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Concept-besluitenlijst “Delfts Kwartiertje” 
van de commissie Algemeen 

dinsdag 17 april 2018 
 
Voorzitter: Floor 
Griffier: Van der Valk 
Leden: Herrema en Töns (GroenLinks), De Nijs en Gouwerok (STIP), Maruf en 

Huijsmans (D66), De Wit, Grobben, Gaal en Timmermans (Onafhankelijk 
Delft), Smals (VVD), Valk (CDA), Duijff en Hamelink (SP), Tiekstra en Van 
Cooten (PvdA), Gooijer (ChristenUnie), De Koning (Stadsbelangen) 

Afwezig: - 
College: Demissionair wethouder Harpe 
Overige: -  

 
1. Opening/mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 19.50 uur. 
 
2.  Vaststellen agenda 
De technische vragen aan het college van de fracties STIP en ChristenUnie zijn naar 
tevredenheid beantwoord. De commissie stemt ermee in dat agendapunt 4 vanavond niet 
wordt besproken. Daarmee wordt de agenda vastgesteld. 
 
3.  Brief college inzake dagvaarding Kruisstraat 71 (wk 7, nr. 3629984) 
De heer De Wit (Onafhankelijk Delft) vraagt of demissionair wethouder Harpe politiek heeft 
gefaald op dit dossier, omdat het nu onder de rechter is. Kruisstraat Delft BV is met 
ontwikkelaar Kennemerland BV. Kennemerland BV staat bekend om fraude en corruptie en 
is ook weer in opspraak in Haarlem. Was dit de demissionair wethouder bekend toen hij de 
intentieovereenkomst tekende? De kans lijkt groot dat alles weer volgens het oorspronkelijke 
bestemmingsplan gaat en de Lidl kan terugkomen. Hoe kan de positie van de gemeente in 
de rechtszaak worden versterkt? Onafhankelijk Delft wil eigenlijk van de gronddeal af. 
 
Demissionair wethouder Harpe denkt zelf niet dat hij gefaald heeft, maar laat dat oordeel 
graag aan de raad over. De gemeente is voor de rechter gedaagd vanwege de weigering om 
de grond te leveren, maar vindt dat ze in haar recht staat en zal zich binnen afzienbare tijd 
verdedigen. Het optreden van de ontwikkelaar in andere gemeenten is demissionair 
wethouder Harpe niet bekend en was hem ook niet bekend toen hij in het dossier kwam in 
2014. Hij zal zich daar nader over laten informeren. De demissionair wethouder adviseert de 
raad om het oordeel van de rechter af te wachten. De gemeente is wel gebonden aan 
getekende overeenkomsten, maar heeft een sterk verweer neergezet met een aantal 
scenario’s. De demissionair wethouder wil daar niet in openbaarheid over discussiëren 
zolang het onder de rechter is, omdat dit de juridische positie van de gemeente niet 
versterkt.  
 
De heer De Wit (Onafhankelijk Delft) vindt het een politieke afgang dat er een 
intentieovereenkomst is getekend met een partij die zo slecht bekend staat en vraagt of de 
Lidl-variant inderdaad weer in beeld kan komen als de gemeente de rechtszaak verliest. 
 
Demissionair wethouder Harpe zal als de uitspraak van de rechter bekend is zo snel mogelijk 
aan de raad aangeven wat het college voornemens is te doen naar aanleiding van die 
uitspraak. Het college sluit niets uit, maar zal de wens van Onafhankelijk Delft meewegen. 
 
Advies/conclusie commissie 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken. 
 
5. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.59 uur. 


