
Reacties op rondvragen uit de cie beheer 8 maart: 

Vragen Trots: 

Bij winkelcentrum Schalkwijk zijn veel bomen gekapt.  Was dit onvermijdelijk of hadden deze nog prima 

via de bomen makelaar een tweede leven kunnen krijgen.  

Is er tot op heden eigenlijk al 1 boom aangeboden bij de bomen makelaar?  

In dit project zijn geen bomen  aangewezen voor verplanting. Er is onderzoek gedaan naar de bomen door 

Groenadvies Amsterdam en zij concluderen dat een enkele boom in aanmerking zou kunnen komen voor 

verplanting. Echter qua logistiek (eerst moet het plein bouwrijp gemaakt worden) kon dit niet en in overleg met 

de bomenwacht is er gekozen voor een ander boombeplantingsplan. Dit plan voorziet ook in verbetering van de 

bodem. Waar de huidige groeiplaatsen van de bomen slecht zijn, is er in het project rekening gehouden met een 

nieuwe hoogwaardige groeninrichting met nieuwe bomen.  

Er zijn nog geen bomen aangeboden aan de Bomenmakelaar. Dit is overigens ook geen doel op zichzelf. We 

proberen de bomen allereerst natuurlijk te behouden, en als dat niet lukt verplanten we de boom binnen de stad.  

 

 

Jouw Haarlem vraagt wanneer  het Schelpenpad (bij de Dreef) wordt  

 Het (hele) Schelpenpad kan zodra het weer het toelaat worden bijgewerkt. Het is noodzakelijk dat het minimaal 

een week lang droog is. Een concrete datum is daarmee nog niet aan te geven, wel de randvoorwaarden die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoer.   

De vorst is nu ongeveer uit de grond getrokken. Dan moet het in ieder geval nog een goede week droog zijn, 

zodat het vocht uit het mengsel kan trekken.  

Als het vocht eruit is kan er worden ‘af-gewalst’; hiermee wordt het mengsel goed aangedrukt waardoor een 

stabiele toplaag ontstaat (bij droog weer zal het wat stoffig worden, bij langdurig nat weer wat modderig, dat is 

inherent aan het product).  

Terwijl dit wordt gedaan worden ook de plekken waar nu nog water blijft staan en eventuele andere 

onvolkomenheden op het Schelpenpad bijgewerkt.  

Overigens dient het walsen  eenmaal per jaar herhaald te worden voor onderhoud.  

Christen Unie: 

1.Wat is de stand van zaken met de maatregel “meer inzetten op handhaving op parkeeroverlast” uit de 

19 maatregelen moderniseren parkeren? Zijn er al extra handhavers? 

Antwoord: Ja er zijn extra handhavers aangenomen. Er is nu structureel meer capaciteit. Dit was óók nodig om 

in de avonduren langer te handhaven en straks als op zondag betaald parkeren ingevoerd wordt. 

2.Wordt deze extra handhaving alleen ingezet in de wijken met gereguleerd parkeren of ook in de wijken 

daarbuiten?  

Antwoord: Op basis van meldingen en de al bekende hotspots wordt de extra handhaving óók in de 

ongereguleerde wijken ingezet. Daarbij wordt gehandhaafd op excessen, om de bereikbaarheid voor bijvoorbeeld 

de hulpdiensten te garanderen. 

3.Volgens bewoners is de parkeeroverlast in de wijk toegenomen na de komst van appartementen. Zijn 

deze gerealiseerd volgens de geldende parkeernormen? 

Antwoord: Elk bouwplan moet natuurlijk aan de parkeernormen voldoen. Wel zijn er mogelijkheden voor 

vrijstelling of ontheffing vastgelegd in beleidsregels. Het is niet duidelijk welke appartementen u bedoelt. Kunt u 

aangeven om welk complex het gaat? Dan kunnen wij dit uitzoeken wat in de omgevingsvergunning staat. 

Aanvullende informatie: 

- Elk bouwplan waarin het aspect parkeren een rol speelt wordt in de aanvraagprocedure voor een 

omgevingsvergunning getoetst aan de hand van de beleidsregelsparkeernormen. Dit is publieke 



informatie die terug te vinden is op de pagina bouwen verbouwen 

(https://www.haarlem.nl/bouwvergunning/) van de gemeentelijke website.  

- Elk bouwplan moet voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein realiseren. Dit is niet altijd mogelijk 

en daarom bestaan er mogelijkheden voor vrijstelling of ontheffing.  

- Deze vrijstelling/ontheffing kan alleen verstrekt worden door het college wanneer daar specifieke 

maatregelen tegenover staan of dat is aangetoond dat de parkeerdruk (door onderzoek) beneden een 

algemeen maatschappelijk aanvaardbare niveau blijft (deze volgt uit de jurisprudentie).  

- De mogelijkheden voor vrijstelling staan in de beleidsregels genoemd. Deze worden voorwaardelijk 

aan de omgevingsvergunning verbonden.  

 

4.Is de wethouder bereid met bewoners te kijken naar oplossingen, bijvoorbeeld het zoeken naar 

parkeerruimte elders in het gebied om te zorgen dat de straten toegankelijker worden? 

In de praktijk zijn oplossingen vaak een lastige opgave. Meer parkeerruimte kan bijvoorbeeld gaan ten koste van 

andere maatschappelijke belangen. We stellen dan ook voor eerst te kijken of de afspraken uit de verleende 

omgevingsvergunning worden nageleefd. Als u het adres van het bouwplan geeft dan kunnen we specifieker op 

de casus ingegaan. 

 

De onderstaande vraag van Groenlinks Haarlem is Omgevingsdienst IJmond voorgelegd ter beantwoording. 

Nog een aanvullende rondvraag naar aanleiding van de inspreker over het platform 'Rust bij de Kust'.  

- wethouder, kunt u de commissie/raad laten weten hoe het met het meten, registreren en handhaven van 

het circuit geluid geregeld is en welke taken heeft OmgevingsDienstIJmond daar precies in. Ook met 

betrekking tot klachten registratie en afwikkeling. 

 

Toezicht en handhaving 

Omgevingsdienst IJmond voert voor het college van burgemeester en wethouders Zandvoort het toezicht en de 

handhaving uit voor Circuit Zandvoort. Geluidmetingen vinden plaats op een stationair meetpunt langs het 

circuit met een meter van adviesbureau Peutz. Voor dat meetpunt zijn geluidgrenswaarden bij 

omgevingsvergunning vastgesteld. De gegevens van die metingen worden openbaar gemaakt via de website van 

Circuit Zandvoort. Omgevingsdienst IJmond toetst de door Peutz gerapporteerde meetgegevens en voert 

controlemetingen uit op meetpunten in de omgeving van het circuit. Ook daar gelden geluidgrenswaarden. 

Metingen die in 2017 op de meetpunten in de omgeving zijn uitgevoerd hebben geleid tot de conclusie dat de 

metingen van Peutz accuraat zijn. 

 Vergunningverlening 

Omgevingsdienst IJmond beheert voor het college van Zandvoort de omgevingsvergunning. Deze taak is 

afgescheiden van de toezichts- en handhavingstaak. Bij milieurelevante en vergunningplichtige wijzigingen van 

de activiteiten binnen de inrichting moet een wijziging van de omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

Daarnaast handelt Omgevingsdienst IJmond meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer af. 

 Zonebeheer 

Circuit Zandvoort is aangewezen als internationaal racecircuit. Ingevolge de Wet geluidhinder ligt daarom rond 

Circuit Zandvoort een geluidzone. Die moet beheerd worden en up-to-date blijven. Dit is niet van invloed op 

vergunde geluidruimte. Op dit moment voert gemeente Zandvoort het zonebeheer nog zelf uit. 

 Meldingen en klachten 

Omgevingsdienst IJmond handelt, voor zover het haar taakuitoefening (toezicht, handhaving en 

vergunningverlening milieu) betreft, klachten, meldingen en vragen met betrekking tot Circuit Zandvoort af. De 

klachten die inkomen gaan met name over geluid. Omgevingsdienst IJmond registreert deze klachten en 

https://www.haarlem.nl/bouwvergunning/


meldingen, toetst of deze gegrond zijn, neemt contact op met Circuit Zandvoort over de achtergrond van de 

klachten, koppelt terug aan klagers en treedt (zo nodig handhavend) op indien de klacht gegrond is. Sinds het 

zogenoemde Formule 1-haalbaarheidsonderzoek is gestart constateert Omgevingsdienst IJmond een toename in 

het aantal klachten. In 2017 werden 30 klachten/meldingen geregistreerd. 

 


