
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: 20141001 Aanvraag voorbereidingskrediet Schoterbos, groot onderhoud 
BBV nr: 2014/364563 

 

1. Inleiding 

Het Schoterbos is een groene oase in Haarlem Noord, die voor dat stadsdeel functioneert als 

stadspark. Als stadspark van het stadsdeel Noord vindt het Schoterbos brede erkenning, maar 

er is veel commentaar op de inrichting, bereikbaarheid en onderhoud. 

 

In 2011 is een eerste verbeterslag uitgevoerd, waarbij de grote vijver is uitgebaggerd, open 

verbindingen met de Jan Gijzenvaart zijn gerealiseerd, de laagst gelegen velden zijn 

opgehoogd, speelvoorzieningen zijn vernieuwd/gerenoveerd en het prieel en monument aan 

de kop van de vijver zijn hersteld.  

 

De Raad heeft in december 2012 de Gebiedsvisie Schoterbos Jan Gijzenvaart vastgesteld. 

Hierin is de visie op de toekomst van het gebied vastgelegd en zijn wensen voor de 

verbetering van het park Schoterbos benoemd.  

 

Om een (inrichtings)plan voor het uitvoeren van grootschalig onderhoud te maken, het groen 

op kwaliteitsniveau te brengen en de grondwaterbeheersing te herstellen is een 

voorbereidingskrediet nodig.  

 

Bij de invulling van de aanpak worden, voor zover financieel haalbaar, de uitgangspunten uit 

de gebiedsvisie gehanteerd. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 Een voorbereidingskrediet van € 180.000,-- beschikbaar te stellen voor het opstellen van 

een plan van aanpak en ontwerp voor groot onderhoud en renovatie Schoterbos. 

 Dit bedrag te dekken uit het IP GOB 43. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een plan van aanpak en ontwerp voor een voorstel aan de raad over de te treffen maatregelen 

voor het groot onderhoud/ renovatie van het Schoterbos.  

 

4. Argumenten 

Het voorstel pakt achterstallig onderhoud aan 

Vanaf de jaren 70 is het onderhoud sterk teruggelopen. Uit de participatieavond kwam dan 

ook de wens naar voren voor beter onderhoud van het park met meer bloemen en struiken en 

speelvoorzieningen. Kortom het park als volkspark behouden.  

 

Het voorstel past in het ingezette beleid 

De Raad heeft in december 2012 de Gebiedsvisie Schoterbos Jan Gijzenvaart vastgesteld.  

Duurzaamheid was één van de leidende thema’s bij de uitwerking van de gebiedsvisie. 

Hiermee sluit de gebiedsvisie aan op het gedachtegoed uit de nieuwe Nota Ruimtelijke 

Kwaliteit. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2014/364563 20141001 Aanvraag voorbereidingkrediet Schoterbos, groot onderhoud 

2 

 

Het voorstel past binnen gedachtegoed Nota Ruimtelijke Kwaliteit 

Met het groot onderhoud ontstaat een toegankelijker, schoner en veiliger park, met een 

grotere biodiversiteit, een natuurlijker beheer en een grotere betekenis voor de omwonenden. 

In deze zin sluit het aan op het gedachtegoed uit de nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit.  

 

Voor het voorstel zijn middelen beschikbaar 

Het uitvoeren van grootschalig onderhoud aan het groen is de belangrijkste opgave in het 

parkgebied. Het op korte termijn verbeteren van onderhoud en beheer van Schoterbos kan 

worden uitgevoerd met de bestaande middelen voor beheer en onderhoud. Voor het uitvoeren 

van grootschalig onderhoud aan het groen is in totaal € 2.850.000,- in het IP opgenomen, met 

de volgende verdeling: 
 

 
 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Risico op teloorgang van het park 

Wanneer het groot onderhoud en de waterbeheersing niet op korte termijn worden aangepakt 

gaat de kwaliteit van het huidige groen (bomen, gras en struiken) zodanig achteruit, dat er 

binnen afzienbare tijd geen park meer zal zijn. 

 

Alleen parkdeel Schoterbos uit gebiedsvisie 

Het voorstel betreft alleen het parkdeel Schoterbos uit de gebiedsvisie Schoterbos Jan 

Gijzenvaart.  

 

6. Uitvoering 

Met dit krediet kunnen de voorbereidingen worden gestart voor de renovatie van het 

Schoterbos. Direct na het besluit wordt gestart met de voorbereidingen.  

Door de gemeente wordt een Plan van Aanpak met randvoorwaarden opgesteld, waarna een 

uitvraag voor ontwerp op de markt wordt gebracht. Het op te stellen plan voor groot 

onderhoud/renovatie wordt gecommuniceerd met omwonenden, direct belanghebbenden en 

indieners van reacties op de ontwerpgebiedsvisie indertijd (PIP-procedure).  

Het aldus vastgestelde plan wordt, inclusief aanvraag uitvoeringskrediet voorgelegd aan de 

Raad. 

 

7. Bijlagen 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

  

Jaar IP Fase Bedrag

2014 GOB 43 Voorbereiding 180.000€             

2015 GOB 43 Uitvoering 670.000€             

2016 GOB 43 Uitvoering 1.000.000€          

2017 GOB 43 Uitvoering 1.000.000€          

2.850.000€          
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 Een voorbereidingskrediet van € 180.000,-- beschikbaar te stellen als taakstellend 

budget voor het opstellen van een plan van aanpak/ontwerp voor renovatie/groot 

onderhoud Schoterbos. 

 Dit bedrag te dekken uit het IP GOB 43. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 
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