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Aan de leden van de Raadscommissie Ontwikkeling 

van de gemeente Haarlem 

Postbus 511   

2003 PB Haarlem 

 

 

Betreft: Reactie op brief van wethouder J. van Spijk dd. 10 november 2015, betreffende de 

voortgang verkoop Slachthuisterrein en vestiging Popschool en oefenruimtes. Ter 

behandeling in de vergadering van de Commissie Ontwikkeling op 10 december 2015. 

Kenmerk 2015/466396 

 

 

       Haarlem, 7 december 2015 

 

Geachte commissieleden, 

 

Met verbijstering hebben wij, bewoners van de Baan, bij toeval gisteren, 6 december, kennis 

genomen van het voornemen van wethouder J. van Spijk  om de stichting HART toestemming 

te verlenen tot het tijdelijk vestigen van een Popschool met oefenruimtes op de locatie van 

Hart op de Kleine Houtweg 18/24.  

Onze verbijstering betreft in de eerste plaats het feit dat wij als omwonenden en dus direct 

belanghebbenden in het geheel niet op de hoogte zijn gesteld van dit voornemen, terwijl de 

brieven van de heer Funnekotter, directeur van HART, waarin hij het voorstel doet om het 

Popcentrum voorlopig aan de Kleine Houtweg te vestigen, al dateren van 29 oktober en 5 

november. De brief van de heer Van Spijk, waarin hij stelt dat “er voorlopig een oplossing is 

gevonden”, dateert reeds van 10 november. 

Zeker gezien de zeer onverkwikkelijke voorgeschiedenis rond de vestiging van HART (en 

twee jaar eerder van de Dreefschooldependance) aan de Kleine Houtweg,*) voelen wij ons 

voor de zoveelste keer overvallen door de plannen van de gemeente Haarlem. De wethouder 

(die n.b. ook burgerparticipatie in zijn portefeuille heeft!) heeft het voorstel van de heer 

Funnekotter kennelijk voetstoots overgenomen zonder onderzoek ter plaatse en zonder 

overleg met de omwonenden. Als hij dat wel had gedaan, had hij kunnen zien dat het gebouw 

Kleine Houtweg 24, waarin de Popschool gevestigd zou moeten worden, gelegen is midden 

tussen woningen, op slechts enkele meters afstand van onze achtertuinen en achterkanten van 

onze huizen. 
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Op de huidige locatie in De Egelantier is er al jarenlang sprake van een zogenaamde 

gedoogsituatie omdat de geluidsoverlast van de Popschool feitelijk veel te groot is voor 

medegebruikers van het gebouw en omwonenden. Het (tijdelijk) verplaatsen naar De Kleine 

Houtweg 18 & 24 is dus het verplaatsen van een zelfde probleem. Een Popschool, hoe goed 

ook voor het cultuuraanbod in Haarlem, past gewoonweg niet in een woongebied vanwege de 

geluidsoverlast. Gedogen, en dan maar op een andere plek, is geen optie. Ook niet tijdelijk. 

In alle gesprekken met de opeenvolgende directeuren van HART en medewerkers van de 

gemeente in de afgelopen jaren is telkens aangegeven dat het geenszins de bedoeling was dat 

de Popschool op deze locatie zou worden gevestigd. Ook niet tijdelijk. 

In deze gesprekken is ook steeds benadrukt dat muzieklessen (niet versterkt) in het pand nr. 

18 zouden plaatsvinden, omdat het gebouw nr. 24 (achtervleugel van de 

Dreefschooldependance) qua bouw en ligging daarvoor niet geschikt is. Eén lokaal op nr 24, 

de zgn doos-in-doosruimte, is bestemd voor dans- en musicalactiviteiten (niet versterkt). Deze 

activiteiten zijn volstrekt onvergelijkbaar met de harde, versterkte muziek van popbands met 

drumstellen en basdreunen. Het door de heer Funnekotter genoemde zeer beperkte 

geluidsverschil is dus uiterst ongeloofwaardig en misleidend. Voor uw informatie: Wij 

hebben in 2014 door akoestisch bureau ASP geluidsmetingen laten uitvoeren in onze 

achtertuinen en aan de achtergevels. Het resultaat van die metingen gaf aan dat wij, door de 

aanwezigheid van het aan onze achtertuinen grenzende schoolplein van de Dreefschool, 

dagelijks, continu van 8.00 uur tot 19.00 uur, te maken hebben met geluidsoverlast variërend 

tussen 60 en 80 Db.  

U zult begrijpen dat daar geen, maar dan ook helemaal geen decibellen meer bij kunnen, ook 

niet “tijdelijk”, vooral omdat de activiteiten van een popcentrum zich voornamelijk in de 

avonduren en het weekend zullen concentreren, de schaarse uren waarin wij even niet door 

lawaai worden geteisterd.  

Reeds in 2013 heeft B&W van Haarlem geconstateerd dat een verhuizing van de Popschool 

(permanent of tijdelijk) naar de Kleine Houtweg geen optie is in verband met de 

geluidsoverlast. De panden, ook na de verbouwingen voor de overige activiteiten van Hart 

zijn daar gewoonweg niet geschikt voor. Deze situatie is nu, einde 2015 niet anders  

dan in 2013 toen B&W dit heeft besloten.**) 

 
Het schoolplein zal naar verwachting gebruikt gaan worden voor regelmatige aan-en afvoer 

van muziekinstrumenten. Ook dit is tegen de afspraken die met ons en de Dreefschool zijn 

gemaakt, nl. HART maakt geen gebruik van het schoolplein. 

Wat betreft de tijdelijkheid: Uitspraken hierover zijn volstrekt onbetrouwbaar, de 

“tijdelijkheid” is op geen enkele wijze begrensd, gezien de onzekerheid over een nieuwe 

locatie. De ontwikkelingen rond het nu beoogde Slachthuisterrein***) zijn zeer ongewis en 

bieden geen enkele garantie dat daar ooit een Popcentrum gevestigd zal worden. De kans is 

dan ook zeer groot dat “tijdelijk” verandert in “definitief”, al was het alleen maar vanwege 

financiële aspecten.  
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Realisering van dit plan betekent een verdere aantasting van het toch al aanzienlijk verarmde 

leefklimaat en woonplezier van omwonenden en zal bovendien een forse afname van de 

waarde en verkoopbaarheid van onze huizen tot gevolg hebben. 

Wij willen u dan ook verzoeken, op grond van bovenstaande argumenten en om verdere 

onaangename procedures en claims te voorkomen, onze bezwaren te betrekken in uw reactie 

aan de wethouder. 

Vanzelfsprekend zijn wij bereid tot het verstrekken van nadere mondelinge en schriftelijke 

toelichting en informatie.  

 

Hoogachtend, 

 

Willem de Winter      Janet de Winter  

Lyvia Ammerlaan      Robbert Ammerlaan   

Dick Klijnman      Jeanette Jimmink 

Karina Groot       Dirk Jan Randeraad  

Caroline Bont       Jan Baars   

    

 

*) Er loopt op dit moment nog een beroepsprocedure tegen de gemeente Haarlem bij de Raad 

van State over de vestiging van HART aan de Kleine Houtweg. Wij hebben o.a. bezwaar 

gemaakt tegen de slinkse wijze waarop het achtergebouw van nr. 24, tegen de afspraken in die 

een voormalig wethouder eerder met omwonenden en Wijkraad had gemaakt, bij de 

HARTplannen is betrokken. Het vuistdikke dossier is op uw aanvraag uiteraard in te zien. Dat 

geldt ook voor gespreksnotulen met Hart en gemeente, de geluidsrapportage van bureau ASP, 

het verkeersonderzoek naar toegenomen verkeersintensiteit en parkeeroverlast dat wij hebben 

laten uitvoeren door bureau VMC.  

 

**) Zie hieronder het betreffende gedeelte uit de B&W stukken: 

 

"Uit BW Besluit (2013/375517) , Opinie nota 

In het voorjaar van 2013 is de raad akkoord gegaan met de verhuizing van  

Hart vanuit de Egelantier naar de nieuwe locatie aan de Kleine Houtweg 18  

en 24. De verhuizing is voor de gemeente budgetneutraal, de gemeente heeft  

wel de inrichtingskosten voor haar rekening genomen. (kenmerk  

STZ/EC/2013/25032). 

De Popschool van Hart verhuist in verband met de benodigde  

geluiddempende maatregelen niet mee. In De Egelantier is nu sprake van een  
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gedoogsituatie in verband met de geluidsoverlast." 

 
***) Ter overweging dit alternatief: De datum van het moeten verlaten van de Egelantier valt 

samen met vrijkomen van De Koepel…  

 

 

 

 

 


