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Datum  :  9 juli 2014 
Onderwerp :  Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO inzake Land in Zicht 
 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
Onlangs heeft Ton van Dijk, bewoner van Land in Zicht, een rapport gemaild waarin een 
aantal zaken aan de kaak gesteld worden. Vervolgens heeft de VVD mondelinge vragen 
gesteld tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2014. Deze vragen zijn onvolledig tot niet 
beantwoord. 
 
Wij willen u daarom in deze zaak graag de volgende vragen stellen ex artikel 38 RvO: 
 
 
Parkeernormen en verschil tussen privaatrechtelijke overeenkomst en de verleende 
vergunning 
 
 
1. Het College is bij het berekenen van de parkeerbehoefte voor Land in Zicht uit gegaan 

van de normen uit Bijlage 13 in de Haarlemse Bouwverordening (HBV). Klopt het dat 
deze normen (gemiddeld ongeveer 1.5 per woning) derhalve de basis vormen voor het 
verlenen van de verschillende omgevingsvergunningen voor Land in Zicht? 

2. Klopt het dat de gemeente Haarlem in de ontwikkel- en realisatie overeenkomst met 
projectontwikkelaar Strukton een lagere norm (1.2)  heeft vastgelegd? 

3. Vindt het College dit niet misleidend omdat een burger naar aanleiding van de 
omgevingsvergunningen waarin 1.5 wordt gehanteerd geen reden heeft om bezwaar te 
maken? 

4. Vloeit hieruit voort dat de projectontwikkelaar op basis van de privaatrechtelijke 
overeenkomst niet gehouden is om de norm uit de HBV te respecteren? 

5. Als de normen uit de HBV wel uitgangspunt vormen voor de vergunningverlening, hoe 
wordt er dan voor gezorgd dat de projectontwikkelaar deze normen realiseert? 
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6. Is hierover gesproken met de projectontwikkelaar en heeft deze toegezegd in afwijking 
van hetgeen met de gemeente privaatrechtelijk is overeen gekomen de normen uit de 
HBV te zullen realiseren? Waar is dit vastgelegd? 

 
 

 
Berekening parkeerbehoefte en negatief advies ambtenaar 
 
7. Leidt de beschikbare vrije ruimte van 54 parkeerplaatsen voor het totale project tot een 

tekort ten opzichte van de norm? Zo ja, hoe groot is dit tekort? 
8. Het College heeft in het kader van omgevingsvergunning 2011/0000067 (het 

oorspronkelijke plan voor de bouw van de woontorens) vrijstelling verleend voor parkeren 
op eigen terrein op basis van art. 2.5.30 lid 5 HBV. Waarom is deze vrijstelling verleend? 

9. Art 2.5.30 Lid 5 schrijft een stappenplan voor (Bijlage 15 HBV). Is dit doorlopen? 
10. Tot welke conclusie leidde het stappenplan? 
11. Heeft de projectontwikkelaar conform art. 2.5.30 lid 6 een afkoopsom betaald?  
12. Zo ja hoeveel? Zo nee, waarom niet? 
10. Klopt het dat de verantwoordelijke ambtenaar heeft toegegeven dat er een tekort is met 

betrekking tot het aantal parkeerplaatsen? 
11. Klopt het dat er in het advies van de behandelend ambtenaar in zaaknummer 2013/00-

00516 staat dat het advies negatief is met mogelijkheid om vrijstelling te verlenen? 
12. Klopt het dat dit advies vervolgens is genegeerd en dat er in de vergunning is komen te 

staan dat de vakafdelingen positief hebben geadviseerd? 
13. Het College heeft in het kader van omgevingsvergunning 2010/1771/22  (de bouw van 

waterwoningen en watervilla’s) ontheffing verleend voor parkeren op eigen terrein op 
basis van art. 2.5.30 lid 4 sub a. Waarom is deze ontheffing verleend? 

14. Klopt het dat er feitelijk 54 plaatsen beschikbaar zijn in de vrije ruimte? 
15. In de vrije ruimte van 54 dient volgens de tekst van de vergunningen ook te worden 

geparkeerd door de bezoekers van de Jachthaven. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er 
volgens het College hiervoor nodig op basis van de normen uit Bijlage 13 HBV? 

16. In de vrije ruimte van 54 dient volgens de verleende vergunningen ook te worden 
geparkeerd door de bezoekers van de Hengelsportvereniging. Hoeveel parkeerplaatsen 
zijn er volgens het College hiervoor nodig op basis van de normen uit Bijlage 13 HBV? 

17. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op basis van de normen uit de HBV nodig in de vrije 
ruimte voor het totaal van het vergunde project (182 woningen, Hengelsportvereniging en 
Jachthaven)? 

18. Worden op basis van het totaal van de vergunde situatie voldoende parkeerplaatsen 
gerealiseerd in de vrije ruimte ten opzichte van de normen uit de HBV? Zo ja om welk 
aantal gaat het volgens het College? 

 
 
Vermindering koopsom ivm sociale woningen 
 
19. Klopt het dat er een korting is gegeven op de grondprijs aan Strukton omdat 10 van de 

woningen zogenaamde “sociale woningen” zijn geworden, hetgeen een reductie in de 
prijs zou rechtvaardigen? 

20. Klopt het dat dit getal van 10 woningen aan de raad is gemeld? 
21. Klopt het dat er in werkelijkheid in totaal 25 woningen extra worden gebouwd waarvan 10 

sociale woningen? 
22. Klopt het dat deze door u als zodanig gekwalificeerde “discount” niet kan worden gezien 

als ongeoorloofde staatssteun? 
 
 
 
 



 
 
 

Gesprek met Ton van Dijk en de afgesproken oplossing 
 
23. Klopt het dat u met de heer Ton van Dijk heeft afgesproken in kaart te brengen wat de 

verschillen zouden kunnen zijn met betrekking tot de rekenwijze? 
24. Klopt het dat overeengekomen is dat hiertoe een onafhankelijke ambtenaar zou worden 

uitgekozen die samen met Ton van Dijk een brief zou opstellen waarin zou staan wat de 
overeenkomsten en de verschillen zijn in de beide berekeningen? 

25. Klopt het dat u vervolgens een ambtenaar hebt aangewezen die prominent lid is van 
D66? 

26. Klopt het dat er vervolgens geen gezamenlijke brief is gekomen maar dat er een 
eenzijdig feitenrelaas is opgesteld door deze D66 ambtenaar, waarin tevens meningen 
en/of opvattingen van de betrokken ambtenaar zijn weergegeven? 

27. Klopt het dat er volgens de verantwoordelijk ambtenaar die het negatieve advies heeft 
uitgebracht een parkeer probleem is maar dat de door u naar voren geschoven D66 
ambtenaar concludeerde dat er geen enkel parkeerprobleem is? 

28. Hebben de beide ambtenaren overleg gehad en zo ja kunt u dan aangeven wie van de 
twee een fout in zijn berekening heeft gemaakt? 

29. Vind u de beslissing om een ambtenaar die prominent D66 lid is aan te wijzen tot 
onafhankelijke deskundige een juiste, voor de hand liggende en integere beslissing? 

30. U heeft toegezegd met een oplossing te komen voor het parkeerprobleem bij het project 
Land in Zicht. Kunt u aangeven hoe u het parkeerprobleem gaat oplossen? 

 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Wybren van Haga 
VVD 
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