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DOEL: Informeren

Er zijn twee redenen om het college over de stand van zaken te informeren: (1) door een veel intensiever
proces van totstandkoming van de gebiedsvisies kan de oorspronkelijke planning niet gehaald worden,
en (2) door meer overleg, informatie en communicatie komen de kosten van de Kleverlaanzone boven
het begrote bedrag uit.
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1. Inleiding

Op 19 oktober 2010 stelde het college de startnotitie voor de gebiedsvisie
Kleverlaanzone vast en op 21 december 2010 het plan van aanpak voor de
gebiedsvisie Schoterbos. Er zijn twee redenen om het college over de stand van
zaken te informeren: (1) door een veel intensiever proces van totstandkoming van
de gebiedsvisies kan de oorspronkelijke planning niet gehaald worden, en (2) door
meer overleg, informatie en communicatie komen de kosten van de Kleverlaanzone
boven het begrote bedrag uit. Gebiedsvisies zijn ook door de raad aangemerkt als
bij uitstek geschikt om Haarlemmers en andere betrokkenen in een vroeg mogelijk
stadium te betrekken bij de planvorming. (Motie: gebiedsvisies maken wij samen).
De ervaring leert dat hiervan ook ruim gebruik wordt gemaakt. De Kleverlaanzone
geldt als een pilot voor het gebruik van nieuwe media bij participatie.

2. Kernboodschap

Kleverlaanzone

Bij de Kleverlaanzone is gekozen voor een experiment met digitale participatie.
Het opzetten en uitvoeren van het experiment heeft in de periode november 2010 –
april 2011 aanzienlijk meer inzet van het kernteam (projectmanager,
projectsecretaris, stedenbouwkundige) gekost dan vooraf was ingeschat. Dit is een
gevolg van het geslaagde participatieproces. Uiteindelijk bleken er 35 stakeholders
en 1.800 geïnteresseerden mee te hebben gedaan en zijn er meer dan honderd
ideeën ingediend. Ook het werken met vier scenario’s in plaats van de geplande
twee heeft voor een extra beroep op de capaciteit gezorgd.

Schoterbos

Er hebben twee participatieavonden plaatsgevonden, op 11 januari en 4 april 2011.
Bij de tweede avond bleek er grote weerstand te bestaan tegen elke vorm van
bebouwing in het gebied. Overleg met de wijkraden Delftwijk-Waterbuurt,
Dietsveld-Vogelbuurt en Sinnevelt heeft uitgewezen dat de opzet om de participatie
in snelle stappen te doorlopen (twee participatieavonden, één inspraakavond) op
geen enkele steun van de wijkraden kan rekenen. Zij pleiten voor een
klankbordgroep die bestaat uit de organisaties en verenigingen in het park en
henzelf. Deze groep moet de gemeentelijke kaders, de belangen van de
verschillende soorten gebruikers en de ruimtelijke claims bespreken.

3. Consequenties

Financiën Kleverlaanzone

Het beschikbare budget bedraagt 67.020 euro. Dit is inmiddels met zo’n 50.000
euro overschreden. Een derde van de overschrijding is toe te rekenen aan het
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opstellen van de gebiedsvisie inclusief vier scenario’s voor de stadskweektuin door
Ruimtelijk Beleid. Twee derde van de overschrijding is toe te rekenen aan het breed
opgezette participatieproces door Stedelijke Projecten.

Voor het afronden van de gebiedsvisie (tweede participatieronde, keuze scenario’s
stadskweektuin + inspraak en besluitvorming) is nog eens 50.000 euro aanvullend
budget noodzakelijk.

Proces Kleverlaanzone

De enorme hoeveelheid reacties heeft voor grote betrokkenheid bij de ontwikkeling
van de Kleverlaanzone gezorgd. Er is leergeld betaald voor het opzetten en
managen van een interactieve website. Dit betaalt zich uit in de tweede
participatieronde en als de twee ontworpen participatieplatforms van de
Kleverlaanzone bij andere gebiedsvisies en plannen ingezet worden.

Financiën Schoterbos

Voor het Schoterbos was een bedrag van 60.000 euro beschikbaar; 10.000 in 2010
en 50.000 in 2011. Inmiddels is al 50.000 euro besteed. De resterende budget is
voldoende om het extra overleg uit te kunnen betalen.

Proces Schoterbos

Om het draagvlak voor de gebiedsvisie in de buurt te vergroten dient het advies van
de wijkraden gevolgd te worden door eerst een tussenstap te zetten en een aantal
bijeenkomsten met de voorgestelde klankbordgroep te beleggen. De consequentie
hiervan is dat de gemeenteraad niet nog voor het zomerreces over de gebiedsvisie
kan beraadslagen. De voortgang zal afhangen van het resultaat van het overleg met
de klankbordgroep, maar naar verwachting is de gebiedsvisie tegen het eind van het
jaar klaar voor besluitvorming.

Hiermee loopt de uitvoering van de door de gemeenteraad aangenomen motie
Haarlem-Kennemerland vertraging op. Deze motie ging ervan uit dat de
gebiedsvisie voor de zomer van 2011 klaar zou zijn. De cie. is op 7 juli
geinformeerd over de vertraging. Voor 1 okt. zal duidelijk zijn welk veld ingericht
kan worden met nieuw kunstgras.

4. Vervolg

Dekkingsvoorstel

Gezien het lopende traject en de gewekte verwachtingen kan de gebiedsvisie voor
de Kleverlaanzone niet worden gestopt. Het betreft een experiment met digitale
participatie en één van de eerste gebiedsvisies waar scenario’s gebruikt worden
voor de discussie. De afdeling Gebiedsmanagement stelt (binnen de begroting) het
volgende dekkingsvoorstel voor:

- 50.000 euro geraamde GV Delftwijk zuid niet opstarten maar doorschuiven naar
Kleverlaanzone in 2011 zal met GV Delftwijk niet worden gestart.
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- 25.000 euro ten laste van Ruimtelijk Beleid
- 12.500 euro ten laste van Leefbaarheidsbudget Noord
- 12.500 euro ten laste van wijkgerichtwerken budget.

5. Bijlagen

Niet van toepassing.


