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Kernboodschap  De Beijneshal wordt gesloopt waardoor er per 1 juli 2021 een nieuwe sporthal 

nodig is. De gemeente wil aan de Sportweg een nieuwe sporthal realiseren. 

Om de bouw mogelijk te maken is een bestemmingsplan nodig. Voordat het 

bestemmingsplan kan worden vastgesteld moet het eerst als ontwerp ter 

inzage hebben gelegen voor zes weken. In deze periode kan iedereen een 

zienswijze indienen. Met dit besluit geeft het college het ontwerp 

bestemmingsplan vrij voor inspraak.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie. Het vast te stellen 

bestemmingsplan zal in het verdere proces via de commissie aan de raad worden 

voorgelegd. Voor het onderwerp is een raadsinformatiebrief verzonden 

(2019/988315) en staat op de raadsagenda.   

Relevante eerdere 

besluiten 

  Vrijgeven krediet Sporthal (2018/854593) Commissie samenleving 28 

november 2019  

 Vaststellen Startnotitie Sportweg (2019/070099) 19 maart 2019 

 

Besluit College  

d.d. 7 januari 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het ontwerp bestemmingsplan Sporthal Sportweg vrij te geven voor inspraak.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

De Beijneshal wordt gesloopt waardoor er per 1 juli 2021 een nieuwe sporthal nodig is. De 

gemeente wil aan de Sportweg een nieuwe sporthal realiseren. Om de bouw mogelijk te maken 

is een bestemmingsplan nodig. Voordat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld moet het 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/28-november/17:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/28-november/17:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/19-maart/10:00
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eerst als ontwerp ter inzage hebben gelegen voor zes weken. In deze periode kan iedereen een 

zienswijze indienen. Met dit besluit geeft het college het ontwerp bestemmingsplan vrij voor 

inspraak.  

 

2. Besluitpunten college 

1. het ontwerp bestemmingsplan Sporthal Sportweg vrij te geven voor inspraak 

 

3. Beoogd resultaat 

Een vastgesteld bestemmingsplan zodat de sporthal na vergunningverlening kan worden gebouwd.  

 

4. Argumenten 

1. Een bestemmingsplan is nodig om de bouw van de sporthal mogelijk te maken 

Door middel van een op maat gesneden bestemmingsplan is de bouw van de sporthal na 

vergunningverlening mogelijk.  

 

2. De gemeente heeft een nieuwe sporthal nodig  

Door de voorgenomen sloop van de Beijneshal is een nieuwe sporthal nodig. De Raad heeft hiervoor 

krediet vrijgemaakt.  

 

3. De Visie Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan houdt rekening met de sporthal 

De Visie Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan houdt rekening met het realiseren van een sporthal 

langs de Sportlaan.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1.Zienswijzen over het bestemmingsplan 

Het aantal zienswijzen en de inhoud daarvan kunnen mogelijk leiden tot een vertraging in de 

behandeling en vaststelling van het bestemmingsplan. Het is belangrijk dat het bestemmingsplan 

uiterlijk in mei wordt vastgesteld door de gemeenteraad, dit in verband met de start van de bouw 

van de sporthal. De nieuwe sporthal moet medio 2021 gereed zijn.  

 

6. Uitvoering 

Als het bestemmingsplan in werking is getreden kan de bouwvergunning voor de sporthal worden 

verleend.  

 

7. Bijlagen 

1. ontwerp bestemmingsplan Sporthal Sportweg 

2. plankaart bestemmingsplan Sporthal Sportweg  

 

 


