
Stemmingenlijst 7 juni 2012 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld om: 
 

a) Bekrachtiging geheimhouding Kantoren- en bedrijvenstrategie Haarlemmermeer 
(2012.0020743) 
 
de geheimhouding te bekrachtigen op grond van de economische en financiële belangen van  
de gemeente (art. 10, lid 2 onder b Wob). De geheimhouding wordt bekrachtigd vanwege  
artikel 25 lid 3 Gemeentewet, en geldt voor de bijlage Financiële stand van zaken grex- 
projecten. 

 
b) Bekrachtigen geheimhouding op raadsvoorstel Anterieure overeenkomst De Hoek 

Noord (2012.0026136) met de bijlagen 1, 2 en 3 (2012.0026137) 
 
de geheimhouding te bekrachtigen op grond van de economische en financiële belangen van 
de gemeente (art. 10, lid 2 onder b Wob). De geheimhouding wordt bekrachtigd vanwege 
artikel 25 lid 3 Gemeentewet, en geldt voor het desbetreffende raadsvoorstel en de bijlagen 1, 
2 en 3.   

 
c) Bekrachtiging geheimhouding raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 

01-01-2012,  bijlage MPG en bijlage C van de BVR Wonen (2012.0023261) 
 

de geheimhouding te bekrachtigen op grond van de economische en financiële belangen van  

de gemeente (art. 10, lid 2 onder b Wob). De geheimhouding wordt bekrachtigd vanwege  

artikel 25 lid 3 Gemeentewet en geldt voor het raadsvoorstel, bijlage Meerjarenperspectief 

Grondzaken 01-01-2012 en bijlage C van de BVR Wonen 2012. 
 

d) Jaarstukken 2011 (2012.0014882) 
 

1. uit oogpunt van begrotingsrechtmatigheid de uitgaven, zoals vermeld in het overzicht 
Begrotingsoverschrijdingen 2011 in de paragraaf Overige Toelichtingen in de jaarrekening, te 
autoriseren; 

2. de beleidsverantwoording zoals vermeld bij het onderdeel 'Jaarverslag', exclusief de  
financiële programmaverantwoording, en de paragrafen van de Jaarstukken 2011 voor 
kennisgeving aan te nemen; 

3. het onderdeel 'Jaarrekening', inclusief de in het onderdeel 'Jaarverslag' opgenomen financiële 
programmaverantwoording, van de Jaarstukken 2011 vast te stellen; 

4. In te stemmen met de volgende kredietverstrekkingen 
a. 2012 € 35,7 miljoen als de 9e kredietverstrekking voor 2012 (kredietoverheveling 2011). 
b. 2012 € 1,9 miljoen als de 10e kredietverstrekking 2012 opnieuw aan te vragen kredieten. 
c. 2013 € 0,2 miljoen als 1e kredietverstrekking voor 2013. 
5. Het instellen van een bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma herstructurering 

bedrijventerreinen en hier € 190.000 aan toe te voegen. 
6. Een bedrag van € 1.151.000 toe te voegen aan het bij de najaarsrapportage 2011 ingestelde 

projectbudget ruimte voor duurzaamheid. 
7. Een bedrag van € 1.149.000 toe te voegen aan de  behoedzaamheidreserve. 
8. het resterende resultaat van € 56.000 nadelig na bestemming ten laste te brengen van de 

Algemene dekkingsreserve. 
9. De beslispunten 5, 6, 7 en 8 worden vastgelegd in de 5e begrotingswijziging van 2012. 

 

e) Evaluatie beleid en beleidswijziging voor de stalling van caravans en andere 

kampeermiddelen (2012.0014747) 

 

1. de evaluatie van het beleid stalling van caravans en andere kampeermiddelen vast te 
stellen en hieruit de volgende conclusies te trekken:  
a. het beleid is goed bruikbaar gebleken als toetsingsinstrument bij handhaving, 
bestemmingswijzigingen, vrijstellingen en bouwaanvragen; 



b. het beleid is opgenomen in ‘Het vierde gewas, Nieuwe Economische Dragers in 
Haarlemmermeer;  
c. door het verminderen van het economisch perspectief van de glastuinbouw in 
Haarlemmermeer sinds het vaststellen van het beleid, is de onderbouwing van het verschil 
voor stille opslag tussen kassen en andere agrarische bedrijfsbebouwing komen te vervallen;  
2. op grond van de evaluatie de volgende beleidswijziging door te voeren:  
a. stalling van caravans en andere stille opslag in kassen in principe mogelijk te maken buiten 
het glastuinbouwgebied PrimAviera Rijsenhout; 
b. binnen het herstructureringsgebied Rijsenhout de stille opslag van caravans en andere 
kampeermiddelen in principe toe te staan, totdat er duidelijkheid is over de herijking van het 
project PrimAviera Rijsenhout; 
c. stalling van caravans en andere stille opslag in kassen in het nieuwbouwgebied PrimAviera 
te blijven uitsluiten;  
d. vergunningaanvragen voor het (tijdelijk) stallen caravans en stille opslag te beoordelen op 
grond van de volgende criteria: 
i.   met de bestaande kassen van de kwekerij is geen volwaardige bedrijfsuitoefening meer 
mogelijk;  
ii.  de opstallen dienen te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit; 
iii. de situatie van stille opslag doet geen afbreuk aan het straatbeeld en de ruimtelijke 
inrichting ter plaatse; 
iv. het opslaggebruik veroorzaakt geen onaanvaardbare overlast op voor omwonenden; 
v. de gebruikssituatie verstoort de agrarische inrichting van het gebied niet; 
vi. door de stille opslag ontstaat geen onevenredig verkeer aantrekkende werking of 
milieuhinder; 
vii. het gebruik betreft enkel stille opslag; Schipholparkeren, onderhoud, verkoop onderdelen 
en reparatie zijn bedrijfsmatige activiteiten die niet vallen onder stille opslag en zijn niet 
toegestaan; 
3. het beleid voor de stalling van caravans en andere kampeermiddelen 5 jaar na vaststelling 
deze evaluatie opnieuw te evalueren en te bezien of een actualisering c.q. nieuw beleid 
noodzakelijk is. 

 

f) Bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies (2012.0020078) 

 
1. uit de Bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies de komende jaren een bedrag 
van € 3,0 mln. voor de onderstaande woningbouwprojecten aan te wenden:  

 
Projecten    Bedrag 
AQUAradius (starterslening) €   70.000,- 
Aan de Vaart   € 130.000,- 
Dahliahof    € 203.000,- 
La Terazza    € 460.000,- 
Nijverheidstraat 1-3   €   52.000,- 
De Boomgaard   €   60.000,- 
Noordrand Nieuw-Vennep  € 380.000,- 
Lindehof 2    € 170.000,- 
Assumburg    € 490.000,- 
Ewijkstraat    € 300.000,- 
Zelfbouw in de Zuidrand  € 400.000,- 
Hart voor Zwanenburg  € 290.000,- 

 
2. in te stemmen met de totaal benodigde onttrekkingen uit de reserve BLS voor de realisatie van 
de projecten ten gunste van programma 10 Wonen, product 820 Wonen. Dit betreft een 
onttrekking in 2012 van € 2,4 mln., voor 2013 van € 3,2 mln. en voor 2014 van € 1,2 mln.; 
 
3. de financiële vertaling van de bovenstaande projecten naar onttrekkingen van de reserve BLS 
te laten verwerken in de Najaarsrapportage 2012 en de Programmabegroting 2013-2016. 
 
 
Vaststellen van de agenda van 21 en 28 juni 2012. 


