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Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie SRH 

over verschillen in opgevraagde informatie 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 22 november 201 l ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van SRH over 
verschillen in opgevraagde informatie. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 7 :  Zowel de gemeente als de provincie geven hoog op over de bewaking van de 
integriteit, is hef college hef met SRH eens daf de burger moet kunnen vertrouwen op de 
integriteit van de overheid, in dit geval de gemeente wanneer een burger een beroep doet op 
de Wet Openbaarheid van Bestuur de Wob. 

Antwoord: Ja. 

Vraag 2: Is het college het met SRH eens dat er geen verschillen in dezelfde 
gespreksverslagen mogen of kunnen zitten? Hef was namelijk hetzelfde gespreksverslag. 

Antwoord: Ja, echter het betrof niet dezelfde versie van het verslag. De ene versie is het 
concept verslag zoals gearchiveerd door de provincie, de andere is het definitieve verslag 
zoals digitaal bewaard door de gemeente. Overigens is het benoemde verschil 
onbetekenend. Ter illustratie voegen wij de beide verslagen bij. 

Vraag 3: Heeft het college een ambtenaar opdracht gegeven om de informatie uit het verslag 
te doen verwijderen? 

Antwoord: Nee. 

Vraag 4: Zo ja, waarom? Is hier dan geen sprake van, valsheid in geschrifte? 

Antwoord: Deze vraag is gelet op ons antwoord op vraag 3 niet van toepassing. 
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Ons 201 1.0045841 
Volgvel 2 

Vraag 5: Heeft het college zelf de informatie uit het gespreksverslag verwijderd? 

Antwoord: Nee 

Vraag 6: Zo neen, is het college het dan met SRH eens dat voornoemde ambtenaar tot de 
arde geroepen dient te worden? 

Antwoord: Neen, zie ons antwoord op vraag 2. 

Vraag 7: Welke sanctie denkt het college aan d e  betrokken ambtenaar op te leggen? 

Antwoord: Geen, wij complimenteren betreffende ambtenaar voor het keurige verslag en de 
juiste archivering. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, "-- 
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Verslag 

Dianst Ruimte, Wonsn en Ecartomie 

Verslag van GDQ 
Vergaderdatum 30 september 2004 

hnweug Ton Oo"tman Gertings, Peter de Graaf, Kees Laketveld (vooriritter), Goriie Verbeek 
(verslag + punt I f f ,  Cjlbert La Fors (punt 31, Martijn van Bezbcef (punt 4) 

&hetig Alex van Rijn, Wim van Eijs 
kennisgaving 

AW6zig zonder 
kennisgeving 

Versiagiegging C*V@rbe@k 

1, Opsniag en medM&linga?n 
Anneke van Wljngaardsn stelt zich voor ais raEe3uwa regicclPördinator. Zij is nieuw OP het 
gebied van r.os en he& binnen de prcrvincie functlss bij het kabinet en bij ELM vemld. 

2, Verslag 2 juli 2054 (Gordo &lerbee>rc) 
Tekstueel geen opmerkingen, hktt vsrsiag wordt vastgesteld. 
Na~r  aanleiding van punt 3; de gemeente gaal actief (o.m. fínancieei participeren In de 
onmerpopdracht voor de Beniedijk (coupure oostelijke link N2631). 

3. Braukenhor.;&-W& QOiSk@fl Ia Fors] 
De planopzet en uitgangspunten voor het bestemmi-splan worden tmgelicht. 
Wat de M201 batreft is Rsxibiliteil het uitgangspunl; we nsrnen op wat we nu weten. 
Aandachtspunten voor provincie zijn; - 50,000 m2 bvo an de retafie met streekplan en fassrlng~afsprakera N204 
- wrkeersaMkksling FEijnland@rww in relatie kst d e  m2 kantooron&iwikkeiir~g 
Tan zal met nick Winters ovedeggen Of wat: voorgessteld wordt past in de 
faseringsafspraken van de reafisatieaver@enkomst M204, 

Wat de ptaatsgebondt;n risimmntour batreft; GS hebben in esn vergelekbar@ situatie al 
eer] standpunt hpaald, Taëi zal dit overla~gen 

4, De LLaa"s @n Ra~sdcsrpemeg (ik9arrtljn van b-ierk~ii) 
De brief waarin de gemeente GS vfaagf om een standpunt is de deur uit. Vewacht wordt 
dat het antwoord op de prealabsle vraag in november in de staf met Meijdam karnt, 
Qnderzocht wordt ho@ e.e.8, besfuurlijk ligt en of zaken (Ifser;: andere 
slreekplanherzieningskw8sUes) b cambinaren zijn. 
Als er vragen neemt de provincie Contact op met de gemeente. legetvkeftijd is de vraag 
om bij raarisbehandeling van het ontwikksfingskader De Liede duidelijk ts communiceren 
dat alles onder voorbehoud van een streakplanherziening is. 

5, Advi~tsgroeap initiatieven (Peter de Graao 
De stukksn zijn ter kenriisrteming ontvangen. 

6. LlS-t%rrpningbouwfocati.es {Gorrie V@&@@ k) 
Van d% VROM-inspectie is een frXm5le reactie ontvangen op het verzoek om prealabele 
uitspraken vaar (sen aantai inbrei-locatiac te daen. De gemeente beraamt zich over 
nader te nemen stappen, 

7. Stand van zaken bestemmingsplannen (Peter de Eraalr) 



~e-oiag van GD0 
V c s l ~ d  2 

0% komende jaren zal een verdubbeling van de ambtelijke mpaciteit op het viak van 
actualisering bestemmingsptannen ingezet worden, Dit om de benodigde 
actuafiseringagraata van 80 procent Io behalen, De kwaliteit van de bestemmingsplannen 
zat dalen. Mjat in juridische zin, maar in de mate van gepleegd onderzoek. Als de 
toekmskige (wenselijke) bestemming rsnduideiijk is besbmmen we de bestaande 
situatie. 
De standaardisering van becttcrnmingsplahinen is nagenoeg gereed. De standaard is 
afgestemd op DURF en 1MRO. 
Oe herziening van het Koepelbesluit zal her: eerste bestemmingsplan zijn dat alleen 
digitaal aan de provincie gezonden mal worden (ivm gigantische kosten (re)productie 
kaartmateriaal) 
Anneke zal nagaan of er bij de provincie belangstelling is (bij management I werkvloer) 
om Ie komen kijken naar een demo. 

8, Rondvraag en siimitlng 
- Ton geeft aan dat d@ gc~rnec3nto I-tenade~d kan warden door de heer De Vos 
i.v.i.ri .erlafschiricling@n-kwsstìe; 
- Afgdapen dinsdag heeft GS besluit genomc-;n over Stadspoad on 
appartementengebouw Fkriade; 
- wat de artlkal3Q reparalievsp!ichting betreft; d@ gerrteente h$@& een 
gemeent&ekkend programma en werk aan plannen. Tori bespreeki esva. met E4340 
Kak en maakt werkafspraken; 
- Beusenberg; bij het maken van d@ ruimteluk@ onderbouwing graag aandacht voor d e  
benodigd@ strsekplanwijziging @n d@ haalbaa&eid bij CS; 
- Ton verspr ie op taken van provincie N-W. 
-Kees; .s' 

Kees bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

- 5" * 

~~t$~~&~~9-pqh&:b~0~+p@t~~~@k$~&~@:@q[~~4@~4 
datum goede disnstenavcorl~ dafrerm agaerdaoverl@gl 
aanvang: pm {W] anders varmeld) 
eindtdd: prn 

aanvang: i 0.30 (tenzij anders verneld) 
sindtijd: 11.30 

do. .16 decsm ber 2004 vr. 3 december 



Verslag van 
Vergaderdatum 

Aanwezig 

Afwezig met 
kennisgeving 

Afwezrg zonder 
kenn~sgev~ng 

Verslaglegging 

Dienst: Ruimte, Wonen en Economie 

30 september 2004 
Ton Qortman Gerlings, Peter de Graaf, Kees Lakervefd (voorzitter), Corrie Verbeek 
(verslag i- punl 6), Gilbert: La Fors (punt 3), Marlijn van Berkel (punt 4) 
Alex van Rijn, Wim van Eijs 

C. Verbeek 

4 .  Opening en mededeiingen 
Anneke van Wijngaarden stelt zich voor als nieuwe regiocoordinator ZIJ IS nieuw op het 
gebied van r.o en heeft binnen de provincie functies bij het kabinet en bij ELM vervuld. 

2. Versiaca 2 juk 2004 (Corrie Verbeek) 
Tekstueel geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld. 
Naar aanleiding van punt 3; de gemeenre gaat actief (o m. financieel participeren in de 
ontwerpopdracht voor de Geniedijk (coupure oostelijke link N201). 

4, Beukenhorst-Oost (Gilbert la Eos )  
De planopzet en uitgangspunten voor het bestemmingsplan worden toegeiicht 
Wat de N201 betreft is flexib~litert: het uitgangspunt, we nemen op wat we nu weten. 
Aandachtspunten voor provincie zljn, 
- 50 Q00 m2 bvo en de relatie met streekplan en faseringsafspraken N20i 
- verkeersafwikkeling Rijnlandenueg in relatie l o l  de m2 kantoorontwikkeling 
Ton zal met Dick Winters overieggen of wat voorgesteld wordt past in de 
faseringsafspraken van de real~satieovereenkomct N201. 

Wat de plaatsgebonden risicocontour betreft; GS hebben in een vergelijkbare situatie al 
een standpunt bepaald Ton zal dil overleggen 

la. De Liede en Raasdorpeweg (Martijn van Berkel) 
D@ brlef: waarin de gemeente GS vraagt om een standpunt is de deur uit. Verwacht wordt: 
dat het aniwaord op de prealabele vraag in november in de staf met Meijdam komt. 
Onderzocht wordt hoe e e a bestuurlgk ligt en of zaken (lees andere 
streekptanherzienrngskwesties) te combineren ztjn. 
Als er vragen neemt de provincie contact op met de gerneente Tegelijkertijd IS de vraag 
otn bij raadsbehandeling van het ontwikkelingskader De L~ede durdelijk te communiceren 
dat alles onder voorbehoud van een streekplanherziening is. 

5, Adviesgroep initiatieven (Peter de Graaf) 
De stukken zljn ter kennrsnemlng ontvangen. 

6. LIB-Woningbouwlocaties (Corrie Verbeek) 
Van de VROM-inspectie is een formele reactie ontvangen op het verzoek om prealabele 
uitspraken voor een aantal tnbrei-locatles te doen. De gemeente beraamt zich over 
nader ie nemen stappen 

7. Stand van zaken bestemmingspfarinlen (Peter de Graaf) 



Verslag van GD0 
Volgvei 3- 

De komende jaren zal een verdubbeling van de ambtelijke capaciteit op het vlak van 
actualisering bestemmrngsplannen ingezet worden Dtl om de benodigde 
actualisenngsgraad van 80 procent te behalen De kwaliteit: van de bestemmingsplannen 
zal dalen Niet In juridische zin, maar in de mate van gepleegd onderzoek Als de 
toekomstige (wenselijke) bestemming ondu~delijk is bestemmen we de bestaande 
situatie 
De standaardisering van bestemmingsplannen is nagenoeg gereed De standaard 1s 
afgestemd op DURP en IMRO 
De herziening van hei Koepelbeslult zal het eerste bestemm~ngsplan zijn dat alleen 
digitaal aan de provincie gezonden zal worden (ivin gigantische kosten (re)productie 
kaartmateriaal) 
Anneke zal nagaan of er bij de provincie belangsieliing is (bij management J werkvloer) 
om te komen kijken naar een demo 

8. Rondvraag en sluiting 
- Ton geeft aan dat de gemeente benaderd kon worden door de heer De Vos 
I v m erfafscheidingen-kwestfe, 
-Afgelopen dinsdag heeft GS een besluit genomen over Stadspoort en 
appartementengebouw Floriade, 
- wat de artikel 30 reparatieverplichting betreft, de gemeente heeft een 
genieentedekkend programma en werk aan plannen Ton bespreekt e e a met Eetjo 
Kok en maakt werkafspraken, 
- Beusenberg, bij het maker1 van de ruimtelijke onderbouwmg graag aandacht voor de 
benodigde streekplanwijziging en de haalbaarheid bij GS, 
- Ton verspreidt op verzoek van Corrre het document "Vis~e op taken van provincie N-H 

Kees bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

Vergader$c;hema Goede Dienstenaverleg 2004 
datum goede dienctenov@rleg datum agendaoverleg 
aanvang: pm (tenzij anders vermeld) 
eindtijd, pm 

aanvang- I 0 30 (tenzy anders vermeid) 
eindtijd li 30 

do. 16 december 2004 vr. 3 december 


