
Stemmingenlijst 13 juni 2013 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld om: 

 

a) Voorjaarsrapportage (2013.0029331) 

1. in te stemmen met het financiële kader van de Voorjaarsrapportage voor de jaren 2013-2017; 

2. in te stemmen met: 

a. de voorgestelde bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2013-

 2017 conform bijlage 1; 

b. de 4
e
 kredietverstrekking voor 2013 waarbij in totaal een bedrag van € 11,3 miljoen wordt 

 afgeraamd; 

3. de uit de Voorjaarsrapportage 2013 voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen, te weten: 

a. de 10
e
 begrotingswijziging van 2013 voor de ontwikkelingen conform bijlage 2; 

b. de 9
e
 begrotingswijziging van 2013 voor de technisch neutrale mutaties conform bijlage 3;  

4. de Voorjaarsrapportage 2013 onderdeel “Meerjarenbeeld” vast te stellen; 

5. kennis te nemen van de Voorjaarsrapportage 2013 onderdeel  “Bezuinigingen”. 

 

  2 Bestuur, samenleving en publiekscontact       Indiener(s)  -  

5 M  Motie ‘Gemeentelijke ombudsman’ 

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 

13 juni 2013; 

 

Constaterende dat; 

 Op grond van de Wet Externe klachtrecht per 1 januari 2006 

elke gemeente een externe klachtenvoorziening moet hebben 

gerealiseerd; 

 De gemeente Haarlemmermeer zich heeft aangesloten bij de 

Nationale ombudsman; 

 Inwoners van Haarlemmermeer die klachten hebben over 

zaken waar de Stadsregio over gaat (Jeugdzorg, wonen en 

Openbaar Vervoer) terecht kunnen bij de gemeentelijke 

ombudsman van Amsterdam; 

 De Stadsregio (WGR+) gaat ophouden met bestaan; 

 Het volledige domein van de Jeugdzorg per 1 januari 2015 

onder verantwoordelijkheid gaat vallen van de gemeente; 

 De ombudsman een belangrijke taak bij de rechtsbescherming 

van burgers vervult; 

 

Overwegende dat: 

 Gezien het feit dat de gemeente meer taken gaat krijgen 

zullen er meer klachten komen; 

 Alle klagers die er met de gemeente niet uit komen recht 

hebben op een goede klachtenafhandeling; 

 Een gemeentelijke ombudsman beduidend meer voordelen 

biedt aan zowel de klagers als aan de gemeente dan de 

Nationale ombudsman; 

 Een gemeentelijke ombudsman altijd een hoorzitting zal 

houden: 

 De drempel naar een gemeentelijke ombudsman beduidend 

lager is; 

 Een gemeentelijke ombudsman bekend is met de lokale 

situatie en problematiek; 

 Een gemeentelijke ombudsman een belangrijke bijdrage kan 

leveren aan de verbetering van de dienstverlening van de 

gemeente; 

 

Forza! INGETROKKEN 



Verzoekt het college; 

 Verzoekt het college om in het najaar van 2013 met een 

raadsvoorstel te komen voor de instelling van een 

gemeentelijke ombudsman. 

 

8 M  Motie “Geen raadslid in het stembureau” 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 

13 juni 2013; 

 

Motie betreffende het lidmaatschap van raadsleden en kandidaat 

raadsleden van een stembureau 

 

Constaterende dat; 

 Er in maart 2014 weer gemeenteraadsverkiezingen zijn; 

 Sommige (kandidaat) raadsleden vanuit hun maatschappelijke 

betrokkenheid lid zijn van een stembureau; 

 Er geen enkel reden of aanleiding is om te twijfelen aan de 

integriteit van raadsleden die lid zijn van een stembureau;  

 Voor de wet raadsleden benoemd mogen worden als lid van 

een stembureau, zolang zij geen blijk geven van hun politieke 

voorkeur;  

 Raadsleden vanwege hun activiteiten op de sociale media, 

maar ook vanwege radio en tv uitzendingen van 

raadsvergaderingen, berichten in de lokale media die voorzien 

zijn van foto’s en andere (verkiezings)activiteiten in de 

gemeente steeds herkenbaarder worden voor inwoners van 

onze gemeente en daarmee van welke politieke partij zij zijn; 

 De kiesraad adviseert terughoudend te zijn met het benoemen 

van raadsleden als lid van een stembureau. 

 

Overwegende dat: 

 Ondanks er geen twijfel is over de integriteit van raadsleden 

zal toch elke schijn van belangenverstrengeling tegen gegaan 

moeten worden;  

 Er sprake kan zijn van onbewuste en onbedoelde 

beïnvloeding van kiezers door raadsleden die lid zijn van een 

stembureau vanwege hun bekendheid bij de inwoners van de 

gemeente;  

 Elke schijn van beïnvloeding van de kiezer in het stembureau 

voorkomen dient te worden; 

 

Verzoekt de Burgemeester; 

 Het niet toe te staan dat raadsleden en kandidaatsraadsleden 

bij gemeenteraadsverkiezingen lid zijn van een stembureau in 

de gemeente Haarlemmermeer. 

Forza! INGETROKKEN 

  3 Veiligheid                                     Indiener(s)  -  

4 M  Motie inzake Politiekeurmerk Veilig Wonen 

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 

13 juni 2013 

 

Constaterende dat: 

- Begin 2013 het aantal woninginbraken weer gestegen is t.o.v. 

de dalende trend die de jaren ervoor in gang was gezet. 

- Het Politiekeurmerk Veilig Wonen hoofdzakelijk gebruikt wordt 

voor nieuwbouw; 

CDA Voor: 

Tegen: 



- De gemeente een rol vervult op het moment dat er reeds 

sprake is van woninginbraak en haar inwoners dan actief 

voorlicht over te nemen preventieve maatregelen; 

 

- Beperking van overvallen en inbraken gezien de vaak forse 

traumatische ervaring voor mensen die het treft grote 

aandacht moet blijven houden. 

 

Overwegende dat: 

- Ook bestaande bouw even gevoelig is voor woninginbraak als 

nieuwbouw; 

- Er op het gebied van voorlichting en preventie voor de bestaande 

bouw nog rendement te behalen valt; 

- Het essentieel is dat er binnen het ambtelijke apparaat voldoende 

capaciteit aanwezig is om aan de informatievoorziening te kunnen 

voldoen; 

- Voorkomen nog steeds beter is dan genezen. 

 

Draagt het college op om: 

- In 2014 middels een extra actie er voor zorg te dragen dat de 

gemeente in staat is meer aandacht te besteden aan preventie en 

voorlichting voor bestaande woningbouw. 

  5 Werk en Inkomen     Indiener(s) -  

10 M  Motie ‘voor wat hoort wat’ 

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 

13 juni 2013; 

 

Constaterende dat; 

 Per 1 januari 2012 het college bevoegd is tot de invoering van 

de wettelijke verplichting tot het leveren van een 

tegenprestatie door een bijstandsontvanger; 

 In het regeerakkoord van VVD en PvdA is afgesproken dat 

mensen in de bijstand een maatschappelijke tegenprestatie 

moeten leveren; 

 In Haarlemmermeer momenteel geen beleid is ontwikkeld 

voor het bovenstaande doel; 

 

Overwegende dat: 

 De samenleving iets terug mag verwachten van mensen met 

een bijstandsuitkering (wederkerige solidariteit); 

 Mensen met een bijstandsuitkering ingezet moeten kunnen 

worden bij maatschappelijk nuttige werkzaamheden; 

 In de gemeente voldoende maatschappelijk nuttige 

werkzaamheden voorhanden zijn (sneeuwruimen, papier 

prikken, borden schoonmaken, koffie schenken in 

verzorgingstehuizen, was en strijkservice voor mantelzorgers 

etc.); 

 De tegenprestatie het vinden van werk door mensen met een 

bijstandsuitkering niet in de weg moet staan en de 

tegenprestatie zeker niet mag leiden tot verdringing op de 

arbeidsmarkt; 

 

Verzoekt het college; 

 Verzoekt het college om dit jaar met een plan van aanpak te 

komen op welke wijze mensen met een bijstandsuitkering een 

maatschappelijke tegenprestatie gaan leveren. 

 

VVD  



6 M  Motie ‘Digitaal meldpunt (bijstands)fraude’ 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 

13 juni 2013; 

 

Motie betreffende Digitaal meldpunt (bijstands) fraude 

 

 

Constaterende dat; 

 (Bijstands)fraude de solidariteit in de samenleving ondermijnt; 

 In Haarlemmermeer het niet mogelijk is om (anoniem) digitaal 

een melding te doen van (bijstands)fraude; 

 Veel gemeenten en het UWV wel een digitaal meldpunt 

hebben, waar men anoniem kan melden; 

 

Overwegende dat: 

 (Bijstands)fraude met alle middelen dient te worden 

bestreden; 

 De gemeente naar aanleiding van (anonieme) meldingen 

succesvol onderzoek heeft gedaan naar fraude; 

 Een digitaal meldpunt (bijstands)uitkeringsfraude op de 

gemeentelijke website een bijdrage kan leveren aan het 

opsporen en aanpakken van (bijstands)uitkeringsfraude; 

 

Verzoekt het college; 

 voor 1 oktober 2013, of zoveel eerder als mogelijk is, burgers 

de mogelijkheid te bieden om (anoniem) melding te maken 

van fraude met uitkeringen via een gemakkelijk toegankelijk 

digitaal meldpunt (bijstands)uitkeringsfraude op de 

gemeentelijke website; 

 

Forza! INGETROKKEN 

9 M  Motie Social Return 45+ 

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 

13 juni 2013, 

Gelezen de Voorjaarsrapportage 2013, 

Overwegende dat 

- Er heden een groter wordende groep mensen bestaat die 

alleen op grond van leeftijd niet meer aan het werk komt: de 

45 plusser.  

- De gemeente woningaanpassingen in het kader van de WMO 

vooral aan bedrijven waarbij het Social Return principe wordt 

toegepast uitbesteedt.  

- Social Return bedoeld is om gemotiveerde werkzoekenden/ 

werklozen weer aan een betaalde baan te helpen.  

Constaterende dat 

- Door gebruik te maken van bestaande subsidieregelingen 

zoals loonkostensubsidie, detachering vanuit de SW, etc.  

Social Return nu wordt ingezet voor de mensen die een 

afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 

Stelt voor om 

a. Het Social Return principe ook voor de groep 45+ 

werkzoekenden te betrekken bij de selectie van bedrijven die  

WMO-woningaanpassingen uitvoeren. 

 

 

 

 

EH aangehouden 



b. Een eerste screening voor geschiktheid van een werknemer 

uit deze groep 45+  in relatie tot WMO-woningaanpassingen 

plaats kan vinden op de afdeling Werk en Inkomen: 

- Bij eerste aanvraag WWB 

- Screening “zittend bestand” 

c. Een gerichte selectie uit de groep 45+  eventueel in  

 samenwerking met uitzendbureaus te faciliteren in het vinden 

van een baan. Uitzendbureaus hebben kennis van de 

arbeidsmarkt, weten wat er nodig is en wat de behoefte is van 

werkgevers. Uitzendbureau’s  hebben tevens ervaring met 

matching. 

 

Verzoekt het college 

Genoemd voorstel op korte termijn te effectueren in haar sociaal 

domein en WMO programma.   

  6 Jeugd en Onderwijs     Indiener(s) -  

2 M  Motie Beleidsadviseur Hoger Onderwijs 

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 

13 juni 2013; 

 

Motie betreffende beleidsadviseur hoger onderwijs horende bij 

Raadsvoorstel 2013.0029331 

 

Constaterende dat; 

 Het College in de voorjaarsrapportage 2013 voor de 

jaarschijven 2014 tot en met 2016 extra gelden voor een 

beleidsadviseur hoger onderwijs wil vrijmaken (€80.000 euro 

per jaar); 

 Het College in B&W voorstel 2013.0000456 aangeeft dat de 

samenwerking met de Arizona State University middels het 

Global Sustainability Solutions Center (GSSC) op voorhand 

geen grote financiële toezeggingen of bijdragen van de 

gemeente vraagt; 

 Het College in B&W voorstel 2013.0000456 aangeeft dat de 

taken van de beleidsadviseur hoger onderwijs uitgevoerd 

worden binnen de beschikbare uren (2013.0000456); 

 Het College in B&W voorstel 2013.0000456 aangeeft dat eind 

2013 een evaluatie zal gaan plaatsvinden en de 

vervolgstappen bepaald gaan worden; 

 

Overwegende dat: 

 Het raadzaam is om eerst de evaluatieresultaten af te 

wachten alvorens extra financiële verplichtingen aan te gaan; 

 Het in de Voorjaarsrapportage 2013 extra voorgestelde 

bedrag ad €240.000 voor ambtelijke ondersteuning moeilijk uit 

te leggen valt aan onze inwoners in tijden van crisis en 

bezuinigingen;  

 

Verzoekt het college; 

 Vooralsnog geen extra middelen beschikbaar te stellen voor 

een beleidsadviseur hoger onderwijs voor de jaarschijven 

2014-2016 en deze functie op te vangen binnen de bestaande 

gemeentelijke formatie/fte’s. 

 

Forza!/GL INGETROKKEN 

  



7 M  Motie ‘JIP’ 

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 

13 juni 2013; 

 

Motie betreffende Jongeren Informatie Punt (JIP) 

 

Constaterende dat; 

 De uitvoering van JIP-taken zijn toebedeeld aan de 

bibliotheek; 

 JIP alleen spreekuur houdt op de hoofdlocatie van de 

bibliotheek in Hoofddorp; 

 

Overwegende dat: 

 Sociaal maatschappelijke hulpverlening aan jongeren geen 

kerntaak van de bibliotheek is; 

 De Centra voor Jeugd en Gezin meer mogelijkheden bieden 

om de JIP-taken tot zijn recht te laten komen, zowel op het 

gebeid van kennis als mogelijkheden voor doorverwijzing; 

 Met de komst van Centra voor Jeugd en Gezin in de 

gemeente hulpverlening en advies gedecentraliseerd wordt 

aangeboden, waardoor er meerdere locaties zijn waar 

eventueel spreekuur gehouden kan worden.  

 

Verzoekt het college; 

 De functie van het JIP weg te halen bij de bibliotheek en te 

beleggen bij het aanbod van de Centra voor Jeugd en Gezin 

 

Forza! INGETROKKEN 

  8 Mobiliteit      Indiener(s) -  

3 M  Motie ‘Ruim Baan voor de Fietsers’ 

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 

13 juni 2013 

 

Overwegende dat: 

- Fietsbeleid onder Programma 8 (Mobiliteit) en het 

deltaplan bereikbaarheid valt; 

- In het kader van het sportbeleid veel aandacht wordt 

gegeven aan gezond bewegen voor jong en oud; 

- Gebruik van E-fiets explosief toeneemt, vooral door 

ouderen; 

- De fietspaden goed onderhouden en veilig moeten zijn; 

- Vooral fietsroutes en met name snelfietsroutes van naar 

het werk hierbij van groot belang zijn; 

- Er weliswaar maatregelen worden voorgesteld om het 

fietsen te stimuleren, maar deze onvoldoende zijn;    

 

Constaterende dat: 

- Dat bij de raadsdiscussie inzake evaluatie sportnota de 

dato 6 juni 2013, is onderkend dat te weinig gebruik wordt 

gemaakt van de fiets als vervoersmiddel voor het woon-

werk verkeer; 

- De aanleg van fietssnelroutes een instrument is om 

invulling te geven aan verbetering van mobiliteit en 

veiligheid van fietsverkeer; 

- Op een enkele uitzondering na, concrete plannen en 

volledige financiering van snelfietsroutes vooralsnog 

ontbreken; 

GL aangehouden 



- Het onderhoud aan fietspaden onvoldoende is en 

veiligheid voor verbetering vatbaar is, waardoor mensen 

worden ontmoedigd de fiets te pakken; 

 

Draagt het college op: 

 

Ruim voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2014 te 

komen met nieuwe voorstellen omtrent het fietsbeleid, als 

integraal onderdeel van het deltaplan bereikbaarheid. 

  9 Ruimtelijke ontwikkelingen en duurzaamheid  Indiener(s) -  

1 M  Motie Realisatie Windturbines  

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 

13 juni 2013 

 

Betreft motie bij raadsvoorstelnummer 2013. 0029331 

 

Overwegende dat: 

 

- Duurzaamheid een speerpunt van het collegeprogramma 

is 

- De doelen die gesteld zijn onder meer gehaald moeten 

worden door het realiseren van een aantal windturbines in 

het zuiden van onze gemeente 

- Deze windturbines moeten worden gerealiseerd door de 

Stichting Haarlemmermeer-Zuid in nauwe samenwerking 

met de bevolking. 

- Dat voor het aanvagen en verkrijgen van een 

bouwvergunning een MER-rapportage nodig is 

- Dat voor het opstellen van de MER-rapportage financiële 

middelen nodig zijn; 

- Dat de Stichting Haarlemmermeer-Zuid niet over 

voldoende financiële middelen beschikt om dit MER-

rapport te bekostigen; 

 

Constaterende dat: 

- Voor het opstellen van dit MER-rapport een aantal criteria 

moeten worden vastgesteld; 

- Dat deze criteria door de gemeente of dan wel door de 

provincie Noord-Holland moeten worden vastgesteld; 

 

Draagt het college op: 

 

Op korte termijn de criteria voor het MER-rapport al dan niet 

in samenwerking met de Provincie vast te stellen en via het 

Duurzaam Bedrijf de ontbrekende financiële middelen tijdelijk 

beschikbaar te stellen. 

GL INGETROKKEN 

  



 

Amendement 1 bij raadsvoorstel 2013/24764 - Vaststelling Strategische Agenda van de 

Raad bij de Voorjaarrapportage 2013 (Forza!) 

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 13 juni 2013 

Betreft wijziging op raadsvoorstelnummer 2013/24764 
 

Toevoegen aan de Strategische Agenda van de Raad:  

 Jaarlijks terugkerende sessie met het onderwerp Onderwijszaken.  

 

Motivatie: 

 De raad de behoefte heeft om de algemene stand van zaken te bespreken over het onderwijs 
 in Haarlemmermeer, 

 Onderwijs belangrijk is voor onze maatschappij, 

 Met een jaarlijkse sessie over het onderwijs geeft de Raad zichzelf de kans om knelpunten en 
 onze ambities te bespreken. 

 

Amendement 2 bij raadsvoorstel 2013/24764  - Vaststelling Strategische Agenda van de 

Raad bij de Voorjaarrapportage 2013 (GroenLinks) 

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 13 juni 2013 

 

Overwegende dat: 

 

- De strategische agenda van de raad (SAR) een instrument is voor de raad om vinger aan de 
pols te houden over de stand van zaken op belangrijke, grote en/of bestuurlijk gevoelige  
dossiers; 

- De SAR een dynamisch document is en aan actualiteitswaarde toeneemt na iedere actualisatie.    
 
Constaterende dat: 

- De Rekenkamercommissie in haar onderzoek ‘Verbonden en Verankerd’ (2013/20731) heeft 
geconstateerd dat de raad haar rol als controlerende en kaderstellende orgaan in relatie tot 
verbonden partijen kan verbeteren; 

- De raad deze constatering tijdens het raadsdebat op 23 mei 2013 heeft onderkend; 
- De Rekenkamercommissie tevens aangeeft dat gemeente een aantal grote verbonden partijen 

kent waarvan financiële, maatschappelijke en personele ontwikkelingen bij deze verbonden 
partijen van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke P&C producten; 

- Toevoeging van het onderwerp ‘agenderen jaarstukken van verbonden partijen voor de raad’ 
aan de SAR bijdraagt aan de vergroting en verbetering van de controlerende en kaderstellende 
taak van de raad. 

 

Besluit: 
 
Om het onderwerp ‘agenderen jaarstukken verbonden partijen’ toe te voegen aan de SAR.  
 

Amendement 3 bij raadsvoorstel 2013/24764  - Vaststelling Strategische Agenda van de 

Raad bij de Voorjaarrapportage 2013 (HAP) 

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 13 juni 2013 

 

Betreft wijziging op raadsvoorstelnummer RV2013/24764 

 

Inhoud wijziging:  

Toevoegen aan: 

Thema V Economische Zaken  

Het onderwerp: 

BVR Kantoren en bedrijven (via(t)MPG)  2de kw 2014 

 

Toelichting: 

Idem als de BVR Wonen 



 

b) Vaststelling Strategische Agenda van de Raad bij de Voorjaarrapportage 2013 

(2013/24764) 

de Strategische Agenda van de Raad vast te stellen, met daarbij de volgende onderwerpen en 

planning: 

 Thema/ Onderwerp 2013 2014 

I Bestuurlijke organisatie   

 Besluit toekomst Stadsregio Amsterdam (afhankelijk Rijk) 

- Opheffingsbesluit WGR+ 

nnb  

II Bezuinigingen   

 Jaarstukken / Voorjaarsrapportage  2
e
 kw  2

e
 kw 

 Begroting / Najaarsrapportage 4
e
 kw 4

e
 kw 

III Grondzaken   

 Nota grondprijzen 4
e
 kw 4

e
 kw 

 Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 2
e
 kw  2

e
 kw 

 Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 4
e
 kw 4

e
 kw 

IV Werkgelegenheid   

 Brief startersbeleid 3
e
 kw  

V Economische zaken   

 Kantoren- en bedrijvenstrategie 4
e
 kw  

VI Bereikbaarheid   

 Parkeerbeleid (inclusief parkeertarieven) 2
e
 kw  

VII Veiligheidsbeleid   

 Integraal Veiligheidsbeleid 4
e
 kw  

 Nieuwe prostitutiebeleid 3
e
 kw  

VIII Sociaal maatschappelijk beleid   

 Decentralisaties sociaal domein (afhankelijk van Rijk)   

 Uitwerking exploitatie en beheer Sociaal Culturele 

Accommodaties (implementatie plan van aanpak en evaluatie) 

3
e
 kw  

IX Ruimtelijk Beleid   

 Deelstructuurvisie Hoofddorp definitief 2
e
 kw  

X Wonen   

  BVR Wonen (via (t)MPG) 2
e
 kw  

4
e
 kw 

2
e
 kw 

4
e
 kw 

XI Onderwijs   

XII Cultuur   

XIII Duurzaamheid   

 Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014 4
e
 kw  

XIV Grootschalig groen en recreatie   

 

 

c) Vaststelling bestemmingsplan Cruquius Noord (2013.0024800) 

1. de zienswijzen van 

1. E. J. van Damme; 

2. N.V. Nederlandse Gasunie; 

3. Mr. T. F. Roest van Köster advocaten namens de Haarlemmermeersche Golfclub en 

de Groene   Weelde b.v.; 

4. A. G. M. Huijsmans; 

5. A. B. Monster; 

6. L. R. Monster; 

7. B. A. Monster; 

8. C. van Wijk, 

 die alle tijdig zijn ontvangen, ontvankelijk te verklaren; 

2. in te stemmen met zienswijze 2; 

3. niet in te stemmen met zienswijzen 1 en 3 tot en met 8; 



4. naar aanleiding van punt 2, op de verbeelding voor het niet meer bestaande gedeelte van de 

 gasleiding de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ te laten vervallen; 

5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat er niet wordt voorzien 

 in de  realisatie van een bouwplan waarvoor kostenverhaal is voorgeschreven; 

6. het bestemmingsplan ‘Cruquius Noord’ met planidentificatie  

NL.IMRO.0394.BPGcrqnoord0000000-C001, bestaande uit een verbeelding en bijbehorende 

regels, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te leggen 

en in die vorm vast te stellen, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde 

bescheiden en op grond van de overwegingen genoemd in het voorstel van Burgemeester 

en Wethouders, dat laatste inclusief de bijlage van dit raadsvoorstel: ‘Nota van zienswijzen 

bestemmingsplan Cruquius Noord’; 

7. het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten. 

 

d) Vaststelling bestemmingsplan 'Weteringbrug' (2013.0025047) 

1. de zienswijzen van: 

1. Dhr. D.J.P. Enthoven 

2. Dhr. F.J.J. Wesselman 

3. E. Verpaalen 

4. Dorpsraad Weteringbrug 

die tijdig zijn ontvangen, ontvankelijk te verklaren; 

2. niet in te stemmen met de zienswijzen 1, 2 en 3; 

3. in te stemmen met zienswijze 4, doch te constateren dat dit geen wijzigingen aan het   plan 

  tot gevolg heeft; 

4. de volgende ambtshalve wijzigingen aan te brengen aan de verbeelding: 

4.1 ten aanzien van de gronden achter Leimuiderdijk 476 de bestemming ‘Bedrijf’ te wijzigen in 

‘Wonen’ (buiten het bouwvlak); 

4.2 ten aanzien van de gronden naast Huigsloterdijk 65 de bestemming ‘Groen’ te wijzigen in 

 ‘Wonen’ (buiten het bouwvlak) ter plaatse van de garage en te wijzigen in ‘Tuin’ ter  

 plaatse van de voor de garage gelegen gronden.  

5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat er niet wordt  

 voorzien  in het direct mogelijk maken van een bouwplan, waarvoor kostenverhaal is  

 voorgeschreven;  

6. het bestemmingsplan ‘Weteringbrug’ met planidentificatie 

NLIMRO.0394.BPGwetweteringbrug-C001 bestaande uit een verbeelding en bijbehorende 

regels, inclusief de wijzigingen aan het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan, conform 

de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm 

vast te stellen, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en op 

grond van de overwegingen genoemd in het voorstel, daarbij inbegrepen de ‘Nota van 

zienswijzen en ambtshalve voorstellen bestemmingsplan Weteringbrug’, van Burgemeester 

en Wethouders; 

7. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te 

 verrichten. 

 

e) Vaststellen bestemmingsplan Zwanenburg  (2013.0024921) - verstuurd per 

Raadsinformatie (dinsdag 11 juni 2013 1:28) 

 1. de nota van zienswijzen bestemmingsplan Zwanenburg vast te stellen; 

 

  2. de zienswijzen van 

a. VVAA namens de heer E.P. Heeneman en mevrouw G.P.J.M. Heeneman-Claessens  

b. M.I. Kamminga, P.L. Versluis, Van der Heijden, G. Spanjer en K. van Opzeeland  

  namens de Belangengroepering Olmenlaan 

c. Stichting Begraafplaats van de Hervormde Gemeente van Houtrijk en Polanen te  

  Halfweg  

d. G. Bongers   

e. W. Bakker   

f. P. van Staaveren en E. van Staaveren-Lammerts  



g. Apotheek ‘de Ringvaart’  

h. Van Luling Vastgoed  

i. W. van de Kieft 

j. W.J.A. Leijten  

   die alle tijdig zijn ontvangen, ontvankelijk te verklaren; 

3.  de zienswijze van Vve Dennenburcht , D.A. van der Heijden en B. van der Laan, die buiten 

   de termijn zijn ingediend, niet-ontvankelijk te verklaren; 

4.  niet in te stemmen met de zienswijzen van M.I. Kamminga, P.L. Versluis, Van der Heijden, 

G. Spanjer en K. van Opzeeland namens de Belangengroepering Olmenlaan, Stichting 

Begraafplaats van de Hervormde Gemeente van Houtrijk en Polanen te Halfweg, G. 

Bongers, W. Bakker,  P. van Staaveren en E. van Staaveren-Lammerts, Apotheek ‘de 

Ringvaart’,  W. van de Kieft en W.J.A. Leijten; 

  De zienswijzen van M.I. Kamminga, P.L. Versluis, Van der Heijden, G. Spanjer en K. van 

Opzeeland namens de Belangengroepering Olmenlaan geven wel aanleiding de regels en 

de verbeelding op onderdelen aan te passen; 

5.  gedeeltelijk in te stemmen met de zienswijzen van VVAA namens de heer E.P. Heeneman 

   en mevrouw G.P.J.M. Heeneman-Claessens en Van Luling Vastgoed; 

  6. naar aanleiding van punt 4 het bestemmingsplan als volgt te wijzigen: 

     6.1  ten aanzien van de verbeelding: 

a. de omvang van wro-zone wijzigingsgebied 4 verkleinen; 
b. de bestemming van de bij de gemeente in eigendom zijnde stroken groen achter de 

 Dennenlaan 96, 100 en 104 naast de Olmenlaan 141 wijzigen van ‘Wonen’ en ‘Tuin’ 

 naar ‘Verkeer’; 

    6.2  ten aanzien van de regels: 

a. in art. 38 op te nemen dat de afstand van de rooilijn van de nieuwe woningen tot de 

 rooilijn van de bestaande woningen minimaal 24 m. bedraagt; 

7.  naar aanleiding van punt 5 het bestemmingsplan als volgt te wijzigen: 

   7.1 ten aanzien van de verbeelding: 

a. de omvang van wro- zone – wijzigingsgebied 5 aanpassen zodat deze uitsluitend het 

  winkelgebied De Kom betreft;  

b. de strook groen aan de linkerzijde van de woning Dennenlaan 142 bestemmen tot 

  ‘Groen’; 

c. de aanduiding ‘Bedrijf tot en met categorie 3.1’ ten behoeve van de vestiging van KSB 

  opnemen;  
d. het perceel Dennenlaan 142a de bestemming ‘bedrijf-nutsvoorziening’ toekennen. 

    7.2 ten aanzien van de regels: 

a. in de wijzigingsbevoegdheden 1 en 2 opnemen dat 15% watercompensatie moet  

  plaatsvinden als er sprake is van verharding van het oppervlak met meer dan 500m²; 
b. Aan art. 32 lid e toevoegen ‘Voor het perceel aan de Dennelaan 126 geldt dat de  

  verhoging van de maximale (bouw)hoogte ten behoeve van de liftkoker maximaal 40% 

  mag bedragen’. 

c. in art. 37 lid f. de passage ‘hoogteaccent van maximaal 18 meter (5 bouwlagen) in de 

  as van de Dennenlaan’ schrappen en vervangen door ‘de bouwhoogte mag niet meer 

  bedragen dan 12 meter in maximaal 3 bouwlagen’. 

8.  de volgende ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen: 

   8.1 ten aanzien van de verbeelding: 

     a. de omvang van wijzigingsgebied 3 verkleinen; 

  b.  de bestemming maatschappelijk met de aanduiding ‘zoi’ aan de      

   Wilgenlaan/Essenlaan t.b.v. ‘Ons Tweede Thuis’ wijzigen in de bestemming ‘Groen’ 

   en de locatie aanwijzen als wro- zone wijzigingsgebied 6;  

  c. het bouwblok op het perceel Iepenlaan 12 te wijzigen en de rooilijn evenwijdig aan 

de Iepenlaan projecteren; 

  
 



 

    8.2  ten aanzien van de regels: 

  a.  in artikel 40, wro – zone wijzigingsgebied 6, wijzigingsregels opnemen voor de 

   ontwikkeling ‘Ons Tweede Thuis’;  

  b.  de regel in artikel 28 Parkeren vervangen door: Bij het bouwen op grond van deze 

planregels dient te allen tijde te worden voldaan aan hetgeen te aanzien van de 

normering inzake parkeren is vastgelegd in het meest recente parkeerbeleid van de 

gemeente. 

 

9.  geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat er niet wordt  

   voorzien in de realisatie van een bouwplan waarvoor kostenverhaal is voorgeschreven of 

   kostenverhaal anderszins verzekerd is;  

10.  het bestemmingsplan ‘Zwanenburg’ met planidentificatie  

NL.IMRO.0394.BPzwbZwanenburg00-C001, bestaande uit een verbeelding en 

bijbehorende regels met bijlagen, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in 

elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen, één en ander 

overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en op grond van de overwegingen 

genoemd in het voorstel van Burgemeester en Wethouders; 

11. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te 

verrichten. 
 

f)  Reactie op het jaarverslag 2012, de concept-programmabegroting 2014, het 
dekkingsplan brandweer en de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de 
Veiligheidsregio Kennemerland (2013.0029356) 

1. in te stemmen met het jaarverslag 2012 en de concept-programmabegroting 2014, waarbij 

  wij opmerkingen maken over het op orde brengen van de rechtmatigheid en het rekening 

  houden met  mogelijke bezuinigingen vanaf 2015; 

2. in te stemmen met het dekkingsplan van de brandweer; 

3. het college toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling 

  Veiligheidsregio Kennemerland (1
e
 wijziging); 

4. namens de raad de schriftelijke reactie op de genoemde stukken te sturen aan het  

  Dagelijks Bestuur van de VRK. 

 

g) Afronding dossier Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO), kredietaanvraag 

projecten Mainport & Groen en Park21 en subsidieaanvraag PASO-middelen 

(2013.0030720) 

 een krediet te verstrekken van € 8.036.000 ten behoeve van het voor eigen rekening en risico 

overnemen en uitvoeren van de in bijlage 5 genoemde lopende projecten van Stichting 

Mainport en Groen, mits de – in bijlage 5 genoemde aan de gemeente over te maken – 

budgetten daadwerkelijk beschikbaar komen en er geen risico’s optreden, die in redelijkheid 

niet binnen deze budgetten gedekt kunnen worden. 

 

 h) Digitaal werken: papierloos vergaderen (2013/26899) – verstuurd per Raadsinformatie 

(dinsdag 11-6-2013 14:48) 

I Met de raadsbrede pilot papierloos vergaderen na het zomerreces van start te gaan.  

II De vergaderapplicatie van iBabs aan te schaffen met als randvoorwaarde het optimaal 

 functioneren van een koppeling tussen het BIS van Greenvalley met iBabs. 

III Alle fracties in de gelegenheid te stellen om naar behoefte en maximaal twee iPads in 

 bruikleen te ontvangen voor de resterende tijd van deze bestuursperiode.  

IV a. Het beschikbaar stellen van incidenteel aanvullend budget voor 2013 van 47.000 euro 

ten behoeve van de aanschaf van de iPads en de complementaire kosten. 

Programma 2, bestuur, samenleving en publiekscontact, doelstelling: het goed 

functioneren en faciliteren gemeentelijke organen.  

b. Structureel budget vanaf 2014 van 8.000 euro voor de service- en 

 abonnementskosten op te nemen.  

c.  Het laten vrijvallen van het vervangingskrediet vanaf 2014 voor beschikbaar stellen 

 laptops. 



d. Hieruit voortvloeiend het laten vrijvallen vanaf 2015 van de kapitaallasten behorend bij 

 het vervangingskrediet. 

e. Het college van B&W op te dragen bovenstaand financieel te verwerken in de NJR 

2013 en MJB 2014-2017. 

V In februari 2014 de raadsbrede pilot te evalueren. 

 

 

i) Vaststelling bestemmingsplan ‘Hoofddorp Centrum’ NIEUW (2013.0025434)– verstuurd 

per Raadsinformatie (29-05-2013, 10.03 u) 

 

a) Het besluit, genomen op 6 juni 2013, Vaststelling bestemmingsplan ‘Hoofddorp Centrum’ in 

 te trekken en te vervangen door; 

b) Vaststelling bestemmingsplan ‘Hoofddorp Centrum’ met de volgende beslispunten: 

 

1. De ingediende zienswijzen 1, 3 tot en met 8 en 10 tot en met 17  ontvankelijk te verklaren 

 

2. De zienswijzen met nummer 2 en 9 niet ontvankelijk te verklaren.; 

 

3. In te stemmen met zienswijze van  
1. Bar/bistro Joseph, de heer J.G.M. Bolte; 

4. Hoogheemraadschap van Rijnland, de heer P.F. Amperse; 

11. Van Luling Vastgoed, namens Portale I B.V.; 

 

4. Gedeeltelijk in te stemmen met de zienswijzen van  
 5.  Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum, de heer mr. P. Revermann, namens 

 Kennemerland Beheer B.V. en Garden Square B.V.; 

7.  Van den Kommer Legal B.V., mevrouw Mr. M.E. van den Kommer, namens 

 Belangengroep Stadspark Hoofddorp en Stichting MEERgroen; 

8.  Loyens & Loeff, de heer mr. S.F.J. Sluiter, namens Bravahold N.V.; 

10. Loyens & Loeff, de heer mr. R.J.G. Bäcker, namens Plusstate B.V.; 

13. mevrouw M. den Ouden-Ooms; 

14. Protestantse Gemeente te Hoofddorp, College van Kerkrentmeesters, H. van der Goot; 

16. Stichting Tennishal Hoofddorp, T. Cappon, voorzitter; 

17. Tennisvereniging Hoofddorp, B. Brink, voorzitter. 

 

5. Niet in te stemmen met de zienswijzen van 
    3. de heer L.C.J. Chevallerau; 

 6. Klaver van der Hooft Posch advokaten, de heer mr. drs. O.H. Minjon, namens  

     Detailresult Groep N.V.; 

    12. de heer F. Meijer, mede namens 21 anderen; 

    15. mevrouw R. de Regt; 

 

6. Naar aanleiding van de punten 1 en 2 het bestemmingsplan als volgt te wijzigen 

 

Ten aanzien van de verbeelding:  

6.1.1 Ter plaatse van het perceel Hoofdweg 728a binnen het bestemmingsvlak ‘Centrum’ de 

aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – luifel’ toe te voegen; 

 

6.1.2 Ter plaatse van het perceel Marktplein 47 voor het bestemmingsvlak ‘Maatschappelijk’ 

wijzigingsbevoegdheid 11 op te nemen; 

 

6.1.3 Op de hoek van de Hoofdweg-Oostzijde en het Burgemeester van Stamplein te 

Hoofddorp (het plan genaamd Terrazza) de bestemming ‘Wonen-Gestapeld’ te wijzigen in 

‘Centrum’ met de aanduiding ‘wonen’.  

 

6.1.4 Voor het perceel Hoofdweg 768 en 770 (‘Brandpunt’) de bestemming Horeca te wijzigen 

naar ‘Maatschappelijk’. 

 



6.1.5 Voor de grond aan de noordelijke zijkant van de woning Marktplein 37 het bouwvlak aan te 

passen en de bouwhoogte naar 3 meter te wijzigen.  

 

6.1.6 Voor de percelen Burgemeester van der Willigenlaan 50 en 60 wijzigingsbevoegdheid 10 op 

te nemen.  

 

6.1.7 De aanduiding ‘parkeergarage’ te verwijderen binnen de bestemming Centrum.  

 

Ten aanzien van de regels:  

6.2.1 In de bestemming ‘Centrum’ artikel 4.2.3 sub a te wijzigen door aan het artikel de zinsnede 

toe te voegen: 

 ‘met uitzondering van onderdoorgang(en) en parkeergarage(s) 
 

6.2.2 de aanhef van artikel 33, ‘wro-zone wijzigingsgebied 8’ als volgt te wijzigen: 

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 

8' de bestemmingen 'Groen, 'Kantoor', 'Verkeer', 'Verkeer - Parkeergarage' en 'Water' geheel of 

gedeeltelijk te wijzigen in de bestemmingen 'Gemengd - 6', 'Groen', 'Recreatie - Dagrecreatie' en 

'Verkeer'. 

 

6.2.3 in artikel 33, wro-zone – wijzigingsgebied 8’ het criterium op te nemen dat voor een 

bouwplan of bouwplannen met een oppervlakte van 10.000 m² of meer er archeologisch 

onderzoek uitgevoerd dient te worden. 

 

6.2.4 In de bestemmingsplan Maatschappelijk (art. 13.4) een binnenplanse afwijking op te nemen 

voor het mogelijk maken van de verbinding tussen de kosterswoning en de Marktpleinkerk. 

 

6.2.5 Aan de bestemming ‘Wonen – Uit te werken’ toe te voegen dat: bij gebleken overschrijding 

van de grenswaarden voor lichthinder zoals bedoeld in de ‘Algemene richtlijn betreffende 

lichthinder: Deel 1: Algemeen en Grenswaarden voor sportverlichting’ maatregelen moeten 

worden getroffen zodat aan deze grenswaarden voldaan wordt. (art. 23.2 sub n). 

 

6.2.7 In wro-zone - wijzigingsgebied 8 de voorwaarde toe te voegen dat er (hydrologisch) 

onderzoek gedaan moet worden naar het grondwaterpeil (art. 33 sub c)   

 

6.2.8 Voor de percelen Burgemeester van der Willigenlaan 50 en 60 de volgende 

wijzigingsbevoegdheid 10 op te nemen: 

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 

10' de bestemmingen 'Gemengd-1' geheel of gedeeltelijk te wijzigen in de bestemming 'Gemengd 

- 6 ', met inachtneming van de volgende regels:  

a.  er dienen voldoende parkeerplaatsen te worden gerealiseerd;  

b.  er moet een positief wateradvies van de waterbeheerder verkregen worden;  

c.  uit onderzoek naar de bodemkwaliteit moet blijken dat de bodem geschikt is voor de 

 nieuwe functies;  

d.  uit onderzoek moet blijken dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van externe 

 veiligheid; e. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de 

 daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere waarde;  

f. uit onderzoek moet blijken dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van  

 luchtkwaliteit;  

g.  uit onderzoek moet blijken dat voldaan wordt aan de natuurbeschermingswetgeving;  

h.  de economische uitvoerbaarheid op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 

 ordening moet zijn verzekerd,  

 

  



6.2.9 Ter plaatse van het perceel Marktplein 47 voor het bestemmingsvlak ‘Maatschappelijk’ de 

volgende wijzigingsbevoegdheid 11 op te nemen: 

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 

11' de bestemming ‘Maatschappelijk’ geheel of gedeeltelijk wijzigen in de bestemming ‘Centrum’, 

met inachtneming van de volgende regels: 

a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is de aangegeven maximale 

 goot- en bouwhoogte toegestaan; 

c. binnen de bestemming Centrum zijn cultuur en ontspanning, detailhandel en 

 openluchtevenementen niet toegestaan; 

d. er moet een positief wateradvies van de waterbeheerder verkregen worden; 

e. er dienen voldoende parkeerplaatsen te worden gerealiseerd; 

f. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor 

 geldende voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere waarde; 

g. uit onderzoek moet blijken dat er geen belemmeringen zijn op het gebied van externe 

 veiligheid; 

h. uit onderzoek moet blijken dat de bodemkwaliteit is of zodanig wordt gemaakt, dat er geen 

 belemmeringen zijn voor de nieuwe functie(s); 

i. uit onderzoek moet blijken dat voldaan wordt aan de natuurbeschermingswetgeving; 

j. de economische uitvoerbaarheid op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening 

 moet zijn verzekerd. 

 

6.2.10 In de bestemming Centrum de aanduiding ‘wonen’ toe te voegen ten behoeve van het 

wonen op de begane grond; 

 

6.2.11 De aanduiding ‘parkeergarage’ te verwijderen binnen de bestemming Centrum.  

 

7. De volgende ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen. 

 

Ten aanzien van de verbeelding:  

7.1.1 de bestemming Tuin met de aanduiding ‘parkeergarage’ te wijzigen naar ‘Wonen – 

Gestapeld’ en de aanduiding ‘parkeergarage’ op te nemen ter plaatse van de gronden Cor van de 

Meerstraat, achter de gronden van de Villa Spaans; 

 

7.1.2 De plangrens te wijzigen zodat deze naadloos aansluit op het bestemmingsplan Hoofddorp 

Oost 

 

7.1.3 Het oppervlak van de wijzigingsbevoegdheid 2 (hoek Kruisweg-Nieuweweg) te verruimen. 

 

7.1.4 De ‘specifieke bouwaanduiding – maximaal vier bouwlagen’ ter plaatse van de 

Concourslaan/Tuinweg op te nemen 

 

Ten aanzien van de regels:  

7.2.1 Aan art. 13.3, ‘specifieke gebruiksregels’ dienende ter functionele ondersteuning van de 

hoofdactiviteit maatschappelijk, toe te voegen dat ook detailhandel is toegestaan.  

 

7.2.2 Aan art. 14.2.1 sub d toe te voegen: 

In afwijking van het gestelde onder a. en b. mogen gebouwen voor voorzieningen, zoals 

toiletgebouwtjes, buiten het bouwvlak worden geplaatst, met een oppervlakte van maximaal 25 

m2, met dien verstande dat de bouwhoogte van deze gebouwen niet meer mag zijn dan 4 meter. 

 

7.2.3 In art. 23 zijn de uitwerkingsregels aangevuld, dit leidt er toe dat in art. 23.2 sub f t/m m zijn 

toegevoegd. 

 

7.2.4 Het in algemene zin in overeenstemming brengen van de wijzigingsregels met de geldende 

regelgeving (artikelen 26 tot en met 36). 

 



7.2.5 Uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten te verwijderen: ‘taxibedrijven’ en ‘autoparkeerterreinen’, 

zodat het bestemmingsplan in lijn is met de door de raad vastgestelde beleidsregel 

‘passagiersparkeren Schiphol’; 

 

7.2.6 In artikel 4, bestemming Centrum, de volgende bepaling op te nemen: 

Ter plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding – maximaal vier bouwlagen’ zijn maximaal vier 

bouwlagen toegestaan 

 

7.2.7 Voor het gebied met de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied 2’ de volgende aangepaste 

regels op te nemen: 

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 

2' in de bestemming 'Centrum' het bouwvlak en de maatvoeringaanduidingen op de verbeelding 

geheel of gedeeltelijk te wijzigen, met inachtneming van de volgende regels: 

a. het wijzigingsgebied mag worden bebouwd tot een hoogte van maximaal 5 meter; 

b. binnen het bouwvlak dat grenst aan de Kruisweg en een diepte heeft van 25 meter mag 

 worden gebouwd tot een maximale goothoogte van 14 meter en een maximale bouwhoogte 

 van 18 meter; 

c. het hoekaccent Kruisweg/Nieuweweg mag binnen het bouwvlak van 18 x 18 meter worden 

 bebouwd tot een hoogte van maximaal 32 meter; 

d. Het bouwvlak aansluitend aan gebouw De Meerlanden heeft een breedte van 18 meter, 

 waarvan de eerste helft 25 meter diep is en het overige deel 12 meter diep. Dit bouwvlak 

 mag worden bebouwd tot een maximale hoogte van 14 meter; 

e. Het bouwvlak dat ligt tussen het bouwvlak genoemd onder lid d en het hoekaccent heeft een 

 diepte van 25 meter en mag worden bebouwd tot een maximale hoogte van 20 meter. Deze 

 bebouwing mag vanaf de eerste verdieping 1,50 meter uitkragen vanaf de rooilijn van de 

 Nieuweweg; 

f. er dienen voldoende parkeerplaatsen te worden gerealiseerd; 

g. er moet een positief wateradvies van de waterbeheerder verkregen worden;  

h. uit onderzoek naar de bodemkwaliteit moet blijken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe 

 functies;  

i. uit onderzoek moet blijken dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van externe 

 veiligheid;  

j. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor 

 geldende voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere waarde;  

k. uit onderzoek moet blijken dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van 

 luchtkwaliteit;  

l. uit onderzoek moet blijken dat voldaan wordt aan de natuurbeschermingswetgeving; 

m. de economische uitvoerbaarheid op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening 

 moet zijn verzekerd. 

 

7.2.8 In artikel 32, wro-zone – wijzigingsgebied 7’ de tekst ‘de bouwhoogte mag maximaal 18 

meter zijn’ te wijzigen in: 

ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte 

toegestaan. 

 

8. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat er niet wordt voorzien in 

de realisatie van een bouwplan waarvoor kostenverhaal is voorgeschreven of kostenverhaal 

anderszins verzekerd is; 

 

9. het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Centrum’ met planidentificatie 

NL.IMRO.0394.BPGhfdcentrum00000-C001, bestaande uit een verbeelding en bijbehorende 

regels, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te leggen en 

in die vorm vast te stellen, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde 

bescheiden en op grond van de overwegingen genoemd in het voorstel van Burgemeester en 

Wethouders; 

 

10. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten. 

 


