . .: .=:-:· :-: ... 

Besprçkingsyerslag v~IJpiJeenkornst''eendr~9ht, tweedrachtjj•>Hêt d()el .. 
van de bijeenkomst is het besprekenyàn de problemen die rond café]'de 
Eendracht" heersen en die .tevens collectief naar buiten zijn gebracht. 
Aal}wezig: mw: H~.ak (I)Çf\V), dhr~ R yanDijk politi~ district 
Haarlel11menneèr.fPW,M, vanPût. mw.l-f;>deGraaf, !11~· A> vat} 
Beii1ul11, dhr. H; Klàvëi' .. dhr. E. Kuijkhovênen dhr. H. Terbat'ld(teviris> 
ondergetekende van het verslag). 



24 julFl998 
. ' .. ·.· .. · ,·.·.·. .·. ·.· . 

Dhr, De Bhlij11 (Bou\\'VergÛnningeri}Jaafarchitect dhr .. Van Nalta 
datóp 26 juni 1998 een bouwvoorriemen voor de bouw van een 
het perceel KromlJ:ie Spieringweg is ontvangen en datde 
prindpçaanvta<lg (yer:zÖek)ni~t v()llêdjg Î§. HM verzççKBm 
yergunQlng isteyeJ1s aa11g~mel"kt(Ï1sy~rzö~K9111 vrijstelling 
strijd is mef giddehcl bestdnmlngspl(ld.' . . . . . . . . . . . . .. 

26 augûstu$1998 MaiLm.w. Haak aa# dhf.,Qozeling çn dhr. J,,f\gterhui 
beto11l1èn pa~Itj~s pij qfkhfisihg z;wad~'Y~fû:Kron 
Eendracht'')teNijf1mizeo. · · · · · 

2 septero})er 1998 Het principeverzoçk1 van d}1r. Hoenderdos 
restaurqnt jn nyee.fase:n. aal) de Kromme ~ 
werkgr()~p Bouwtqèzicht yootbereid. Sle 
aariwe?Oig. 

998 Werkgroep Bouwt()ezicht2 bespree ·plan/principeverzoek van 

18 september 1998 

dhr. Hoenderdos betreffende Mwb een ~,-~t~fé-hstaûnrrzfffz nygi.i ' 
fasen. aan d~k.{oml11e Spidin ·••·· ~rkgl'oep adviseert dç> . . ••.. · .......... ·. 
medywerkingaan het bül1wpl ijzel1. bewerkgroep stelfin Mat 
advles onder meer: 'De uitbrei erschrijdt de bouwlijnen op eel1 
zicht bepalencl~ hó~k (l~n open~ar§l weg;q(l1 is steqen).)ouwiqmdig e11 
ookverl<.e~rsk\.fhdig o.ij e l .. J ... tl'}feit~isde liggi#g van> hetpand · 
ongeschikfvootverd ihg V(Ït1 de borecafuf1(;tiè.Vetplàatsil1g. 
van deze horecaves . u ook te verkiezen zijn, enerzijds om het 
bedrijfverder te en>(lnderzijds om stoomi§voor de omgeving 
te voorkomen>; . fd<tt in de qitbr~idipg van J'ij"thujz;e1l rt1in1Je 

m de plal1nen yan aari\frager J11e~ te l1~met1.' ·• 

aak aan dhr. DèBruijn m.b.t. het voorlopige 
nod~rniSerîrig va11 <;~fé "I)e Eendf~cht". Er \Vordt in 
Op hêfUitbrekHhgsgebied'vAn Vijfhuizeil ên de n.tifute 

>.reêerd voor hgrecabèdriJyen \1~11 deze a~fd. V êt~çrwordçl1· 
standvan zakêri omtrent·>· .. 

klachtenvan but1rtbewoners over dhr. Hoenderdos; 

... >et yoor)opige bouwphin; ··••••·· ··•<··•·•··.. . ......... . 
~et geluidprobleem en••Betbeh(}u&van het bedrijf; 
de vrágen die iijî1 ol1tstaanl1Lfu.t. de.Zéjwocedure. 

Het College besluifom he(yoórsteltot bouw van hetcafé-restaurant aan 
de. KJ:8mmç Sl)iyril1gweg 489 «ante h()udëli if1 afwachtipg van had et 
bverlçg tus~en9e 'o/ethp~qèrs §ch()~p1haker ç;nVan Popêring. 

. . . 
·····:::::· .:.:;..·.· .. : ... · 

In we~k 1 5 van 19~9 heeftdhr.Hoenderdos een gesprek met een 
medçwçrker Val1 d~af<.ieliJ)g Algen1ene en)yridisché.Z<tken, 

.• mcip~verzoek isalvorehs eenofficiële bouWaanVraagin te dieri.en eenverzoek ominfon~atieom@nfde 
rheid van een bouwplaridöor middel van het indienen vaneen schetsplan 

erkgn')ep J3ouwtoezicht wordt ook wel Steq\)nbouwkundige werkgroep genoemd 



29 april 1999 

12 mei 1999 

26 mêi 1999 

... . .... ·.· · .. ·.·.· .. · 

'f!ureaä integriteit Nederlandse Ciemeentèn 
Chronologie gemeente Haarlemmermee 

d.d. 15juli2 

: .<. _::·:: '.:: ·. : ,:; : :: . :: (." . :::~ > :: :::.::;:: \\: /: <·: ·.~ 

.· m~. H. varlDorige (met aiS onderwefp speelaûtomaten). In 
vraagt de heer Hoenderdos naar de stand van zaken van zijn 
'bouwvergunningaanvraag', Inde briefvan 22 april k999 aan 
Hoeridêt·dos,. iltvervoig6p gefiÖel)ld gesptêk, wordt meMèd 
inmiddeJs door dhr. Lá~rh6ven eën afspraAk t11ét dhr./Hoend 
architect is geplandvoof29 april JQ99. 

Dhr .. B<l:~rh~W@ htiêft eyn gesprek rpyt>dhr.Jiqenderd' 
pvet.hètbqu~pfan/ 

Bouwplan van dhr. Hoenderdos wordthesprok 
Bouwtoezicht, besloten wordt de advisering 

·.·.·. .· ... ·. .. ·.· ··.·.· .··. . .· ·.· .. ·.·.·. 

····••• Werkgrqep Bou\vtbezichtbespreekt ~et 
voórdë 1.Jitbfeiding in Oppervlakte (hètbo 

.. . .. . . .. 
·.·.·. ·.·.·.· .·.·.·.·. ·.·.·.······ .. .... . ... . 

van dhr. Hoenderdos 
café'-réstatlrarit • ''De 

zoek af te wijzen. Eeridraêhf' en verzoekt het College h 
Gesteld wordt dat er niet öyer het oir mag worden gebouwd. 
:-. :} .::·:. .::: . .:::-:::: :::::. ·.::.:. ·. ·. . .-:: ·:::::::::::-
·. . .. : ', -'·.•,• .:.:.:· ·.: ·>> : .. ·.· .··· .... 

H e(Çolle ge; besluit akkoqrg efarribte I ij~ ddvi es. 9ill het 
verz9~kvoor de herbouiv éaf/ Ctnt t11tweefasen afte wiJzen.>Dit·. 
plan is intern bij R WE bespro . . ar blijkt een niet te ontwikkelen 

. <>rieH)YPOUW. Myt dç arshit ... t (Van.N<l:lta) i~ g~sprok~n qyer een 
· ev~l1t~éel kldner plan;m ·t werd nietingêwilligd. vastgesteld wordt 
dathef~ouwplän te <.. bouwe}1ophettrottoitot1gewenstis Lv,J11. 
de O'verschrijding v ouwiligsgrenzen. 

1999 Ço]1êeptvepsié> 
visie is nietdoor de 

s arJVijfhui;zen(4 sçenaricF s) wordtopgesteldl 
. d Maccotdeerd. · · · · · 

3 januari 2000 -Ong, RPV (in riáa1n van secretaris drs. J.N. van de 
er .L. yari Houwelingen) bericht dijt. Hoenderdos datl 

nJihr. Hoênd~rdos d.d. 16jyni l998(h~t 
ek v66rde bouw vat{eeri .. ca:fé~l·estauranfiti twëe.fasên aan 

;Spieringweg niet wordtingewilligd. Er kan geen.vrijstellil1g 
erleend van het geldend bestemmingsplan. Bezwaar op een 
erzoek is .. nie(mogelijk, dhr. J-Ioen<Jerdos heeft qe mogelijkheid 

a(inte dienen Wänneerltij Çen Of}tvankeiijke á~l))iraagomeen 
vêrgurming iádiênt als bedoeld i11 artikel40 W ól1irigwet. 

e gemeente Haarlemmenneerontvangt op 21 juni 2QOO een nieuw, 
kleinerprigcipe plfm vánd11.r. Hoe.ndetgo~; VóqruitlopeJ1d opëen 
aanyraag o.fn eeli b()uwyeq;um.}Îng,to#hethêrbüuwen ''an het café
testaur~ht. Dhr. J .P.C. Bol1fual1(DQ\V) laaf dhr. Hoenderdos wèlen 
dit \Thótnemen bij de afdeling, voorlOpend op de bouwaanvraag, zal 
worgen behandeld als e.en prinÇipeyer:t:qek. ( çoncreteJek~ningen/ 
afschri(t•·vanlje~••Principeverzo~k ·zijl1 ~ietaaijwezig.··il1l1et dbêl111'1ent Vari 

)Je $~Ëd~nbo.uwkundig~'Yêfkgroep,w~lkea:.1:t1wezig ihdo~siehwördt 
verwe:z;èn naar deze tekeningen) 



22jurif2000 

7 juli 2QQO 

11 ju1i2QOO 

1211 

25 

27 juli 2000 

n,A",.,..,,w tl1tegriteifNedeJ;!anclse Gemeenten 
Chronologie gemeente Haarlemmi!fmee 

dd !5juli2 

Dhf·Bourrllirradviseerthêtbouwplaritot herboUwen \~an hetcafé
restaurant van dhr. Hoenderdos: 

I. voor te leggen aan d.e Welstandscommissie; 
2. -\fooftèJeggenaaü.de Sted~ribociwkürigige wêrkgróe 
3. av<vèrlenetl. ... . .. ... . . . ......... . 

Het bouwplan van dhr. Hoenderdoswordt naar de wer 
.Bouwto~zicht gezonden.> > 

:. ":: :·.·./ .·.··:::::::/ ./ .· .:;y . ·> /( .:.·.·.· <y:::; i( ::::.:.: :::::: :., ::::·:.:.:.>(·: 

·>·scl1rijv~n Ómtrentltetvrin%ipe\'erzoekvatt<Jht;· B 
Hoendèrdos over ontbrekende stukkeriltechni 

De werl<:grpep .J3otr\;vtoeziÇlit gaat(lkkcoprdm 
HoenderdOs voOr de herbql1w yaJ.i.Çen Ca 
lid FWtOpröCedÜte. ·• 

uwp] anvaf1>dhr. 
· n{ilijgdê[s art~kell9 

Een gesprek vindtplaats tüssen d 
Brpijh en l)~haQqel~nq àtnbten~ar 
ge\rplg(i~ pro(;edur~s h.él·V~ de 

os. dhr. van Nalta, dhr. De 
wn1an over<:Jëte<yólg~n en·· 

. ~g yan dh# Hgenderd0s. 

Werkgroep Bouwt0ezicht bes et bouwplan val) dhr. Hoenderdos 
. voor hetherbouwet1 van z c;;îfé~fp!>tÇ}urant,pe uitsl~gyan de 
vergad~ring v~~112juli 2 ··<a(l~gepàstindê verg~dering\ran·~() juli. 
·zooo~Ilipláatstöepa · diaanartikel··l9lidl.·WROwordthü. 
toepassing gegeven 21 lid2 sûb b, art. 27 lid 2 sub a, art. 3 llid 2 
sub a en b en art. voprschriften van het bestemmingsplan. 
Artikell9 .WR rito~pa!)sing,erzîjn namelijkbinneriplanse.•• 

ar (artike 1}5 <\VR() \r~ijstelling Vqorschriften). 
. . . . .. 

toezicht gaatakkÖord met het aangepaste bouwplan 
s, dit afzoliderlijk wanneer artikel 15 

... -·· ·-·- .... . .... 

töeg~past. 

1-Iaademn'lermeer on~\'(lf}gt nièllwe tekeningen van 
os. DezeJekeningen~ijn niet aanwezig in het dossier. 

•' .. ·.· .... · ·-:·:::: .. :.-.. :::. ... .:-:·-· .... · .. 

htevertegen\voqtdi~ers • ~pteken .• (tel~fonisch) ti) et ~rcbitect ~fdat 
er n duidëlijke plàttegrorid vàn perceell<:rorllme Spiefihgweg 489 

lllen.inclusief een goede situering van de belendingen (aangrenzende 
gebouwen), tevens.moet er een maatvoering komen (gemeten vanaf het 
11arj:Vári de Wèg). •• 

::::::: . :::: :::: .-::: -:-: ·.:::: ::::::: : }: : }:: ::::... :::;:::: ::::>: ·:::::::::: ::· ::::>: ..... . 

HefCollege VllllB& w v~rleent 11}~4\~erl<ing ~an het boÓw~lari van dhf. .. 
Hoenderdos door een binnenplansé vrUstelling conform artikel 21 lid 2 b, 
art. 27 lid 2 en artikel JUid 2 sub hetpestemrning~pJan 
'VijfhÜizerr~Dorp' te verlênen. 



26 september 2000 

26 septemp~t 2000 

26 september 2000 

4 oktc)ber 2000 

Chronologie gemeente HaarfemmC:rmee 
d.d. 15juli2 

·.·.· ·.. .··· ··. ·.· .. · .·.· ··· .... 

De familieSVafl Kuijkhoven-cle GraaftZwarteweg 
Beusekom, Kromme Spieringweg 491 dienen zienswijzen in teg 
bouwplan van dhr. Hoend~rdo$; 

Dé.gemeerite ontvangt piepwetekrpingen v.atJdhr. Hpel1qer 
(aldus2eo wordt geconéludeerd aan gel11eeritékant) d.m.v· een )'A'IJstellîl1g 
een bouwvergunning zou kunnen worden verleend. D t,~ke~ningen zijn 
niet ir.het dp~§ier aamy~zig, " 

Het •. bouwplan•.·van•·dhr .••• Hoenderdos.·wQrdt••naar.·de 
gezonden ter behandeling op de vetgadering V 

De. Wel~tandscpmmissi~> hpudthet besluit .m; 
Hoynd)rdos aa~. Dhr; 1-loeqderdds.en zij 
worde11 uitgenodigd te verschijnentijden 

•·•· t:l:WP);llLV:tn dht.\ 
, dbr{V ~h N alia, 

standsvergádedng Ç.d~· 
t8..:ro..:zooo. 

Hethöu"\Vpl~ri y~n dhr{Hoend~rd. 
behanqtdd{het hetrefthe~ ààn · .·. 
be 'W:ell3tandscommiss1è gee , 
locatie (perceel Kromme Spie 

in 9t? Welstandscoril.Missie 
petplan yal14 oktppér 2QOQ, 

hogêfàmbitiehiveau op·deze · ·· 
489) te willen, 

1 novêmber 2000 De Weistalidscóllitnissie . 
·.· .·.··· ·.·.·.·. .·.·.·.·.·· ... . ... 

• delfheÎbo\lwplan van dhr. H0enderdö. s 

·. r~rtt..Het lidvies van BF .•. >. ·.·.. •·•·· · •·••·· ·.·. 

3 november 2000 

· çomtni$$Îe>p]J 

hr. Hoenderdos en architect zijn op bezoek 
stçn wat de mogelijkhed~n/wensen van de 

D~ êor!'),mi~sie :wu gl'(lag ee11 geïn~Pit~el'q> 
· p la#>op dez~ ple 1;1 

... .. 

mt met een gewijZigd bouwplan voor het perceelaan 
11gweg489. 

.. . ' .. . . ... : . ·:,::: · .... . :.. .' .... 

15 november 2000 sçpnnnissiy qntvángtarchiteêt 4hf. B. de Lange (rieuwe 
dhr. Hoenderdos il1 d~>vergadedng voor vooroverleg 

de het niepwe schetsplan. Welstand is van 111ening dat het 
.. n yqorde bou\Yy~n ~en çafé-restl.lprant eenfraai exemplaar 

e gemeente ontvangt de tekeningenvan nieuwbouw van horecabedrijf 
"'De Eendracht", Kromme ?pieringweg 489. Het betryft hier het plan met 
!Jet kopWen: dakmèt dqkhellingen;.Dit pi altWijkt af va11 hetg~eri< 
~esproken is injverkg~çepJ3opwfuezicht > · · · · · · 

. . 

De Welstandscommissie behandelt de laatste plannen van dhr. 
>> Hoenderdos ery ga#t akk()qi·d met pfpjeçt heJ."!Jouwen cafë-

restaurarit. 

1 e behandeling 04-l 0-2000 
2e behandeling 18,.., I v-.:..vv.v 

....... · .. ·.·.· .. ... . ·. 
. . ... . .. 

aangehouden(zie bovenstaand) .. 
aangehouden (zie bov~nstaand) 



.. .. . .... 

behandeling 0 r~ 11 
4e bèhandeling 15-ll-2000 

aangehouden (zie bovenstaand) 
Wèlstá11dscommissie ontvangt ar 
(zie bovenstaand) 

f pèh<ll1d~lirig 07 .. 02 .. 2001 ~cçpÖrd, ag~l1d~punt 33.('=>* 
> ) > >... ·•·•·•·· · ... · .. •·•··· > (bêilJU1ciele)jÇl afl1btena~l': inh 
ArgijJ1'1entafiè hierbij \'aH aè Wetst~l1dscorf1fi1issie luidt: 
beoordeeld op zichzelf, in relatie tot de omgeving, de 

.· pntw*kelil1gçn; de col1.lmissie heefthpge v.ervvachtiri 
árchitèetonische kw ante ifvan het 11ièuw te botlwe ... . ...... . ... .... ... .. . . .... . 

V ers.çhijl)ing§V otm is VÇrrassel)cl. zorg#II d ig yö 
opzet;Alhoewel de eigentijdse, kataktêristiek 
vormt met de omliggende bebpuwingen past 
kleioschaligheiq e11 hetmateri~alg~brqik in de 
toe~mt1stig~ ontwikkelingen zi.in ter pli{at ' 
Samenvattend ên álle àspectel1 we gem! is 
hefplan op zichzelf en in relatie toF 
stellen eisen van welstand. 

ng een conttast 
wdoor 

ing. Belangrijke 
verwitchten. 

missie van mening \laf 
g voldoet aan redelijke te 

. ·.·. :··· .. : _: .. :· .. :. __ :: .. >: :>/::·:: >r . ::· ·. · .. 
8 februarL200 Afäeiipg Bpu)\'yergunnin,gen o t~k~l1ingen yat1 

architectenbüfeau l3ert dè La . hei böl.lwplanVaridhr. 
Hoenderdos en eengeleidebri tindienen van ge tekeningen t.b.v. 
de pr~:-!Qets dogr dê W~Js dscoqtlJl.Î§§ie,.P~ architMt geeft;.t;.tJ;l de .. ··. 
planneriyoÖrtèJeggetr aa 'JV ~)stanqsÇQfllltlÎssie ()p}febtllad 20()1 
al voren$ de plannen i·. aJs ~e)j aányraag voor een 
bouwvergunning. · ntvangthetsecretariaat van de 
Welstandscommi dhr~ Van der Ham) op 8 februari 2001. 

8 febt'l}ari 2001 Internewails van ·.·.· .l\1onster aandhr. ~. Visser. pl1~enverp hiervan 
.zijnde fataletètmijneh waármèe een planprótedure gèmóeid is.Tevens· 

· tale termijnenbij bouwaanvragen bijgevoegd, 
oor çenplariologiscl1e prqcedure Wordt geypçrd. Dit. 

k(ldeftüepasselijkhèid. op hèt bouwplari··vatidhf, 

26 februari 2001 nte ontv(tngt nieuwe tekeningen van dhr. Hgenderdos voor de 
··.· ,hetplanworgp~veris q~rwerkgroep Boi.Jwtpezichtgestl]I)J'd., 
4athetbouwpl~l1 van dljr.}1oetlclerdosis aangep~st ~fl dusis ge .· 

digde procedure riavenanten fuoet als gevolg hiervan word eh . 

I)e ~er}(gr()epJ3ouwt()~iicht hgugthefadyies qmtrent yerl en~l1 Van ~Cri 
potl'YY~m4tïriîl1g aan dbr. floeJ1d~fpo~>àan~ o1ndat mèl) ~en pte-aqvie$ 
vatidèiw elstal1dscÖmrrlissie wên$(> ... .. . ... . . .. . ... ..... . .. 

Het ppuwpl'-'n.van clhr. J1oënd(itdo$ .tot .uitbreiding v<.ti1 het. café-restaprant 
wordfBesprölsen inwcfkgroep>Boû\\Ttoezichf~o de wçrkgroep>geeftbèt>.· 
advi~s aanhçt Coll#gè wn akld)ofd ~e gaal1 Jl)et het v&lgèn va11.<eMl af:ti~~l 
19licl2<WR Ö procedure. 



12 aprH200l 

21 

23 mêi 2001 

ljuni2001 

ljuni2001 

12 juni 2001 

.· Bureauintegriteit Gemeenten 
· Chronologie gemeente Haarlemmcrme 

d.d.l5juli2 

Dl1l'.De Bttrijn bericht dhhHoendêrdo~ datnätoetsihg 
principeaanvraag bleek dat er geertovereenstemming met het 
bestemmingsplan ~estaat. maar dat het bouwplan vol(3oet aan 
eis~n Van welstf,tnd.Dht. De Bru~jnsteJt datlöqk dathetCol 
pe8Jtliten h~ár l$~rêidh~iq të\tOJ1en om]'}1egewerking t~ verle 
benqqigde \rr1j~tellings]:NoCedllte.l)br:. Hoénderdos wor 
prinCipeplan uit te werken en de aanvraag om de bouw 

.... confqrrp hoofd~tul(2 vçtp 4~ Böuwy~rordeni.ng ( com 
· .· binnel1·o wekéi} na dagtekening val1 de bri~fbiJ de 

J3ouy,rvt:rgilnninget1 inJç.dienên. Cqntactper:soon · 
Boumari, afdeling Bouwvergunningelk 

Bijf)Q\V komen nieuyve b<'mVV'tekenil}geJ1v 
Eejldr~cht'' binnen ( o.~, e~tJ ptincipe-pla · •... 
dak}vári dhr>Hoendetdos/árchitecfD.eze t 
hefdossîer . 

wbouw ''Oe ... ·· ... · .. 
an het koperen gedekte 

gen zijn aanwezig in 

. J)l)t,H<:)ènq~td(.)~ djentbi}DO\V ág in vo(ltdêvt)fVárigen9e ... 
<nieüwbduw .. vaiteen café.~:resta Vengeiege#wonihg.qJiper~eet••• 
krorril11ê Spieringweg 489 te n. l)()()r de gemeente is rtaderharid 
geconstateerd dat ip de bouwt . en geen rekening gehouden is met 
eenverplichteqve:rl\.appil) .· atj de.tr!lpna;:tr<ie bovetïgeJ~gen woning !l!ll) 
het peiêeel ~at) ge IZrom 'eri#gwçg 4$9/ · · · · · · · · · · · · · · · · 

Door de gemeente 
Hoenderdos gelij 
februäri200 lis· 

onstateerd dat het bouwplan van dhr. 
. plan dat door de Welsta11dscommissie op 7 

_._._:: <r· ·· :;::;; ;.· ::.::::.:::::.:-:.:.:-< -:}:: . ·.)L )::: :rr ··): :: :::::>:·:: .. ::_:: :::::::: <r. ::.:: :::::. ·_:_:.: 
Het botiwplan<v~n dhr.<HObndbra()s \\'ordétiaáf de afdelingen Brand\\leef, · 
Parkêtél1 · · vergunningen gezonden. · 

. . .... .. - ,. - ... 

infoqneer;t••biJ••d~••gefueent~••nailr het\tt)frgunt'}ingstraject 
r~ndtijêlspad(bijdêgetü~elîte op 5 juniihgek6tp(;)t1), .. 
ert1ailverlà~ër\ial1.dhL Monster en dhr. R. Steenstna, dhf De 

hr. J. Bos). 

..... . .. .. . . -· .. .. ... . . .. . 

u. w ..•. P .•. · .•. la.·.• n \ian.d. ht.· .•...• ·.Ho. e. n. d~rdo······.s w.Ötdf .• •.naa:tde afd .•••. e ... 1i.n ... g B.· .•.. odem .••... ·. den. .·· · ·· · · · ·. · 

ector RPV stelt dhr. Hoederdos op de hoogte van het voornemen van de 
'<tednzág~legging van h~fbouwplÇlfl Lb/y. dèKtomme ~pieri11gweg 

te\ieps geschiedt de kennisgeving h ieryan>~an: . . . . . . .. 
•· bewohers/gêbnlikers van p~p(JI{romrll.e Spietlng\veg485-

491,426a.428.430; 

yerenigingDorp \fijfhUize[}yliege~spJein 93; .. 
pevgbnet$/g~brllikérs van het p~ndZw~\tteweg l; 





10 

10 juli +POl 

11 juli2001 

11 jtili2001 

12 

17 

18 juli 2001 

20 juli2001 

:t'JLtrertu integriteitNedeJ;!andse .. Gem~erden 
Chronologie gemeente l!aarlemmëhnee 

dd.J5juli2 

. . .. ·.·.·.··.·.· 

Dhr.Hoenderdos dientbij afdJling Bouwvergunning een aa11vr 
vo6reêl1 sloopvergunning (d.d. 6julF2001) voor het slopen van 
aan de Kromme SpieringwY:g 489. 

·.·... . .:.: ::: .· :· . .::::: ::::::. :::>: ··<<.::: 

. De gefl1~ente sttlurt m\v~ mr. S~uerweif15 h~rbestemmirigspf 
'Vijfullizen .. bórp' en dê Mgenda al~ op de béstemmil1gs 

Bedenkingen dponnr ... .§au~rw~in irgec;lierd. pamens 
K 4ijkhover,.d~ Gr~af(Z waite\\fat~f 1 )en 4~ fafni 1· 
Spfingêtwêg485) t~gênhet vo()rl1emert van qet c 
2 vrijstelling te verlenen aan dhr. Hoenderdos 
café-restaurant aan de Kromme Spieringweg 

. . 
. .. ' . ... .. .·.·.·.·. ·.·· . .... . . ..... . 

·.· :.:-:-:-· ·.·.:-:..·. 

. De gemeentedutvangt eenfax meteen •• li;•· 
omwol)ênden tégen de nieûwb6uwplal)l1 

dtek~ningen yan · 
r. Floenderdos.··· 

Namens familie Put- Van Beuseko 
· · !nr?K. van tvü~êrwijk6 zienswijzeg 

CoHçge mettqepassing •. vatia 
Boederdos voor de herbouw 

eusekoin BV dient dhr. 
hètvoornè.l.Jeh v~hhet 

r:üst~lling te verlen~n aan 
afé-rCstàurant. 

.·.· .· DOW. ontvangt botiWtç~e 
· ·het café~resta~nmt De 1(() 

gen v::w(ihr. J-Ipenderdosvqor de<PÇIJW\'~fl 
nH~mel/ · · · 

Dh:t.<Steensma (Ver 
Schie informatie 

enenHandhaving DOW) stuurt mr. Van 
.· terinzagelegging van hetbouwplan in 

·· yerbandmetstr" ·et het ]:)esteJi1rringsplan "Vijthüizen .. dqrp". 
... · ... ·.·.·.· .. ·.·.· ·;·. <>· > ·.:.·- . .:.:.:.: .·.·.·.·.·.· .. ·; .. ·.. ·-·· --.-· 

·.. .·.·.·. ·.· ·.·· _·.-.··· .. . -·-. ·. 

Er wordt eêh kénnisgêv1rig/uitriodjgiijg voorde hoof:iittihg van de V1tstê 
·es voor bezwaar- ên beroepschriften op 30 juli 2001 
e ortyang en bezwaren t~gen de bquwaanvraag voor 

een c.:Wé .. restaurarit door. dhf.Hoenderdós. . 
w()rg~ngest~ld: .· .. ·· .......••.• 

11 farnilie Terband~ ···:..····' 

11 familie Jarings; 
~gyocattnk<J.111p()r Kenqedy van der Laan; 
Mos'Z;kowi(;s, MoszkowiCs, Mqszkowîès, 
Moszkowiès advocaten; 

e sector Bodem gaat akkoordmet het bouwplan van.dhr. Hoenderdos. 
. . -·· ·-···· ..... 

<_:_:: __ :_:;.-:-·:-:;.:::· .. -:.:·:::>:::·_:_. __ :::· .::::·:·-:··-:-::: .:: ·:::::: :=::::::-:. ·:::.::> .. : .. :_:_::·:-:,_. '::=·.: -::_;..· .·.·.< .:. 

)nt~rn: ~en póst-it l-nethet beriÇht: 'meyro9w#osthun1<l Gl warteweg 17). 
bel(j~ met d~ thêdedelihg zich \ran 4e l1imdtêkêningei1lijsfte Willen l~têrl 
schrappen. Haar bezwaren zijn niefg~richt tegen het café. maar tegeri de 

:->::-. -·>:::>. .-.:: :)\ . _:: ·:·.=-·::. :>: _} -: .· ::::::::=:·::.::::·: ::::::· ::_:::_::._ <·:_ ::> . :.::: .·.·.·.·. <: 

auerweinis werkz~an1 bij Bw·eaukel}nedyv(tnderioaaiLincasuWiiJ4e 
Kuijkhoven-de Gnüifelffamilie Haaker. ........ · · .·. · · .· .. ·. · .. ·. · · 

r. . van Meerwijk is wetkzaatil bij Moszkowics, Moszkowics, Moszkowics, Moszkowics advocaten 
nfl.llleilS familie Put- Van Beusekom Van Vastgoed BV. 



26 juli 

30juli 

1 

3 aug9stus 2Q01< 

3 augustus 2001 
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> ............ i ........ ······· ) ...... > > << > ...... >< ·•••·•· . 
parkeerqverlast, .. w~ntdewdningetl•·aan de k\Varteweg ~duderi hier 
onbereikbaar worden'. 

Ph(.Hq~ndetcl()s Wordfdo()r DOW (dHr. J)êBruijn) y~rzóc 
verklarifigV~hYisuelê i9$P~cti~ teverstreklcb1 i.v.m.dê aan 
sloc)pyergunhilig voor llá pand aande krohll11e Spiefin eg 
grond van artikel 8.1.3. van de Bouwverordening. 

' .. . . . .... -:-:·. .<·.· .. ··< ··.·> .-:-:-:. .::-:-: .-- . 

De hOorzi ttirig ~etreffende zi e11swij ~eri teg~11 bet 
Krotrune Spiering'\'\!eg4?9 vindt pl~ats. De <ziens 
belanghebbenden worden tijdens de hoorzittin 
families Kuijkhoven, Terb(lnd ~n Jarings lat 

... yer;$tekgaarL 

(pleitriotitie aaliwezig vari mr. Van 
Coê11raad7 namens Van Put BeusekÖ .. 
Dhr. Visser doet v~rslag van de ho 

dhr.HoenderdOs eli mr. 
eusekom V astgoed BV) 

·.· :::: :· . : :.: <:: -::::::· :::: 
:::::.. .:::. .··.·.·.·-·· :.· .·····.·.·. 

. ·.·.·.·. ..·.·.·.· ·.· ·.·.·. 

Plèitbri~f v~n dhr. R ... W (lSSenb 
456j) teVijfhuizen, waaruit bl 

. l}#g aan Kr0111i'ne $pieringweg 
ij stêrkpro-dhr. Hoendêh:ios is. ···· 

Ondem~mersbedrijf Vijfi1.· •, et) styprt ge g;~meente d~ pypten.di~>opd~.<. 
hoprzitting y~I)<30juli do 11 ((,loo1"9hpt\,J.R. BroijW~r) zijn ........ .. 
aangedrágêri op schri f1 nd met ~en pqsitief instemmend advi~s 
t.h;\1. de bouwverg rleningaahdhr. Hoenderdos. · 

<Aapvullingya11 
poqrzittii1g d,d.··· •,•,·:·: ::,::\ ::;)., ... )/ :: ))::::::::;:;::::·::.::::. )' !(\!~:. ::.:.:.;: ' .. ::::?: :·:; ( 

os m.b.t. ~e irWÜking :an het bouwpla~vandhr. 
aag (lan (.lhr. Laarhoyenqfde afw(Jking van~en 

......... riog· steèd.s van toepa~si#l;fis ()P de niellwt}têkefiingvan< 
ÖQJ eti l7juni/juli 200Jq~dafde laatste têlq~ni!lg>!)ièt in de 
Ouwtoezicht is besproken en er dus geenafwijkingsteksf 

)enntad ihföi'm(;)èrt n~ar lietbestemtpingsplan 
r.Bos .. •·•··.··· 

e familie Terbang stuurtde gemeente een brief m.b.t. de onvrede over 
de gtganisatiê yan(le gemèentt Haarl~J11mêrinçer ron(.lqm de hoorzittîng > 
vah de yaste>cÓ111111issle van aqviê$ vqpr b~zwaar- enbêJ·qepschriften. 

·::;:::-::-.::}:.. . ::::::::::::::·· >::: <::::. .::::>::··:. ::::.·· ::_:::::::> }::: ··::::::·: :.-/ :;: :::::: ·.·· .. ··.· .· .::. · .. ·>. 

DÓW laat mr. Van Schie weten dat dè bouwaanvraag, na toetsing aal1 de 
Bouwvsrordypingyan.cisgemeentyHaarJemwermeefstrijd is met artikel 
Z.?.30Vande}?ou\\Tverordenif\g. Itlgevolg§al"tikel2.3~~9lid4kap de · 
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gel11eent~ vtijstellil1g verlenenvan de parkeerriorm. Daarom Vtaa 
genleerite meer informatie aan dhr. Hoenderdos over het aantal 
van het toekomstige café-rËstaurant, de aard van het Çezoeken 
ge vb'Voen.1iiddel~n diêbe~oekers zl1Hy b~ilgen. de gpçning 
pib~tijgen 'Van a~ horeça-iil;ricfjting>etlde gêpl~nde aÇ#viteite 
honic<l-inriêhtihg. Dhr. beBrÛijn.st<;:ltteveH~ dat athank · '·k ):~n e 
hoorzitting d.d. 30juli 2001 ende uitkomsten van het fonderzoek 

... beoorgGeldkan worden pfer vfij st~lliqg va11 >axtikel 2~ 
> · Bopwvetor(ieJ:litlg veJ'leendzalwordetl. 

20 augustus 2001 Dht; H.<van Baren. Verkeersmaterialeri ·en Adv· s 
Vennep. ontvangtvan dhr,J. Visser en conc 
l;)e!)oev~v~n·.ec:l1 p~rkeeroridef:zoek. n~bij 

.: .:::: ·:::.::: \·.:· ·>> ... :::::::· ::::.. ... ··.: . 

3 septembêr200l Degembe~tesfburt.mr.Coenraadil1form 
bestemmingsplannen te Vijfhuizen. •>·· 

fferide de Vigerenqe 

12/15/16/19 
septewber 2Qû 1 . Arçhi1:eÇten1Jûteaul3ertde 4ange. 

. •gewij~jgdètËkeriifl.gel'lÇçtreffe 
Eendraçht" waarin de vel'plic 
volgens artikel 5.10 Bouwbest 

·. '' ·.· ,·. .·.· .. ·.· ' 

· sèctor Bouw'Vergûritiif).geri ..•.• 
\vljguw vatlhQrecal?~dl'ijf''P~ 

ê trapöverkapping (verpllcht · 
pgenomen. (zie23 mei 2001) 

septemb~r2001 AQE ~ivielet~~hnieke11 b 
bffèrte Lv .i'ri, .het uitv .·. 

k. unde stburtdhr. I. Vîsser.(DÓW) een.···· f . . . . . . . ... , .. ... . ... 

eétpatkeéronderzoek. · · · · 

..... 27 septembêf2Q01 

12 oktoberlOOI 

Architectenburea aqge stuurt dhr. F. Kaaij, stadsarchitect en 
lidvande We issi~, ec:nvçrtrquw~lijke &defûv(:)rhetgerucht 
dafbew&nets/ori1WO deh val1 dhr. Hoertderdos extra auto?s hebben 
gekocht oll'l de han~ezigèparkeerplaatkef1 befet te hÓudétl irtfake de/ > 
klachten o eroverlast · .·.·. · · · · · · · · 

.·.· .. stektolopdrachp~eh parkèêfgnderzqËk l!itte {O(:)repàán 
t~êhniek·•ën.bbuwk;uri<le .. 

rt Parket:ronderzpekYijfhuizen rondom Horecabedrijf "De 
t'' \V()rdtiJ:l c()nceptvgrm (94·1 2.olstober 200 l)afg~rond. Qp 

uari 2002 wor9J he{det'initiev~ rapportdoor ACl3aangelevertj. 

ebeslistermijn van het College omtrent het verlenen van de 
ouwvergunning aan dhr. f{oe11derdos loopt af. 

··::::. ::::::<:: .. :::::::: .·. ::::: ::: -: ::: ·::::::.:::.::: ::::::: ::: . :. :::::::: : :: ':.::: ::,: . .· 

bemeel1te Jfaarlemmerme~f ol1tvaf1gtvanACE I ngenieuxs- & 
Ad)riesBureàll het ëoncêpt-Parkeero~~ÇrzoekVijfhuizen fondótH 
horebibedrijf "De Eendracht". · · ··· · 

Dhr. I.Visserzendt aari àHe bezwaàrl11akers êt}betrokkêl1enliêt 
valide bool':ditil~g.ti.&3o]llli 2001.>< 



22 november 2001 

22 november 2001 

26 november 2001 

de zienswijzen van de reclamanten ongegrond te verklan~i1; 
. de vrijstelling volgens artikel 19 lid 2 van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen. 
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.··· . . . .. ... . ·.·.· .... ··.· · .. ·· . .. ··. ·.·.··. 

27 november 2001 Mailvan dhr. F. Coenèn•bevattendede B&W-besluit~nlijst 
waátdp>de herbouw van het café-1'estaürant "De Eendracht" 
(bw01.01370/Bos)staat vermeld. 

... ······· .. . 
.·· .·. ·.· .. ·.·. ... . 

novembÜ200 1 Dhr. Bós stuuttmf. Van sdbie bet'lvoofbeeld vàn eeri têsluit 
plan$dhadeo~eteenkomst1.k. v. het\oorn~l1'1~l1 om vergu 
aan dhr. Hoenderdos. 

28 november 2001 I-Iet COllege besluit cof1fot1'11 hêt arri6f~lijk>voó"(ste 
reClamáhtènongegtondte\ierklarên.eti dê yrijstel 
lid2WRO te verlenen, mits het aspectvan m 
aanvrager wordt g~regeld .. 

... .·.· .. ·.··· . 
·. .· ··.· ·.· ·. 

november2001 Emailverkeet'tllsseri dhr. van der Flanfen 
êventüele d~t\.1111 van goedkeutlngyan he 
doOr de Welstandscommissie en de m 

. ...... . .. "' 

.· ........... · .. ·.·.·.:... .... ..·: .· .... . . .. 

28 nchrembéf200 1 Eet1Jnief van ~w .JarlngsLKr 
hets(;hr;ijveD.Van de ger11.eent 

:. ::::: 

(.l~rings betr~ft 
l'lovernber 200 I. 

28 november200 1 Afqeling BoJ.J:WVef!sunnil1 
Ho~ndetd()s .nógmaals 61 
aanvraag Om<eën sloo . 

(fuw:.Yan Tub~rgen) vêrzqekt çlbr~ 
yexJüating v!an·vjsuelèinspeçw~, · itizake de 
·., ng d.d. 6 Jl.l.li200 1. . · · · 

29 noyember 2001 Intern emailverke 
> l>luitenp:lansch. 

dhr. Hoênderdós. 

sector RPV m.b.t. de in de toekomst afte 
t~.tssephetC()llege Haarlemmetweet eri• 

29 november 2001 

3 december 2001 

een aangepasfcóricept op voor de te sluiten 
e.n dhf: I}oeriderdgsen de>gemeente samenen verzendt 

urt hefParkeeronderzo~k.Vijthuizen rondom horecabedrijf 
racht" al;\1) alle geadresseerden (betrokkenenin de zaak). 

.. ··.·.··· .. · .. ··.·. ·· .. ·... ' .. ·. ..·· .. · .·.·.·... . .. 

ern. stukbetreffende de hetber~l<,el1.ingvan deleges voor dhr .. 
Ho derdosvoor vOlgen eri toepassen val1procedure ex àrt. l9lid 2 

RO. 

phr. Bo§ s.tuutt 111r. Van> S9hie eenrea~tie tn.b.t. het yqgtsteltoteen .·.··. 
plál1sch<tdê()vèf~etil<üi'!lst t4ssen dhr. I-:foel)(.lerdÖs en dèg~meente, d~ . 
\! ergrd~ning tdtrege ling V~n dè proci,;gure bij toepas~îng van artike!49 
wR.ö en tevens een concept-planschadeverordening betreffende ··oe •. 
Eendracht". . ... 

Mr. Van•Schie reageetiop de tesponsdiedegemeente t.b.v. de 
plartsph.ádeovereenkomst d.d. 3 dec~mber 2001 gaf. 
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.. :.:.· : ,.·.· ::::··.· :::::< :::: :::::::· ·:::::::: .·.:: .. : .. :.:_:· .: :.i. .:.:.· :· 

5 decdnbel"2o0l Dhr. Bos vètzoekfde Welstandsc~mmissie om·een motitatiè va.n 
welstandsakkoord m.b.t. het bouwplarlvan dhr. Hoenderdos vo 
herbouw van café~restaurant '·De Eendracht"' . 

. . · . ·.. .· .. · .. · ·. ·.·.·.·. .· 

.·.·.·· .·.. . . . ·>>>.< <· ' · . .::-·.: :····· . .. . . . ...... . 

5 Dhr .. }3gs schrîjft een memo gerichtaan wetRouder Schoenm 
aamvezigen tijdens hefWethol1dersoverleg r~i.b.t. de pla · · aÎ~ we~m~ 
"De Eendracht". Dit tevens in het kàder van het voorst ~owel RPV 
als DQ w orn. af te l;ien \l:llJ hetopst~llçn V:ll} ~en 
p lanschadeover~eJ1kOn)si. t~de!'le!'l vah dita4vies: 

1 •• ~ent~ klein~ af\yijk;fng van hefbestemmin 
<planschade wordt verwacht; ••••••····· 

2. het late tijd~tip waarop dit bekend is 
3. }1et bou:winitiatiefl()optal jaren. 

Fam .• ilie.·}rel'Band uit haàr cÖmrl'lenütar .•.. Ö.P 
Eeri&à8ht" te Vijflmizen aan de gerrie 
tekeningen m.b.t. parkeeropderzoe 

eronderzoek "De • 
tuurt tevens bijbehorende 

g doordhr. Terband) mee. 

12 gevraagden1otlvatiev~t1 d~ . . ()rl'lmissieorhtreritpet 
welstandsakkoordm.b.t. het ·· Van dhr. Hoeriderdos lllidt: 
'Samenvattend en ll_lle asp~cte . d is de commi.ssie van mening 
hetpl(lflOP;?:i<:hzelf en il}.· ati@ tot P~PIT1~~ying voldo~1aa11r~qelijke 
stellen·~is~Û.·Y~Pw~lstand erteket# d(:lor/\.H. dÇ Z)~ng~J:, arch. 
BNA, s~crêtaris, p.o. assistt'~l1t& • . . .. 

13 . s Ëen fax en geeft de gemeente in 
overweginght rJ1gv~ri~ping aan dhr~ Hoeij@l~rdos eeripass(lge 
te wijd~l1 @n·een .o 'gqed~Tuhntç{ijke ollderbouwîflg'. .. . . 

... :·' ·:<: <<· ::::::::_ .:::>:>> <.> ::::·.:·· :>:. . . . . ... 

17 december 2001 a m.b.t. het vetrl'lÖeden dat de gemeente de 
edenen: fevêns de vraag e11 een re~ctie hierover op een 

. ... jo#r11alist{Witte W eek:blaq;. f>ost-it()p deze brief rt1et de 
g~lingdatopJ9 decêmb~tisMgÇdaan: 'dhr.Tétband ·.·. 
dhformeerd en verteld da.t de bdef van 12 december 2001 

at, reclarnanten krjjg~n imrners altijd bericht, samengesteld door 

··:: .·. ·· .. :. ·::.· .:·:::::.::: :. .::. :::: /:>>" ·-:.::::. ·,·, :>.· ·. '• 

.-::: :. :: .: ::: >::: ·: <.:: :::·: :::.::::.:.: .:.:.:::-. .·.: .· ... . .. 

4'Jesluik6mtrenthefbp 1 ju1ii20() 1·ingekomen plan váh dhf. 
oendêfdos, voor vervangende nieUwbouw van café-restaurant aan 
romme Spieringweg 489 te Vijfhuizen een vergunning te verlenen. Het 

College besluit ex itrtilfell9 lid 2 WR() e~n vrijstelling te verlenen V'(ln < 
hetgeki#nde bç$temmi11gsplan. · Oyer\\log~l1 is ingevolge (lrtikel 49. li(,i 2, ·. 
aanhen)ndel' á Woningwet dieht hef('olleg&te beslissen.binnên B < 
wekèn. deze termijn is geëindigd op·fs oktober 200 I. Daarom is voor het 
voo~;n()~l11d ~puwpjan van techtswe~.e qe bpywverguhning verlp~nd, <Jit 
is eenbêsluit in ziP. va)'iaitikeÏl :$Awb. wtl.~rop bezW.él~r opèn sffJ:at/ 

:::: ::. . . . . :: : :}. . :< < :.. <>:-. .::::>: < . . . . : . .':::::::::.: :, .:.·:::. :):: .:::::' .·: . 
Mr:Sauerwein werpt ill<hetkaJer val1 het parkeeronderzoek artik~l 4~~ .... ••. 
Awb op en wijst qp de procedure van ditartikel en het 



.. .. 

19 dèêembet2001 

. . ---. 
.. .... ... .. . ... . . 

. ·.. . ·.. -: ·.: .;.;.:- .·.·.· ·:-.-:. > .. ·.. .. .·.·.·.·.·. 

strijdighandelen hiermee. Evehtuele<aáns~r~kelijkheiclsstelling i;v 
onrechtmatig handelen en de te lijdêri>schade (bijvoorbeeld juri 
kosten) wordt geopperd. 

.. . . . .... ·-: ·>>· ·.·. :·.·.·.·· .· .. ·.· · .. ·.·. . ... -.. · 

Dhr. ~os reageert ~p de fax van mr~ Vim Schievan d.d.l} cl . 
2001 b11steltd~t ü.v. dezbfaX.hefbêsiUit áldoor debur bmb~ er e11de . . # . 

secretaris was ondertekend, dus verdere zaken niet me den worden 
·•. )neyg.enqmenjn het be~lpit. 

. ·.·. :-:-: :·-:: :: 

19 december 200 I Mr. Coênraad zendt dhr. Bos 

::>>: )\:: .::·!!!:::::·::::::: ::. 

brief m.b.t. de a 

20 

2 janu;;tri4Q02 

7 januari 2002 

7 jarttit'lri 2092 

. .... ... . ..... .. . ... .... .... . ..... 

terzake het besluittot verl~~ing vandevrijst~l · 
Tevens wijst mr. Coenraadde gemeente op s 
4:8Awb . 
. ::;::: .:.··· ::.·:.:: :::::::·:_:::.: .-:· . :.· .:: ::-> .:: ... 

HefCollege stelt alle bezwaarmakers bp 
vrijstelling en verlening van de botl\v 
voor de herbouw van het cátë-"rest 
(opsteller: qhf. j3os). < >< 

RWEsteit dhJ:. Hoendetdos o gte besluittot vl'ijstellingt~ 
verlenen van een bquwvergun . r het bouwplanvan het café-
rest;,:tur(;lnt, st~ltheM tey~ ·· p·de O()!Ste YStl) qe ingediep.qe 
Heftollege áelt tève#s a ezwaarhêbbendèn en diêns 
proces\lertêgenwoord· hóogte vandit besluit 

Mr. Sauerwein di waarschrift (art. 7:1 Awp) in tegen het 
çollegebesh.Jitv .• ber 2Q01yoor hetvan rechtsWege vçrlençn 
yatieetlboliwvergun < g e11 vrijstellil)g voor\fervangehqp nieuwbouw . 
äan Çlhf;Hoêriderdos, Îlárl1êhs dhr/*î\y. Kuîjkhoven- de Graafêrifamjliê 
Haakér en ijman. 

ssil:) v~n advies vqor bezw~ar- en beroepschriften stuurt . 
l1 ~en<kenni§g~wing van. de nboqfakelijl<_& toçpássingvàp. 5trt. 

iiveririg bezwaarschrift) eh steltdat dit kan rêsuliêren ih de 
ankelijkhçid van h.et l:Jezwaarschrift. 

. ·· .. · .·. ·.·. . . . 

e Tetbartd dientben bezwa~tschrift in tegen de vrijstelling 
olge art 19 lid 2 WRO aán clhclloènderdos. 

r. Sauerwein verzoekt de heren Duinkerken en Hoekstra om een 
(:lfsphrift v;,:tp hetprpce§:..vetbaal v~n het hËzöel< van dçjnspeçtetlr 
yer(lJ)t:wqofqelijk y()of)1et ~ou)\1- en w$nit1gt()~zicht.<Jhq H(')~kstta, a1.1n 
(perÇeel) dhF. Hoenderdos d.d. <4 januaH 2602 inzake 2afé-re5tauránt. ''Öe 
Eendrácht". · .. 

·.-· ·._·. ·. . . -_- .·.·. -_. _·.·.·- .·.·.· .. -. 

Mr. sd\.l~nv~iriyer~oekÎDQW (dhr. D\]inl<çrken en clhçHoekstta) oijl 
<het. proc~sjverbaaLval1 l1etpe:z;bei( van dht\ Hqekstra itah dhr; J:-Iqend(t\rd0s · 
inzake een inspectie in het kader vanBWT. De aannemer zoul1iet aàri het 
slopen zijn, maar zou bezigzijn met het verwijderenyan de inventaris. 



.· .. ·· :: .. .-:· -:" "' . 

n asbestonderzoek wordt uitgevoerd omdat moet wordenverldáard of een sloopobject asbest bevat. Ditis ·. 
eis waarall.Jl een aanvraag voor een sloopvergunning moetvoldoen. 



21 janûari2002 

j ari\mri <4902 

23 janu&tf2002 
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,· .<: ·: :: : .: .. : ... 
. . . 

Eeh intern samentatting Vari.álle bezwaren tegél1 clèverl 
vrijstelling, bouwvergunning en sloopvergunning inzake het bat 
van het café-restaurant "D~Eendracht" te Vijfhuizen . 

.. ·.; . .:.::. ::.,< .. _:::::::· ·-·<-:·:::: .. :::::::. :: >:"···--:-.-:::;::: :::·;.·-·.··.<::::_:::: .... - .-. . . ·. 

Fal11, Jal'ings di~nteeri b~z;waaf int~ ge# d~Vrîjstellingèl1d~ 
fecl)tswçge vêt1ee11de boûwvefgunJ1im~. 

Kennisgevirgyan Jtb I-Ja.arlem aan d~ gemeente inza. 
êen·voorlo}?ig~ yoofzie11ing door ~.A .. T.. J(1Jijkhove 
verzo.ekzalop31 .i*nuari10ü2Aer zitting door de 
worden behandeld. 

Mr, Van Schie dierit nameris dhr. Hoenderdo 
de.gemeent~ intak~ deiegêsberekening. 
bomvvetgui11ttng Mva11 rethts%egevedee1 
van hetvolle legesbedrag: de gemeen 
werkzaamheden hoeven verrichten 

.·.-." ·. ..' ... 

w::rarsçhrift in bij 
ze:d~ .... . ..... 

.... . .. 

tarmn geen ioáekehing 

2002 EniàiJvèrkeêrtusset1 dhr. R. M< 
devragen ot1Hl'entde botiwv •· 
der Ham wordt in qit stuk gen 

stautal1t "De Eendfachè. Dhr .. vál1 
.m. de advisering aan de 

25 janûari2002 

25 janûati2002 

. • 28 j a11uari 2Q02 

Welstandscommissie. 
. ·::-:-:---· .·· .· -.: .. :.:-:-.. ·.· ... . ... 

. :.::: }} :::. : ·. < ::-: 
bht. A; Visser Ver~tr 
doêümentatie in dri 
de sloopvergunni 
(reactie op brie 

.. . ........ ,.. . ... . 

ndi.ssernertts;echtbarik I-la<:lrlem 
de vóórlopige voorzieningprocedure 
pi:}nd aan de Kromme Spieringweg 489 

.. ·. art20()2), 
·.·.·. ·.·,,· ·.·. ·.·.·.· ··.·.· .·.·.·.· .· 

.•Emai•tverkeer···~ver •• ontbreken t.an •• stÛkl<ed •• inzake castJs .• Hoendèrcl()s •• van•••.•••••• 
dhr<P. Vat · k aan dhr. Bos. 

v~rlegt inforn1!1tiWeri stukky# i_tan hetÇóllegè · . 
emondeling~be1tandelil1~ val1(J~verzoekêftom d~· 
oorziening t.a.v. de bes11JÎten betreffende de sloop en 

w op hetperceel(ihr, Hoenderdos (besluiten 18 december 
ua,ri2002). 

·>.· :;.·.·.· <<< ,' .·.:- ::. . .: <·>> : .. ·:- .:·.:· .·-:-::·_::::-·>: : :. 

~ Bós sfuurtm~. Grossáuel' (Rb Haarlém}de ontbrekendèstukken 
. zake de casus Hoenderdos. 

>J)hp Bós stüriftJJlt. Van S9hie eenfax bevatten,de de l;)~;mtwoórdingyan 
hagen van diezélfge dag J'l.).b.!ti hetvaqrbereidingsbeshlit, het 
l11al1daatbesltiifen de bdrókkeh artikel~n uitclè bou\\rVerÖrdetÜl1g. Dit 
alles verband hebbende met de bouw door dhr. Hoenderdos op het . 
perceel;1an deKrornmeSpierihgweg 489. ·· 

. : > .-:>: ·.;:._:::· :-.:.:: :·-:-:- <<.. ::·> .:< -:-:::::_ :~< . : .:: > :-:-_ :::::. -:=::>= :-:-: :: . .:::-? _. . ::: :: .·>.· .. -:"=::: :-: ··-:=:=··-:. 

Mf. ~:oenraaS dientnanwns> Van s~us~koh1 Vastgoed BV, familié ván .. >. 
Put- yan Beusekom eenbezwaarschrift in tegen de verleende vrijstelling 



. . 

ACE Civiele Techniek & Bouwkundezendt dhr. I. Visser het definitieve 



14 febhiari 2oo2 

15 
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. ·-:::::: .::/ ::: . :::: :( :· : / :::: : ::::. ·:::::::: .. 

Dht. I. Visser zendt dlit. Laarhöveft e~h niàil m.b.t. 
rappórt<van het parkeeronderzoek van ACE en een kleine 
kostenberekening. 

·.•·.··. .·.··.>>.··.·.:: .. ·.<. .··' '· .. ··>.<. ·•.•·.•·.• .·· ... •·.··.•·. •·.::-.•.:.:. :::' .. ::.:::::: >·>:.:- ·.· :-:-:-:- .. 

d.d. !5juli 2 

Mr. Yéli1Velsel1 stl1urt dhr. Bo~ perJa~ ehfkopie van de brie 
stullrdë aan de vaste cÖîÎl~issie val1<ad\!ies voor bezv\Taa -en 
beroepschrift en . 

.. ·.. .·.· .. ·. ·. '.,.·, .·.··. .· .. ·.·.·.·.·. ·.· · .. ·,. ··.·.. .· .. ·.· .... 

1 5 fèbruari 2002 . Dhr. Bos styt!l"tmr.V~nVelseli e#h gevraágç{(; toe · 

15 februari 2002 

17 febrl.lati2oo2 

18 februari2002 

18 

hefbestemfuiJ1:gspl~m 'Vijtl:luizenÄQofP'. 

Henk Doeter zendt.de gemeente tekeningen 
de zoldervloer. 

:::::::· ·.: ·::::.:.: . .: ) < :::::. ·:::. ··< ·: : ··:·:··· . : 
-:: ·:.: .·· .. ,. · .. -:· .-:-: -:-:: :.:.·-:. .>· 

Mw. Hoogeveen stuurt de Rb Haarlem de 
sloopvergunning van dhr. Hoendefdo 
december 2001 en.l6 janua;ri 2002 

rgunmng 
· · verstrekt op resp. 18 

.... ·.·. ·. ·.·.·. .. ' . Sect~r RJZ. zendt de Rb ~aarle 
betre~kirig h~bbende op de za 

. ·.. . sfGursrecht, dpcutpentáti~ 
derdos in drievoud. 

Dhr. Memster stuurt een .. 
Visse~ t1}.b.L d~ beÜchtîn 
pad(eerverhaalbij bo · 
hoorzitting van 19 

a;~n cihr, >a os, 9hr. Steen$ma en dhr. I. 
ndingeti, p~l'k~~rnorm~n en < · · · · 
ofume$pieringweg 489t.b.v .. de 

002. 

19 febl'uari2002 · vyvefgl)priil)geJ1:} zenpt opflierl<ingeri t,(:l, v. 
pog}VkUJ1:dîga VlêS ... aut:Ienk Î)octdr BYI11~b.t. hetp#Jenp}an,de 
fund~til1g ertdecoristructié van de plattegronden. 

19 februari2002 vaste. commissie yan adyies voor pezwaar- en .... 
indtpläats bètrefferid# allé <geyoegd~<bezwaal'schri#êri · 

}ûifv~nl8 .. d~cembet 2QQl etiT6jimuari200~. 
+f'ten ingediend door: 

meneer en mevrouw Kuijkhoven 
de Graaf; 
familie Haaker: 
Van. BeusekÖn1 Vastgoed 
familie Terband; 
familie Jarings . 

. ·.· ~ pleitnotitie vin dllr. Steensmävoorzittiüg vaste commîssievan ad\fies 
voo(beiwa<l.r- ~n beroepschriften il):Z(tke bezwaren van familie< · .. · 
Kuljl<:hoven-de Graaf en familie Tabànd, dhr. Haakeren mw. Spuijman 

.... inzake çle verl~end~ Sl()PPyergqnnirtg yoorhet pand Kromme . 
. ·.·.·· SpieringwegiJ$9 tê•Vijfhüiien; << ••••••• •. /· \\ /< ..••... ·.·······•·•···• •·•···· 

t pleit~J()titieyan fàmiH~ Tèrband t.):).v/de.h()()rzitting varv l9f~bmari 
2002 > 



. .. .... .... .. .. . 
.. .... ·.·. .·. .·.· .... ·.··. . ... 
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pleitnotitievan nàt1'l~l1sdhróKuijkhÖven, n1«ed 
Graaf, dhr.Haakeren mw. Spuijmari; 
- pleitnotitie van Abma Van. Eeuwijk, namens dhr. HQenderdo 

.. -:· .. :::::::· -:.::. ::;:> :-:"."· . > ·::.:.:: .;:::: ::-.:: .::. .,:: -:: :.·. ·:. .;:::: <:>:::::::-::: . :·::::.::::-::· 
.·.·.· .. · ·. ·.. ·.. ·.·.·.·. ·.·. ·. .··.· · .. 

19 februari2002 Aaijtek~nirigen vag &~ diegst RW~, settor I{pV, t.b.v ... de hÖ 
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de .. A\vb~cie: ·· · · . ·· · ··· · ·· ·· . ··· ···· · · · ···· ··· · · 
. ·.·.·.· ·.·.·.·.· .. 

1. aantekeningen over parkeeraspectvan bouwplan Kr 
489; 
2. t~vens dt{l11etno m.~.t. d~ b~licijtil1g/ eijbes(.iha 
aal1 qe ~rommr;: .. Spieringw~g 489} .............. •· · · ·. 
3. aantekeningen i.v.m. bouwplan vervangend 
(documenten opgesteld dopr d}1r. Monster). 

DOW ()ntvangt van. H~~l( hocter BV .. ber ···•·• 
aarigèp~ste·fhnderingsplattegrond, het. pa 
fmidêririgsbalken en de aanvullingva 

a#rtgl-l:arikle de 
n de wapertirtgvarlde 

uctieberekeningen. 

februari 2002 .... 1Smàilvêrkeertt1$se11 dhf ... Steensm 
petreff~11de b~Ji.êhting qejeijdi ...... 
dhr. Hdêndêrdos i.v.m. de A 

On$ter en dbr ... L Yissêr, 
~rkeêrnorntêil bij POlJvvP*ll. 

ittin[(van 22 februari 2002. 

22 fel)ruari 2002 . .De gymeen~e J-Iaarlêmm~ 
···jnformatie peti~kking heb 
· · • pezonnihg va 

eetzendt ww: (:Jg?ssauet (RpH~;:lr.ltl)1) 
· op de Yo.o#9pîg~ voof;iepingprocedurê: .. 

... nfendê géboüwen; · · · · 

1 maart 2002 

1 maart2002 

4 maart2002 

• toelichting parkéêrplaatsen. 

_Bouwkyndig<a Herik DOeter RVstuurt 
wdriingtpezich((D een aangêpa~tpalÇ11pl(ln en wa,pemng 
best~~nde gaslêidihg. 

urt e~l1f~:x aan db~. aos en wijst o#de pooq{:aak 
........ detboûwing. bokwijst hÎjqp ~erdel'scndjy~h .. v}ln 
de fax va11 ljunt20Ql. •·· · · 

ht van Valk BouwpedrijfLisserbroek B.V. a;:t.n dhr. 0. Bekkers, 
~n Woningtóeztch(Ji1.6,t. cle stçtrt yan }1eiwer~~a;:u:nhedepppde•• 

an deKrÖm111eSpiÇting)Vèg 48Q e11 de Zwarteweg te Vijthl.lizen. 

enkDoeter BV zendt DOW een aanpassing van de fundering i.v.mode 
bestaande gasleidit)g. Tevet1s öhtvat}gt de gemeente tekeningen van Henk 
l)oçtêhinz<tke ~et paletlplan;, fl}11deringspl~tt,egron4 en de •Wcmenmttr 

van9.~ fund~#if1gsbalk~.t1. ••••·••• 
. . . '" 

Mr. Van Schie stuurt Rb Haarlem eèn fax waarin wordt vermeld 
... hedenmiddag.de hÇiwe*z~~mheden z11llen }JJlJ1VangeJ) oppe~çeel 
KrOmm~ spi.eririgweg 489. ··· .. ·.· .. ·.·.·. ·.· ·.· ······· ·· .·.·. ···· · ······ 



5 maart2002 

6 maart2002 

7 maat't2002 

7 maart 2002 

11 maart 2002 

11 maart 200.2 

11 maart 2002 

· Mr .•• Van Schie stuurt ee11••fax ta.v.dhr.••B~s bevattendeeen àfschr' 
de aàrtkbndiging van de start van deheiwerkzaamheden gericht 
Voorzieningenrechter van Rb Haarlem. 

. ..... ~c . 

.. ·.: ... > ·:::,. . :::-:· ·.,:· ::::-·· ·,·... ... ... . .. 

F amiliétèrl:Mid stuutf.een}eactiê aan de V<istecomri:Hssie 
~oorb~zwaär~ en beroepschriften oyer de .. l1obfzittingen 
stukken door gemeente Haarlemmeimeer (bijlagen: p 
besch~duwipgpaml familieHaaker), 
. :- .. ·· ::-:-··.·.·:>:.:. ··:· <<:- ··.. . :.·:: .:::-::-:::· .. ·.: .. :. <· 

ValkBou\\/b~drljfzertdtdht. Bekkers I5aleÖdering 
rondom "De Eendracht". 

Mr,Van Schie stuurt dhr; Monstereen'acte 
is verzonden>aan de voortopigevoorzieni 
zaak dhr. HÖenderdos e.m B& W val1 de gem 
versUs dhr en mw. Kuijkhoven- dè>Gr 
van de producties:> ....• 

>. ·•·· weergave van ótidë sitÛati 
• %;eêrgave V'an huiclige 
• studie bezonningssitu 

van 06-02-2002) 

>produçJiesL die ook 
aadem betreft de ··-:·· '·':• _.,.;.: ·.·.·.· 

aatlemmèrtneèr 
ilie 1-laaker. OverziCht 

·.·.·.·.·.· .:· . .:' :;.. ··::. .. ·.·.· .. · ·.·.·.··.·. ·.·.. .· ,·.·.·.·. ,,• 

Hetbezw<lZtrschfiftteg 
ingetrökkeh door nir. 
Kuijkhoven- De G 

opver~#m11ing Van 17jartuari200Î wordt 
. rwëin/riamenS dhr./mw. A.E. 

Haakèfel1 mw. Spuijman. 

Rb. Haarlem ze stukken tercompletering V~~ J,et qqssier inzake 
· het]?~rpep ~h)'erzqe ·.·.·. 111 yoorlopi~wyootiiel)ing aariga~l1dehçtbesluit 
toty~rg~mnirigverlêningVoór de h~rbovwvarieen café-réstaurarit aan 
dhr.Hoen 

.·.·.·. ·.·.·. 

> . <> ·.·.·· .. -:· .. .. '.<·>. . :+: 
tuurt~en t~lefax ;)a11 Itb Ha~rlem ini,ake de reactie op de 

.·.·.·.·.• gefr1eente flaatlemmerl11eér,. ijet betr~fthiçr#e 11îeu»'e 
etreffende de parkeercapaciteit en een berekening van q{'l 

I in de woningen y[ln çliënten. 

ênraad stuurt dÇ va~te Çommissie väii advies v()ol'bez\Vaar .. eh 
bef()epschriftel1 een motivering V<ülhe(bezwaárschrift eh reactie Opdë 

~~s*''%i"'ilz;~~...-meel1testukken. · 

> Dht. Val1 dêîi Brink stl.lllrt dhr. Mof1stel' eeh mail bevitten de ëel1 reactie 
}'m1fa!JlilièJariJ1gs en qhr.Ho~nderc}os.•op l111ciere ingëbrG~chte stukken 
zoal~ weergegevens tijd~11s de hoorzitting d.d.19 februari 20Ó2. . .. 

Teve.ns stuqrt dhr. VandenBrink a<m 
Coei1rá~d éh mi. Sauerweil1. 



.. . . . . . 
. . . ..· . .. . . 
. ·. : .. 

. . . . 
: .:::: : . . :-.: 

Bureaii lntegriteitNedálandse Gemeenfen 
Chronologie gemeente Haarlemmermee 

d.d./5juli1 



15 mei2002 

17 mei2002 

3 juni2002 .. 

4juni2002 

6 

6juni2002 

27juni2002 

. . ..... 
. ·. .. . .. · .. 

.. . .... ·.>· :::-·: ·· ... ·.:::- .·.<. :. : ,·. 

f3uredu Îl1tegriteÛNedèJ;!aJ1dse Gemeel1ten 
Chronologie gemeente Haarlemmermet 

dd. 15juli 2 

rlt>,Oi.>iiih•·iP:t• ààridê commissie voor bezwaar
beroepschriften met daarin de weêtga.ve van ongenoegen; dit b 
door het meesturerrvan fot()' s die veelal slaan op onvrede met 
geyod'de parkeerbêleidte'\'ij:fhuit,erL ·· · 

. . - - ~ .... 

'Aapyullencle hotitie teridiC:nste v~l1 heroverweging h.a. '. 
bezwaarschriften tegen de van rechtswege verleende b 
aan. dhr. Hoepflerdl:)s, n}çt ge bruikw(:lk ing vap vrij stel 
7 \VRü' opgçstëld dq(}r dhr. N!onstèr en §p }7 me· 
col11rni@ie V (:lp advies yooj'be~wáár~ e}1 b~rpepsc 

Familie Terband stuurt de gemeente (t.a.v. 
> >ÇOIJ1mentaart;b~v. i) oorzitting van 6j11t1i 2QO 

-:·· .·.·.· ::-:> .. ··· ...... · .. ·.·· .·· ·-:-:.: -:: :.:.·. ·--:. 
·.. .. . <:.::. ..·.·.·.·.·.· . : ::.: :::::- ·: <:::: . :: 

Mr. SállerwednstUÛrt aanhet Collt;ge per 
zij vêfstûurde aan de secretaris varidè 
B. Kegener),.betreffende q~ tWeed 
petColl~gÇ ehfl.e fanüliesKuljk 

.. ... . . 
...... ·.·.· .. ·.·.· .. ·.·. ·. 

kopie van 
chriftencommissie (l1Îw. 

ng in de procedu~e tussen 
làaker. 

De twt::ede hoorzitting ván de mmis~He van adviesvoofbezw(lat~ 
en beroepschriftenvindt plaat treft hier de besluiten van het .·.· 
Co1legeva1:1 J S<decemper len J6janu~ri7002. Toelichting yl.ln ghr. 

· tnr.M.I{. I<oit$ter1~ n~n1e .· r.J}uijl~h()y~ri; 111w. De Graaf{dhl\Hi+aker 
~nrriw. Spüijman. • · 

Het bezwaarschri 
9e sloopvergun 
bol.lw door dhr. 

.· I i~ Terband wordt, voor z;over gericht tegen 
·. rqkkyninvçtbaqd met de f{)e9s>vergevprdçrde 
. rdós. 

rzitting13 wordd:i6or de secretaris bezwaar- en 
mis~ie, dhr. van pen Bril)k, een kort versl<tg yan de 

ntà,akt.· 
·... ... ·.· ·· . 

. .. ·.·.· ·.·.·.·. . · .. ··.·.··.·. 

de fan1ilie Vari der Put-Vil'n Beu se kom eri 
ingsbedrijfVan Byusekom op de aanvullendçnotitie van B&W 

.. geyenJijdçns de hoorzitting l1Îteeqgezet. 
. . .·.·. ·.·. -··. :-:-:· ··.:· .·-·. .·.· ·. .. . ... ·-.· ·.. ·. ·. 

atl Schie14 stuurfhetCollege(a~ngetekerid) eel1reactiewaarbij 111r. 
ah Schie erop wijst dat bezwaannakérs feitelijk onjuiste informatie 
ebben verstrekt aan de hopr-en adviescommissie. N.a.mens cliënt spreekt 

hij eènklaçpttiit o\'erpéirYolledigl1iellwe behandeling van dhr~ .··. .. 
Höendçrd6s w~fin strtjd is met db gen'\aakte afsprak&!J/'yvaardoofhet. . ... 
proc~s1Jelang\ran zijn cliënt isgesfhaad. fC:vel1s wordt verwezehna~rclf 
bouwaanvraag en melding door familie Haaker m.b.t. de uitbreidingen 

·. ::::-~.- :::.:::, .;. . . :::<::::·::)}: 

,.f3 .. I>coétser is advocaat b.U K~l1nedy van derLa~ll. tre~dt <:lp 
, deheer Haakef<en rrievrtntw Spiiijmaá. · · . 

rzitting van de vaste corilfriissie van advies voor bezwaar- eh beroepschriften. 
ie uwe na:am advocatenkantoor: Schreurs Duin Aqma Van Eeuwijk 
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10 juli :2002 

18 

19 julf2002 

25 

29 jul{200.2 

7 augustus 2Q02c 

.- :.::: :·: ~-~ :<·: : >: > >> ;·:·:-:--·.·:·· .... ::. . : .. ·... _-. 
het gebruikvan heiwdonhl.lis voor ahden:hloeleindeh• dah o6rspro 
is aangevraagd. Bouwaanvraag vah6jl11i 1987 door familie Ha 
wordt met deze bri~f meegezonden (waaruit blijkt dat er wel e 
woçhb~ste$lÛi11g aan~raágjs geq(}ah). 

:: ::.:::: :;:::::: ::::::;:::::::::: ... · .>>: ' < ·::::::: ::: > .::>::: <<: .,::::::::::::::: <:": :": 

Dhi. A.J. vahRijn(R WÊ}stuJrt dhr. Van bêmund voor· 
besteiÎ.1mingsplan 'Vijfhuizen-Dorp' en de bijbehoren 

Entriilv~rk~~rt(tssen dhr. Bos en .dhi. Lzwagerma 
telefoontje van·•mr. Gefilpl1d oVer het strubtqyrpla 
deelt.mee dat er geen structuurplärrVljfhuizen 

neen irwichting,<hij 
e botiw klaar zal zijn 

egiri2003 karîzijnU 
inrichting: restaurarit 

evens zendt hij. de 

Dhr .. Hoenderdps maa~tmelding yanqe opri 
meldt tevens hehi)<istip wa_arop hij veryv 
èn steltdat dit,>áfhánkèlijk \fan hefboi.J•. 
onisêhtljving van de aard en activltei · 
ondergeschikt (kleij)) café ~n afha 
vragêi1Iijst}5@lt~it~orÇêa\, •• sp(Jrt., .. ieit1richüt)gen 11Jilieub~heer 

get]iëente (ol1tyang~IJ9P 47 . en de§i~uati~te~enlng beleildi···· 
juli.~ÖQ2). ····· ···· · ·· · · · ·· 

.. Een email v~ndhr, Bos a .··• dht. Boumi'l.n hetn::ffende de);lfwijkende ·.····· ... 
Jel~~ningen \cao ~at~ rË$ta >''De E~I)dr~9ht'\De vfaag is.(Yf' de nieuwe· 
tekeningen wçlkunne .. ····ingep"$t il1qe procedure ofda;t.zeteveel 
verschillen van de t n waarmee de procedure is gestart. 

Mr: Sauerweill /de .secretaris val1 de .. · .. .·.. . . ·.·.·.·. . .· 
be~waa;rschriftenco. · ssie eel1 r~ac9e op de brief va;ri qhr. floenderdos ··•·•.· 
vatr ~7j{lni 2002. Hiervan•wordt óok een exemplaar áan dhr. Bós 
gezonden j i 2002 ingekomen). 

. ... .. . .. 

. . . ink. swl.lttóp 7 apgÜ~tqs 40Ó:2 aan de cqördillatóren. 
... J~ri/ pom~ga's eelt wiJ~igirg val1de proÇedure··t.a.y,het•·· 
.. contraire adviezen ;aat1het College. Het gaat hierdanrnêt 

zaken w~arbij wqrdtvoorgesteld af te wijkel1 van het advies 
aste C()tnn'lissie y;:u1 aqvie$ y()pr bef:W(lar- en perpepschriftep. 

<::: . >.:::::: ::::::: ::::::::··· . ·:::.<: ::::' .. :::::> '} :::: :::::<. :::;:- ::::.: .. : . :>" .. :·. '.. . >:: >:::::-·. \: .:. 

ste commissie van adv ie§ vbot bez\\laar- en beroepschriften brengt 
viës•Uit. De commissie adviseerförl1·de verleende vrijstelling en de van 

rechtswege verleepde bouwvergunning te herroepen,.omdat de gegeven 
;ruimtelijke 9Iiderbouvying•onv1Jidqenq~ is afg~stemdJ>p de qlimtelij~e •·· 

uitstralil)g die l:let bou\Vwerk h~eftop {;ie li.}VálJteit vah de)eêfomgevil)g. 
:-:::: ·:··· :.:::::.··:::::· ::::::::::: ·:-·· '.'·' .'·' . ;::::: ·.··· :- .:::: ·::-:::::::::-·:.· ::::: ·:::::.>. ::::::: .::::> ::::::::·-:::;..-: 

·. .-: ,.·. -:-:-. 

Dhf. De Graaf (dienst R WE, sector RPV) stelt een (concept) contrair 
standpunt opt~b.v. het bou)vpl~n vat). dhr. Hoçnderdo§ op het>adyies yan 
(ie Awbkoffiffiissiem.b.t. (je aftiWll9lid:! )VRO vrijstelling eh de 
botl\yv~rgû0nipgverlettil1g. SUHt tey~nsvoorom dez~ têk§t als .•• J.:ol:'lcepk 
B&W beslissing over te nemen. · 



Emtiilverke~r hièr<lèhtertusseri mw: Hcmgeveen, dhr. Bos; dlk 
Steerisma, dhr. De Bruijn, dhr. B. vahder Kwast en dhr. C. Hoo 
hieruit blijkt het vpprnemep totpositieve ambtelijke adviserin 

21 auguf>tl1s2002 Mr.Coenraad)tuurt het Çollege e~n.briefl11stde vraag·twe ... 
terl11ijnVan beslissingis van de V8eSt~.çommissie van ad\i'es v~r . 
bezwaar- en beroepschriften in kader van de artikelen :rfl 7: 13 A wb. 

·····21 augustus@002 Pe gèl11eerite}~at mr. Çoèt1raad wet~hdat hetsecr 
Brink)yan·•d~<A:wB .. cöinn#ssie bez:ig•·is met.gevo 

r. V<:tn den.'.' 

29 augustus 20Qf. 

B&W"'riota. 

fatniliçTerbaqg stuurt de gemçente (t~a. v<1· 
wij~t erop dat&~ termijn v~n bésltlitvorm· 
ber§èpNerstrekèn is el1 stèlt tevens dat er 
hefpèfèeel aan de Kromme Spiering ·· 

~es) ~en fax t:n 
o!tl:rnissie bezwaar en 
van illegáfe bouw Op ' 

Vijfuuizen. 

10 septembèt2002 Het College besluifnietinte st~m qet advies yafi de vaste 
cofumissiéV~ri advies voor he .• .· ef(>epschrifferi in:àtke I1~t .· 
beslyitJ.)mtrèht vrijstelling aa êndehlos volg~ns artikel 19 lîq 2 
WRÖ. Het Collegevolgt het c .·. tandpunt van dienst RWE op: De 
Awf?>çqn;mi;;~ie adviseert .. ·· cf.e verl~eJJd~yriJstelling elf: de vrJ}'J 
~~eçhtsliieg(! ver·leendebou uHningteber.l"bepen,>(Jn'ldat,/zoal$ d;e 
i:ommts.Çie·ditvenvoo 6 2e alibed,·taatste ziftvitnhdarddvi~s,· 
"dègegeven ruimte erbou'.virtfonvoldoende afgestemd op dè 
ruimtelijke uits >t b.ouwwerk heeft op de k-waliteit van de 

· leefomgeving". ringvandeq;ë c911Cl1f:,sie zoáls.(/ë coffl1iJissi~ die, 
geefl opblz.7 .er~~f ... arxmzemening(hetÇ§llegeVis/# ... · ......... · ...... . 
Haql'le11'lmàméer)op eeh ànjuîsteàitl~g vdiiiowel dëplitnopiet álsde 
pi artvoors 
Stuurt h' enni ~g;~ving a~11: ... ·.. . .·.·.· .. ·.. ·.·.·. ·.· .. 

T. ari1:lgs diê op 2$ j~riüari 2.Q02 ~en bezw.aarsc}1Fift' 
dei t · .. ·· ... <.<'< · ••• •·••• <> '>.····· · .·.· < ······· > ...•.•. < 

auerwdn namens heer ~qînevl'ouw Kuijkhoven- de Gr~ag 
n familie Ijaaker <i.ie op 2 januari 2002 een bezwaarschrift 

.. dienpc;:n;.; .. ; •'. • . . .. . .. , ..... : .. ,, .. .. .·. .. . ... 
fämîlie''ter~ariä diè op7janl1ati +ooi een bezwaarschrift 
il1diendel1:i 
111r. Coenraad, dit n.a.v. de brief 19 december 200 l. De bezw'àren 
(van Van E}tmsekom Vastgoed BV en familieVan Put-Beusekom) 
wor:del1pp49 j~riü?ti 2002<.üuigevuld), 

. .. .. : <<.>·>.·-.··.·.·.·. -_-.-.· :_:.: :_,:. :.: .:.: .· ..... :. .. 

Dhr. A.Jarihgs. mU. A. J~fingLKi4ytzer. dhr. G .M. Terband 
J.C.T.lVL Terband-Brandsma dienerrhij de President van de 
ArroQdisseq1C::J1tsreçhtbapJ{çel1 verz()e~ .. totyo.orlopige vqqrziening i1;1 
inz~ke W~tgêfueentel~j~ Bê§luitvanl8 septèffiber 20Qfyoorhet .. ·.·.· . .. .· .. 
verstrekl<ehvan eêl1 vètgl1i:\ning vopr de riiet~~bouwyári café;.reStautartt ..... 
"De Eeridrachf'. 



7 oktober 2002 

9 oktober2002 

11 oktober 2002 



Chronologie gemeente Haarlemmermee 
d.d. 15 juli 2 

21 oktOber 2002 B8s stt.lkkten ( ó.a. brief 
ter completering van dossier Hoeridêrdos. 

25 okt8ber 2002 Rbflaarlen'} stêlt h~t Collêge el1 mr.V~m géLaar op (i~.hoo 
pehandËlingVan d~ zitting tb.\(. dËYOQrl(}pige voorziêl1ing { g) . 
(betreftzo~efhet VerzoekVan dhr.l-I~aker, dhr. Terban~ als )t verzoek 
van dhr. Jarmgs). .z4 "" 

oktober zooz J\t1r.VaridË Laar zêndtkopieëijagti dl#·. ~9s v~n b · 
Jh.h~t;dê beQandelipg v~n de \iqoflqpig~ voorzien 

29 oktober 2002 

herenTer band. Jarings en Haak er> · · 

Mn•Coemaadzendt dhnBos een afschrift va 
voor 30 Oktober vdorn~mehs is in Fe dien·· 
Beusêkom Vastgoed BVtegerlhe(êólJeg 
(hefbêzwaar van 19 december 20ÖFÎ 

.. Pepschriftwathij. 
aaflem namêns Van 

van 18 septemhér 2002 
uari 2002 aangevuld). 

5 novÇmber2002 Mr.VandeÜtar zendtdhr. Bds a van.faxen aarideRb 

5 noverribèr2002 

5 november 2002 

5 

Haàd~tp, mt, I$oetseri;W mr. 
dit.t~gelîjk met eei1 afschrift 

fcompleterifigya11l:wtdo#ier; 
lêitnût&. · ········ 

Mr.Van.de.Léi!.ar zendt st 
m .••• ;tü. d~behi~deling van 
. ··.·· ·.·.· .. · •·,·.· ·.· .·.· 

en·aan.J{hHaarlel11 t.b.v.haar cli~nt(B8ç)\-D. 
·er~()eken ow e~h voorl9pige yoorzienirig.· 

·····pezwaa 
. \'erlêêrf 

W'Rö'; 

. ·:::::.:. .. <::::: ::. . ... 
. . ...... . 

ax metaanvulling betreffende: 
.. tendienste van heroverweging n.a.v. 

eg en deböuyvv~rgu~ping, Vant'ecbtsw~ge .. 
. bruik~~ldijg Y~h yfijst~Uing êx agikê}l ~ lid 2 . 

belichting/beschàduwing belendingen van pand 
pieripg\lyeg 489j,y.tp. bop'Yplan v~tVaiJgenqe bou.:w 

legenqêid;, · · · · ·.·. · ·. · · 

aar zendt mr. Koetser, mr. Van Schie en dhr. Bos een 
van de fa~ verstuurd aan de Voorzieningenrechter van de Rb 
en eenpleitn()titiè. 

. . . .. . .·.·. ·. ·· ... ·.· .. ·.·.·.· ·.·.·. 
. . ... 

Em . lv~t·keerttlssél1 dhr. NT Ottenhofen dhr.Bos betreffende dê paáltjës 
JJiliti!Zkzzkki?~~~41·1!'·' .rri: de parkeergelegenheid bij café'"festaurant "De Eendracht". 

I) oord~ griffierwordt een proces-verbaal opgesteld 'Val) de hoorz.ittiryg 
va11 de voofzi~gingenrecqret van Rb Hàar1Çn1waarbij tnondélipg . 
uitspra~k wotdtgedaan.I3eharidelingtêr zitting van de ingedidide .· 
verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening van de families 
Haakyr,)ari11g~ en Te~Q<-tild en mw. Spyijt1);;tf! •. 

MrcVa6 deLa.<:ir berichtdht. Bos en zendttevens 
hootûttihg van 7 november 2002. 





.·.· .· .... 

··· ~ureaûiiJtegriteit.Nede,;landse .. Gemeehten 
. Chronologie gemeente Haarlemmerme 

d.d 15juli 2 

. .......... .. ' .. . . .. .. .... .. . ... . ·. ·.·.·. ·.·.·. 

11 stuurt dhr; Bos "-V"-'"'"" van Stukken intakt:{de 
Hoenderdos. 

11 deê~mbef2oP2 }\1r. Vat) de La*r· stuur{RbHaatlem ee}1 v~rwe~rschrift.j)etre 
perbep op heth~sluit y(ln }8 S(lptemp!.W2öo:ttJ)gestelddpor 
Beusek&m Vastgoed BV met het verz:oêk héfberoepÖn&egr&tj e 
verklar~n. · ···· .·. l IJ 

31 decembel'2002 · Mr .• k&~tsef.zendt(?erî t~lefax àal) ABRvS b~v.~tte 

3 januari2003 

21 

11 februari 2oo3 

17 februari 2003 

21 febtuari2003 

11 maart2003 

11 maàrt2003 

ex artik~l 37\\[et op dé Ra#d vanStatetegen de u 
voorzieningenrechter van 21 novètnbel' 2002 
familie Kuijkhoven, familie Terband en fam· 
Colleg~·va~.B~ W hierover in. 

Ee!lbtief \fan de Onderriefuersverêriigirig 
dhr. Van der Kwast (gemeente) omv· •• 

. afwijking van het advies v~n de va 
be~waar- ~11 b~r()epscpfifteh. 

ivering omtrent de 
sie van advies voor 

Hetbezwaat;sêhrift varltnr. V 
aangevuld verwijzend naarhe 

l1amd1s dhr. Hoenderdos 
rschrift 24 januari 2002 . 

... . -::. .::· 

.. ·.Rif Haarlem bericht mr. v · 
••· bootzitting i~ gearra 
Betlsekom V astgoe 
dhr. Bos met dez 

. · ·.·.· ·.· .. · ·.·.·.·· .. . .. . .. 

ê L~ar d~t óp }J maar{20Ó3 eeh 
ke.het yan b.eroep ingesteld do.or Van 

r. Varide•Laar stuurt tevens een briefaan 
.deling. 

·.·.. .·.· ·.·.· ... ·. . . . . . . ge een afsÇpriftvan hetberoepschriflmetde 
bij}~ge# en··eeh verzoek ot11 verkrij*i11~·vart••debestemmihgsp1ál111en . 

• n dek.aar een ~opievanpet hogerberoep ingedie~d 
de familie§ Haaker, K4ijkh()yen, Terband en Jating$met 

em behangelt ter ~itti11g het beroep van Van.Beusekom 
BV. 

::: ::::::- ··:. .. :.-:: .-:::::. ··.;.:.:;. :: ::: .:_::::< .· .. -: ::: ·:;::.· -:>>> :.· :-

Zeridtrnr.Vall déLadr een cüttectievandhr. MBbstèr (RPVS op de 
actië'op het parkeeronderzoek dool' dhr. Terband (dhr. Terband voerde 

een hertelling van parkeerpJaatsen uit) met argument~tie. Dit stuk dient 
t.b.v. dè hoqrzitting di4.>ll maart 200} . 
. ·.· .. ·. ··. · .. ·.· ..... ·.· ·.·.·· .. ·.· .. ··. . ·.·.· .·.·. .·.·.··.·.·.·. .··. ·.·.·. 

;. ' :. :-:::::·· ·;·· .... <::.: ::::: ,.·· . . .. . . . ....... . 

Mr. >Van deLa11' zendt dhr. Bos afsêhiiften val1 verw6erschrifterl .. . " .. 

begeleidende brief welke naar de ABRvS zijn gezonden. 

Mr./Val) de Laar s~uurt & AB~v$/eell me!l1orie van aptw~ord ~an het 
Çollygepp het hoger beroep di~ de4 famitiesinsteldËh<öp 31.dycember 
2004tegen de uitspraak van de voorlQpige voorzieningenrechter op 21 
november 2002. 





22 mei2003 

27 mei2003 

2juni2003 

3 juli 2003 

3 julL2003 

6-1 0 juli 2003 

15 juJi2û03 

15 juli2Q03 

16 

>Kt,wt><m IM•t~~·•"tm 'v"r.'""''7nno~> Geméenlen 
Chronologie gemeente Haarlemmámee 

dd 15juli2 

... ,. ... . ' . . . .. 

DhhBos stuurt deÀBRvSontbrekendê stukleen Haak~r 
welkê\loornamelijk bouwtekeningenvan 6-7-2001 tot 12-9-200 
bevatten . 

. ·.·. ·. .·.· .:::. ·. :.: i<< . :'· <:::. ·::.::: . .· ") · .. \ ' .·i.·: :: . . . . :::. . .. 

Dhr .. B.oB stuurt Al3R \IS. e~l1 brîef#fl<:qmstig V<tl1 de 
artikel.i9 lid 2 WRO-proCédurè. · · · · · · · · · · · · · · · · · 

ML,,L .. K .. de l3ruin(ABRv~) st.yurt e~l). uitnpdiging 
.·.· vopr de hooriittinkinzake hethoger b#roêp.ól).15 . 

Mr>VariSchie zendt mr. Van de Laareen afsc 
aan de AB RvS. 

Enia1lverkeer tussen dhr. P. Sindelka, 
van Eijs. dhLF. de Wolffbevatte 
par;keet~laçhf~l'l sipdsdè opening 
U itl<çmst hi~r)ran is da(epgee 
Tevells wordfeen overzid1t v 

ABRvS. behandelthet ho 
. . .. .... . .... 

.. vraag over eventuele 
opeten Hetp~l(03~Ö7-20Q3).' 

.· >iijn'gedaa#Va.n Övedast 
11.talpárkeerplaatsèl1 gegeven .. ' 

De p)eifnotitie:•.Van mf 
VariBéusekom teg 

sen t;b.v. hoget beroep iJ:lgediend doqr 
praakvan 21 november 2002. · 

Mr;VandeLa >Bos de: ple:Hngtitie<van 
aaker e.a.. . .. . . 

13 augustus 2003 Nameris d er Kwast (DOW) ohtvangt mr. Van Schie een 
op de b · 
1neldin 

> .. 4 ja111J~rÎ 2002 eJ12l januari 200~.ln de briefwordt 
.·•· @ if1p6ûd~lijl<: d~taH~ve:#t~p~l, behon~rd 1Jijdè<, •·<• . ··.·.· 

>Îrig, (}p de juist wîjzê istoegepast. Het ljezwaaft9gen de il)> 
ráchte leges wordt ve:rvolgensongegrond verklaard . 

...... "endt mr. '\1 an. dy, Laar het J:wric ht d~tnaar v~nyac hting niet ..... 
§ wekeriui~~pt~ak ~an Mrorpen~edaant.b.v. d{) zitting d.d.J5jull 

r. Van de Laar zendt dht\Bos een kopie van de brie:fvan de ABRvS 
<Ld. 26 ~ugostus2()03. •• 
···: .. . :=:=:=: :=:=:· ·... :::::· ·: =:= :·.= : .::=: ·::: ·: :·::: =: =:·: . :=:=:..·. . 

AB!ty$ doeftiifspraakiri h~t hogerberoep váridhr. Haakh e.a. tegeJ1de 
uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem van 

.·. 21 novetnber2002.DeABRvS verl~laart hethoger ,.,.".., .. "'""' 
bevestigt dêaáijgevallen uitspraak.· ·. ·.·. ..· .. · 

. .. ... .. . . ... .. . . . ... .. . . ... 

. :··:: :: .. .:::::::·:}: <:::.:: .. ;.;.·. .:::: ": :.::::'' < < :: > :::. ·:: >.:..-::>< < .......... . . 
ABRyS zendt mr. \1 an de Laar een afschrift van de ui spraak in 
Haaker e.a. versus.het Co liJ;: ge ,van B& W van Haarlerrunern1eer. 

.. . . 





.... . . .. . . .. .... .. . . .. . .... 

J1ureaû integriteit Nederlandse Ciemeetlien 
· · · Chronologie gemeente Haarlemmeime< 

d.d.I5juli2 

11 november 2003 Hetpla.ri bouw/plaatsing vari<een reclamezuilvan 
Hoêriderdos wordt naar de werkgröep Bouwtoezicht verzonden. 

19 november 2003 pe werKgroep Bouwto&zi<;ht bespreekt hetpl?;n voof de ver 
eeri>re9l~m~z\.lîl door dl1r. Hoender<!()$ ~n g~a(1liet al{.koqrd > 
veq.~umiîng, aangè:ben hèfpla1l· stfijdig is ri1et het "Recl~eb~FI 
Haarlemmermeer". lizt" 

01 

27 növembet2003 De gemËente<ontvangtschrijvbn yan 111r. Yan$chi 
· verzoektoihyijtscheldi!JgVt;mifl. 34,41)0. 2 q,g.;>2 
geziende gehele voorgeschiedenis. Mr. VanS 
kwijtschelding vat1de leges aapgezien op tw 
zijrtont$ta~;m: .· .. · . .. . . . ... 

1. l1ethögewelst~ndelijk~niyeau -w 
pezwaret1 van ömwonèideri opge 

2. \velstandelijke topkwaliteitbie 

12 dêÇembef2003 Mr.Vat1Sçhieontvangfpèfbiief··· 
Ho~nderdos vàn.2<i november .. ·. 

zirrg op h~t vefzqek vap 
ijtschelding \1Çtn de d9pr 

verband hebbende met het 
. . .. .. . . ..... . 

geJ1le~nte in rekening gebrac 
collegebesluit van 18 decemb 

·. ..· .. ·.· .· .. . .·.· ···.· .. · .. .... . .... . 

16 deêembef2003 · · l\1@. Hoogl~nd $tuurtmr. 
briefvan 26 noven:lbë · · 
gebrachte leges (fl."' 

·.· ·· .. · ... · .. ·. . ... ·.·. . ... ·.·.· .. ·.·.·.. .. 

>Sclji~ e~n aiwÜzing op hetv~[z~6}(vandë 
· kwijt§chêlding van de ifl rekerli1lg 

23 dëcembër2003 Emailverkeert ogehk<l;triP ~n dhb ~aaij t11.b.,t. de Kopere11 
. }qèfuel bVt1l\dè<tna'ç . . wensçlij~heig va~ de vergunnî.ngveflening voor 
der~Clàme:illilàari dhr. FtbênderQ<)s. ··· .. ··.·. · ·.···. · · · ···.·.·. · ·· .. · · · 

29 deceri1ber 2003 1trentde aanvraag V(lfl deyergunning yooreen 
dhr. Hoeriderdos wordt nàar de W elstandscofumissie 

7 januari7Q04 andscomrpissie is.yanmel1ing dat de reclal1)e-uiting in 
·• .. ng tqtJwfparyd t~ ~ro?t ep. te preedis~Gead\{is~erd <\V()Jgt de 
efuitingûittê yoerènm~t eM h()uJ:Çn omlijsting p~ssepd bij dè 

are eCtullrvari het pand, de zuil maximaaLLSO m hoog en 0,75 breedte 
aken eh het advies aan te houderL 

~f:%~,Vi~iii?Yf§%'f/tfi 

HetCol!eg~väpB* V/ weigert de vêrgl]nnüig voor h~t plaat~eri v(ln e~n 
lichtzqif. Dht. f!oeliderdoswotdt hier\ràn()p de·hoogte gestelg. 

Het plan voor het plaatsen van een reclamezuil wordt in de werkgroep 
.Bou~toezichtbespfokep, 



..••.. ....... > ( / .••. ••••• ........ •·•· > ·••••••••••··•·• 
vrijstelling .•. Allèert córifötm wèlstaridsadVlëS kan VfllSIC~lllllf! 
vetleèt1Cl wanneer artikel 19 lid 3 WR Ö wordt toegepast. 17 

12 februari. 2004 He(CóUeg~ vm1B& W weiger(opl2 febrl)afi ~004 dè 
vrijst~llîng/bou)V\'ergl.lnning ypoFder~cl~l11ez1.Jil aandhl\ H 
verlefietL 

18 febr\.lafi 2004 ... De \V.~lstanqscomfuissiepptvángtdhr .. Hoepgtrdos ti 
• vergadedog en Stelt: dè m()tivatie vodr • de aar)\'tag n. dènkt dat 
.· hefeen karitgprpa@ iS~ terireelarriezuil zou !Jedri 
noûd2;ákelijk zijn. Eerder advies was gêbasee 
Welstandsnota is eçhter nog niet vastgesteld 

<commis$Îe .hetyert}.nt\yoorq hier ni~t qp vo.or 
uitgesprokêt1árthitect\lur van hetgeboû ov#weg!ng v*n 
corrl1nt~sie een degeli_)kè rêèlamezuil pjo e cÖ1lll11issiê gààt 
akkOord, mits de zuil op de hoek ván · esitueerd wordt. 

februari 2oow·· .· Hetpláifoni èehreÇlatheztHl te pl. 
de well>$<'mdsc()rnrrtissie, i.V.m>· · 
vooq~~~~gd aan de werkgroep 

fqf,na de goédk~urihg d§or 
.. ~ij ... 111aten t~r á<ivisering 

ezicht. 

18 mtt~rt ·2004 . Het pll;lfl voçr)l~t plaawe .. 
··· ...... J3oUwt()ÇziChtl)esprok~n 

an de Jeçla:me:zuilwordt jn 9e werkgroep 
n gaat #kkö()J:<:l met d~< 
·uwplaltmèttoëpassing ván al'tikèl19tid 

2 april2004 

1 septetnber 2004 .·. 

Vergunt'lingvedënirlg · · 
3WRO. 

Het·•CoJ)ege va. 
yerleniijg vóor 
lid3 w:Ro. > 

luit~hr.Hqçnq~td(.)~ een y~rgul1niJJ.gJ~ 
v~q deréclalJ:I~ztiÜthèt toepas~H9g Van al'tikej19 

em~~st~r 111r. A,, Ph. Hertgg en dljr. Hoenderdos.Op 
utgerrièéster is de invqrd~rihg op dhh Hoef1pérd()s ·• 

pgezet, éyrstmoet hètpn4erzo§lc riaar dèkla.c;ht~p }Vórd~rl> >••· 

> an.der Mark (af9eling Bo.u.wy~rgynnipgen) Iaat .<;ihL Hoenderdo~ ... 
d~t hetbouwplan vógr de r~clafuezyiltèr inzage~~~ worden 

··ge d.HetCollege heefthet voot·rien1ên doortoepassingvanartikell9 
d 3 WRO medewerking te verlenen aan het bouwplan. 

pe aan\fraag ... vöor de bötr\;yyergunnilig yandereclam~z.lJiiwordt •. 
gepubltceet~ epligt Vaj1af4 okto~er1o(2nbvember Z004.vfeJ: W~~eijJer 

· inzage>op R.àádhuis. ···· ···· ·· ··· · ·· ·· ··· · · · ··· · · · ·· ··· · 





10 februari 2005 

24 mei:2005 

mei"jUii 2005 

15 juli 2005 

Gemeente Haarlemmermeer registreert binne 
van PaqkHoenderdos d.d; 9 fel?n.;~ari 4005 aari 

.· ... ··:·- _-:- :::· -.-·-. .: . ·. >>.· .. :·: :.·.::- >>>>·-·.· .. 

Toênrri91ig<burgêiX)eestei'"Hêrtoginformee 
Övèr besluit tot extern onderz:o§k, datal 

6ureaLLlntegriteitNE;der-!andse G.eme.(:: 
óriöerZ:oèk en sprèek:(oncje@>me~r et 
b.etro@énén vanuit çle g~méentê 

Büreau Integriteit Nederlandse 
dat de klacht van Ho~ndérdo 

. - - . ··.. . · .. · .. 

Bwtgemeester Hertoçfst\J 
In~E;gritèitNederlarrdse · 
aàri gemeenteraad met 

en (BING) concludeert 
nd is 
.... . . . 

qeksrapporfBureáu 
en over de klácht Hoêriderdqs 
nde brief 

PydA.en CDA stellen h[iftelijki;;Vr:?gellnaar ë:lapleiqing van 
rappottBlN<? 

22 november 2005 hriftelijkëVragen fracties CDA en PvdA 

24 rróvérnber 2005 R.éléldssess· er ónd~rzqekSJ"'élPPOrt BiNG inzélJ<~· qe 
kláê:htva dos. ped:1sl.ls Hoeriderdos wordtbij He:t 
stal"tén .• ri:!ads~m . q:o~k ~edrijfsqulbaur.betrok!<en. · ·· 

13 december 2005 inning leges aan te houden totna afronding 
oek.c]Q!Jr g~meenteraaq . 

. >>:<<::;:-:.: :-:.: .·. ,•·,:<:".:'.::.: . .:::::>::··-:=:.··.. .:.:.:.: .·> .· :.· .. ·.· . 
. · .. · .. ·.· . . . . . . . . 

2 mei 4006 nHoendércJq$aan raëlc]tnefvraag ovet\/oprtgang< 

informeert Hoenderdos> schriftelijk over door gemeenteraad 
itieerde onderzo~k naar cultuuraspecten de ambtelijke 

gani$atte (door Bèf§nschot) 
· ... ·.· . .·.·.· .·.·.·. ··.. .· . 

: .... ..:... .:::::::. ::.·: .::.. .·· 

PerbriefWordt Hoeriderdos gevtàagd te 
casusbeschrijving die Berenschot heeft geschreven als onderdeel 
van het onderzoek bf?drijfscultuur 

.·.·.·:.·>.· .<· .. 

1-lóènökrdÖs 
.>> :.:::: .. ::::. :::_ ', ','','• 

Bèreh$ch()t Çomrn ubicerèn 

Onderzoek naar cultuuraspecteh>in de ambtelijke organisatie 
wordt afgerond en rapport wordt officieel opgii::leverd (ook aan 

.Hoenderdos)> ·· 
·.·.·.·.· ···:<:::: ::? .·.·.·. ' ::::::: .:)> .· ... <::....:. :::::: :: y······-:-::: .. :.: :<.:. 

< www ,kgfkabriged~ólll linfo@kafkabfigëldê. nl 



4 Inj:eJ1 brjE:r aan çle bE:e(Hö~ndérd()slrilake d$ 
collegê expliCiet aáh datêr geehspfakê is vano 
maar alleen van overlast · ·· · · 

2~januáHi 20.07 Rapportr(flad~onderzoeknaar d~ C~Jltüwr in d 
organisatie w()rdt in eenraadse$si$ bespro 
drihgêl'l aàri Om een separal:eraé)dsessie t 
Hoenderdos 

14}l1ni 2007 Çglleg~ bi~dfgeppegqoening J1an Ho.e 
><overmatig$ wêr@aanihêdenter(b 

9 juli 2007 >ll.élnvullende brief inzake genqe 

3 

25<oktobér 2007 

rilet-schadeplichtig zijn van de 

Höençlerd()s @ag~értper b 
<<9~rne§ntelijk~chrijven v • 

hTet over een cortq:Jehsa 
gesproken, maar over e 
Hoenderdos geleden cha 

. . . ... 

f. Halkes PP het ·.·.·.·. · ... 
07 eh geeffhieril)· ifla.ridat 

(je léges moest wórdeh . 
vergoeding van de door de heer 

Bytgerpeestef m 
(v~rtegëhwoór ·• 
bllrgemeeste 

raak rt'Jefdé neer Halkés .. . . 
derdos), die Op verzoekvan de 

erplaatsthaar 25 oktober 2007 

<Hqenderdo brief ygn Çentra.:~l Beheér Achrneairzal:<e 
. verzöekv mêente voorverdere behandeling \fan de . 
schadeclaim . raai BehêerAch rhea Verzoekt Hoenderdos 

nte dossierstukken ter. Çlçlst:ruering van de geleden sch<;)de 

. ··.:. . .:·:·::. ..··.·. ·.···. .. ... .:> ..... . 

à(spraa~ tus~ef1 d~ bu@~meeste(~dde hèeFHélli<ês: 
eester verzoekt Hoênderoos deel te nernèn àan eèn 
om missie die een voqr pèide partijen élcceptabèfé 

ssing moet zoeken · ..... · 

iêf t-tóehderdos aái"\Centrààl $èhèèr j\chmea waarjn <\iêrba~ing 
o~dtuJtgesprokén qat nietde<geme@t~ maarHoellderdos 

wotdt gevraagd débenodigçle stllkkèi<aan te leveren inzake 
aansprakelijkstelling gemeellté 

College meldtHpetid§rdos çlat :ziJ bereid is 
....... ovér mogelijke vprm~n vanJegt:;)rnoetköming 

<Op 8 januari 2008 wordt der'aad door het college schriftelijk> 
geïnformeerd over de vorming van een adviesçommissie om tot 

< een opJossing te ko@en · inzifJ .. ke .. qe het verle~en ontstane 
sitLiatlérond .. de jjou\fyverguQning het beqt"ijfvar} 

··· Hóéndérçlos te Vijfqülzeri ··· ·· 

.·.·www. kafkabrigade.nl info@káfkabrigade.nl 
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26 februari 2008 

15 àpr'il 2008 

13 meJ2008 

22 mei 2()013 

28 mêÏ2008 

2 jull2008 

5 sê.Ptê!1'lbe(20Qf3 

29 oktober 2008 

4 

5 

·. .·.·.·. .··.·. .· .. ·.· .. · · .. ·.·. ·.·.··· . 

HoêndérdQs stemt irlmet iristellencidvièscommlssie 
Ha[kes· neemt daarîfl<bp zijn yèttoek {mede) plaats 

Overzicht van de door beide kanten gesugger 
voorzitters van de .adviescommissie 

.... .. . ... . .. . ... -·-

CommlssiêHoenderdos starfháar Werkzaa 

Tweede bijeenkomst.çornmissie Hoen 
·.·.·.·.··.>>:. .·.->.·.· :=:=:::: .--::::::.·. :;:::::: :=:·:: . .:::::.:.··. :;::: . 

. ··•• Dêrdé f?iJe~n~ornst commissie Hoe 

•• vierde bijeenkomst commis~ie ..... 

ViJfde P.ijeen~omstcomrt']issi 
. ·-:::;::= ·: .. :=:==<· .. , .:::.. -=:=.:·: ::=:::-····· ':':.: ... . 

áäQcollegê óyer .. de V'fjjzê ·• Coml1"1f$sie Hoehderc!os r 
W~arop ziJ in'lullirlg hee 
cOllege te adviseren ove 
aan de heer P.M. Ho der 

§!n aàri haar opdrachfonî het 
ijke vormen van tegemoetkoming 

en/ of Vijfhuizen Horeca BV 
.. >.· .·.<·>>.<·>·. .·.· 

:_::.: :;:::-·-·.·.·-:::::- ·<·. 

van de coffimissie Hoehderdos 

B&W inZàke weigering gesprek met 
. re@kpunten naar aanleiding van 

óor de adviescom.missie ...... 
. < ·======:::::-. . .· > >: ::r: :>> .> =:: <>======<>< :·:. 

College~éernt kennisvan éi!ldr~ppÓrtage Cornlllîssie > > 
Hoen rdos en besluit kennis; t~ nemen van de eindrapportage 

e Hoengerdos, de commissie Ho~nderdos te 
f1 haélrQpdracht, in .Je $.t§mmen ffietcJe pçigfaan 

s ên deze hotà ter irlfonnètiè te zehdéri aàri de raad· 
·. ·.·.·.· ·":>>: :>>> . ·.<· ::>: .::-;.·-·.·.·.·· . :· :: :·:· .... . 

·. . ·.::::: "<:::.:::..-.' .::<:>". : ·.:.<.-.-. .:.::::··.·. ·.:.:.::···.·.·. : <: :.·.:::: ::::: ... ·.·.·.·.·. 

rgemêester/ secretaris]an 1-loenderdos waarin>>wordt 
eld dat de gemeente geell behoefte voelt - gezien de toon 

. debrief Van d§ bêerHoenderdos :- nader)h te gaan op de 
ggeprag@n punten van oyèrleg ... ·.··· .. . ..... .. 

Ra~dsêssîe van dêTaad der geljieellte Haarlerl1mèrmêêr over 
kermisnemen van eindrapportage commissie Hoenderdos 

.;:::; ·.::::·_·_·_-.... :-:>= · ::::::. · --_·. :;:::: ·?> :: f _ )/: <t- ·._:_:;. ·. ·-::::: Y. /?L-. 
. ·Verschijning tapport van onclerzpeksbureau sêo 

Wildoorgrondel ijk grondbeleid doorgrond?' 

Rêj3Sdyergadèring ov~r o.a. Motie Hoorz:itting 'Ca§us >f-i.oenderdos' 
enrapporfv$n @detzoeksburealJ [3CO'Ondo(;)rgtoncl$1ijk ·· 
grbndb(i;)l§id d6or§rorid?1 ·· · · · ·· · · ·· ···· 
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12febrüari 

5 

26 maart 2009 

7 

s mer2QQ9 

s-<2.~JynF20()9 

1 

Raf;)dsdèbt'lt rapporf\/anónd~rzöèksburêau 
'Ondoorgrondelijk grondbeleid doorgrond?' 

Ra.9d .neemt tl'}otie 'Dossier Jîoeqderdos' aan 
/ oppra~ht èh trekt Mo~ie ljoprzitting 'casüs 

Verkenning aanpak Kafkabfigadè rondo 
griffier, raadl)Çldviseur I plaatsvervange 

•$i8fman21ger geme~nfe Hl3arl€lmlllerrne 
.···.· ·.·,""::: . ··::.· <>.: .:-.:. ">· >·> ..: .. :,·· . . .. 

J<.ènnisrl)aking en ov(2rleg vèrte9€!n 
• seniorenconvent met Kafkabrjg • e 

.. . 

oenderdos met 
, (deels) 
E!Qrigai:Je 

Kafkabrigade spreel<fmêt o 

J<.afkapfigade voert <JCht • · .. 
be~rokken (ex- )ITledeiN 
Haarlemmermeer 

Pa ui HQenderdqs . 

iusseljtijds óverlèg 
raadsêdviséur/ p 

met al dal1 hietdireçt 
de gemeente 

~genwo6rdiger$van sepioreQ·convehtl 
· arigem;l griffié(én Kafkà(:)ri@de 

14 september 2009 Gèplande slo n hetkafkabrigade-onderzoek naar de 
deze datum is geannul€lerd wegens 'casus Hoen 

langdurig 
:: :/::::;.,.'' t::: :: ::> :· )/:::::::::. :y:.:: ',' :\. \/ ::::.: _: 

Tussehtijds overleg vertègeniNöördigers·van SéniÖreh Cohvent, 
raäds dviseur I plaatsvervangend griffier en Kafkabrigade 

ah hetl(afkaprigacl.El"'OncJer4qek naar.c:Je 'CêS\J.S 

over oplossingsrichtingen naar aanleiding van slotse$sie 
er afronding 'casws Hoenderdos'. Oplossing wordt · 
reengekomen e.n 'ca$us ljqe11derdos' wordt afgeronq 
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gemeente 

Haarlemmermeer 

De heer P.M. Hoenderdos 

Kromme Spieringweg 465 

2141AH Vijfhuizen 

Staf Bestuur en Directie 
Contactpersoon R.A.J. H. van Daal 

Doorkiesnummer 023 567 6122 

Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 95 50 

Uw brief Verzenddatum 

Ons kenmerk 10.0407815 
Bijlage(n) Geen 

Onderwerp Schriftelijke bevestiging afspraken -5 FEB. 2010 
Geachte heer Hoenderdos, 

Naar aanleiding van ons laatste gesprek van 14 januari 201 0 jongstleden, bericht ik u het 

volgende. Het college heeft, gehoord de senioren uit de raad, op 2 februari 2010 ingestemd 

met de overeenkomst die wij met u op 14 januari 2010 hebben bereikt. 

De overeenkomst houdt in dat de gemeente u - zonder erkenning van schadeplichtigheid -

een coulancebedrag aanbiedt van € 1 00.000,-. Dit aanvullend op het bedrag van € 16.000,

ter verrekening van de leges, zoals wij u per brief van 14 juni 2007 (07/156500) reeds 

hebben bevestigd. 

Daarbij is afgesproken dat beide partijen publiekelijk uitsluitend zullen uitspreken dat we tot 

een overeenkomst zijn gekomen. Ik verzoek u om op te geven naar welk rekeningnummer 

het overeengekomen bedrag kan worden overgemaakt. 

Laten we hiermee een discussie sluiten die u en het gemeentebestuur lang heeft bezig 

gehouden. 

FSC 
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V i! ion Pla::ta. ce~tral 
~oeingavenue 24~ 

1119 PZ Schiphol-Rijk 

(T) 020 653S.960 
(F) 020 653 0441 

([) lnfo@vanschieadvecuuur.nl 

(W) www.vanschleadvoc:atuur.nl 

Datum:31 januari 2013 

1 .~~k~,Hoenderdosjgemeente Haarlemmerm<::er 

Geachte çoUega, 

FAX Nr. P.00!/001 

Van Schie Advocatuur 
Bouwrecht en ruim!.èlljke ardenl~g 

Per telefax: 023 553 02 60 

Potjonker Seunl<e Advocaten 

T.a.v. mevrouw Mr. A.M. van de Laar 

Postbus 280 

2000 AG HAARLEM 

Réf.: danlor 2011 0021 Uw ref.: 91792 

Hî~rbij bericht ik u naar aanlelding van uw schrijven van 30 januari jl. als volgt. 

Het verzoek van de gemeente heb ik aan mljn clll!nt voorgehouden. Mijn cliënt heeft laten weten ermee in te 

kunnen stemmen dat belde parruen zich voortaan mogen uitlaten over de inhoud van de overeenkomst. 

Ervan uitgaande u hiermee naar behoren te hebben geinformeerd, teken ik, 

met vriendelijke groet, 

V~rt Schte Advo.!a.t.uur fl.V. Is stztutldr g:e:vestig.d ln de gemtenu, Htt1!irlemmi!TrVU~f!r eJ'i i~s(:!mw~n in het il-Mndelsrl!giste.r lé Amsterdam onder n~mmt!r ~4~S?~6. Alle dién~tén E:!'\ (!.Odért!) 
Wl'):rl<:;r;Q,tt!Y'Ih'.ld(lr. w.Qord4f"' VAi'rl<:ht ulJ hQ:afdll v.nn t~:tln öVf:lr~nlt:Qm&t tat opdr.a.cht aan Va.n !ilkhla Advo.eatul.lr Q.v. Öf! de; rwt~r«-enkoms:t :o:IJfl v.lln toe.pur:lng de il\lÇI!f:Mer1! worwMJrd~l\ van Van Se'ni~e 
Mvocat~.mf 6.V. Del:'é ~19emefle voorwaarden D~Vta.«+)cn Qfl~-ar mttr een .eJ~<1~Pïriki31U~heh;:l~i;.!$p'u"ln~, lUn tn tê :itlt;n -op www,vi:\rt:Ct;:tlh~i~.dvötjjl.t;I.Jl.lr.n/liln WOtdl';ln op. v-~rr:.r.aG.It ka~tre)oQs toe..ge;:;cnckn. 




