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Zaaknummer : 585176  
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Portefeuillehouder : N.F. Mulder (A.P. van der Have)  
Openbaarheid : Openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Collegebericht: Beantwoording aanvullende technische vragen CDA 
Manpadslaangebied 
 
AANVULLENDE TECHNISCHE VRAGEN VAN HET CDA OP DE 
OORSPRONKELIJKE VRAGEN VAN 8 MAART 2020 NAAR AANLEIDING VAN 
DE BEANTWORDING IN HET COLLEGEBERICHT D.D. 24 MAART  
 
Het collegebericht van 24 maart 2020 geeft geen duidelijk antwoord op de zes 
geformuleerde vragen op 8 maart 2020. Door de wijze van beantwoording is het 
onduidelijk hoe de wethouder de vragen beantwoordt. Om deze reden herhaalt het 
CDA de zes vragen met het indringende verzoek per vraag het antwoord te 
formuleren. In aanvulling op de zes eerdere vragen heeft het CDA twee 
aanvullende vragen, onderstaand geformuleerd onder de nummers zeven en acht:  
 
vragen: 

1. Welke (beleids)regels / afspraken zijn er met betrekking tot notulen van 
overleggen tussen de gemeente en belanghebbenden? 

2. Is voorafgaand aan de overleggen van 25 juli 2019 en van 19 oktober 2019 
gedeeld dat de notulen openbaar zijn? Zo nee waarom niet? 

3. Wat is de reden om de notulen niet direct openbaar te maken? Is die reden 
nu vervallen? 

4. Bent u van mening dat in het kader van vertrouwen voorafgaand aan een 
gesprek met de gemeente duidelijk moet zijn dat de notulen, zonder 
overleg openbaar gemaakt kunnen worden? Zo ja, hoe is dat bij deze 
gesprekken toegepast? Zo nee, waarom niet? 

5. Is de openbaarmaking van deze notulen in dit collegebericht vooraf 
besproken met de belanghebbenden? Zo nee waarom niet? 

6. Hoe verhoudt de openbaarmaking zich tot de financiële en strategische 
belangen van de onderhandelingsposities? 

7. Het collegebericht van 24 maart 2020 vermeldt “De aan het collegebericht 
toegevoegde verslagen behoren daar onlosmakelijk bij, aangezien deze de 
duiding geven aan het voorstel van de ontwikkelaars.” wekt de schijn dat 
het openbaar maken van de onderhandelingsverslagen met de 
ontwikkelaars is besproken. Hebben de ontwikkelaars gereageerd op de 
openbaarmaking van de onderhandelingsverslagen op 3 maart 2020? In 
het geval is gereageerd wil ik een afschrift ontvangen van die reactie(s). 

8. Het collegebericht d.d. 24 maart 2020 vermeldt “De economische of 
financiële positie van de gemeente wordt niet geschaad, en er is geen 
sprake van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken 
partijen.” Op welke manier bent u dat nagegaan en wordt die mening 
gedeeld door de ontwikkelaars, waaruit blijkt dat? 
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ANTWOORD COLLEGE 
De vragen 1 t/m 6 zijn al beantwoord in het collegebericht van 24 maart 2020 
(zaaknummer 575670). De vragen zijn gesteld als technische vragen, maar het 
college is van mening dat deze politiek van aard zijn. De beantwoording is dan ook 
vervat in een collegebericht, en om dezelfde reden heeft het college gekozen voor 
een eigen wijze van beantwoording en daarbij niet de exacte volgorde van de 
vragen aangehouden. 
 
Antwoord op vraag 7 
De ontwikkelaars hebben naar aanleiding van berichtgeving in het Haarlems 
Dagblad een e-mailbericht toegezonden aan de portefeuillehouder ruimtelijke 
ordening. De ontwikkelaars stemmen in met het hier weergeven van de inhoud van 
dit bericht. 
Zij geven aan niet op de hoogte te zijn van het feit dat het collegebericht (met 
bijlagen) aan de commissie ook publiekelijk op de internetsite geplaatst zou 
worden. Zij hadden hierover graag vooraf overleg gehad en betreuren dat dit niet is 
gebeurd.  
De ontwikkelaars vinden het van belang om op constructieve wijze het overleg 
over de planvisie en de toekomst van het Manpadslaangebied met elkaar te 
voeren. Zij hebben een brief gestuurd aan de commissie Ruimte om dit te 
markeren. Verzocht wordt om alles te doen richting de leden van de commissie 
Ruimte om het mogelijke negatieve effect van het krantenartikel te neutraliseren, 
zodat een goede dialoog met de commissie Ruimte kan worden gevoerd. 
 
Antwoord op vraag 8 
Het is aan het college om de afweging te maken of er belangen zijn die zwaarder 
wegen dan het belang van openbaarheid. Het college kan zienswijzen vragen van 
betrokkenen, maar blijft zelf verantwoordelijk voor het maken van de afweging. 
Vanwege de actieve openbaarmakingsplicht voor bestuursorganen, wat ook al 
jarenlang de bestendige bestuurspraktijk is van de gemeente Heemstede, is het 
collegebericht met bijlagen openbaar. 
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