
 

Haarlem, 16 maart 2015 

Geachte leden van de Commissie Ontwikkeling, 

Tot onze verrassing heeft het College van B&W u nu al twee voorstellen inzake het plan De Remise 

toegezonden. Het betreft de  1
e
 partiële herziening SPvE De Remise en het ontwerpbestemmingsplan 

De Remise.  

Wij, de Werkgroep Connexxionterrein, meenden nog in gesprek te zijn over SPvE en 

bestemmingsplan. Een overleg met ambtenaren en ontwikkelaar dat op 16 februari zou plaatsvinden 

werd op het laatste moment afgelast omdat er van ambtelijke zijde niemand aanwezig kon zijn. De 

vergadering werd verschoven naar 5 maart. Op 3 maart ontvingen wij echter een e-mail dat B&W de 

voorstellen al had vastgesteld. Voorstellen die wij niet in definitieve vorm kenden. Voorstellen die in 

ieder geval op het punt van blok 6 ook afwijken van ons bekende eerdere versies. Voorstellen die dus 

ook niet vergezeld konden zijn van ons definitieve standpunt in deze
1
. Uiterst merkwaardig in het 

licht van het in 2007 raadsbreed ondersteunde amendement over de betrokkenheid van de 

Werkgroep en de verwijzing in het Coalitieakkoord 2014-2018 naar de “effectieve participatie bij de 

Remise”. 

Op 5 juli 2007 heeft de gemeenteraad het Programma van Eisen Connexxionterrein vastgesteld. 

Middels een raadsbreed ondersteund amendement is daarbij vastgesteld:   

“- de Werkgroep Connexxionterrein wordt nauw betrokken bij de verdere planontwikkeling;                  

- over de wijze en de resultaten van de betrokkenheid van de werkgroep wordt aan de gemeenteraad 

gerapporteerd”. 

 

Uit het Coalitieakkoord Haarlem 2014-2018: “De effectieve participatie zoals bij het Kleverpark en de 

Remise zijn voorbeelden van de Haarlemse werkwijze in het ruimtelijk domein”                            

 

Haastige spoed is zelden goed 

De haast die er nu opeens gemaakt wordt is opmerkelijk gezien de traagheid die het proces van 

herontwikkeling tot nu toe kenmerkte. Opmerkelijk is de haast ook gezien de recente mededeling  

dat het museum naar een locatie buiten het plangebied verhuist. Ons inziens biedt het vertrek van 

het museum juist mogelijkheden om tot een beter plan met meer draagvlak in de buurt te komen. 

Op 16 maart hebben wij op een inderhaast bijeengeroepen, maar drukbezochte, buurtvergadering 

de voorstellen van B&W besproken. Hieronder komen de inhoudelijke bezwaren aan de orde. 

Daarnaast willen wij u er op wijzen dat de grote haast die nu opeens betracht is heeft geleid tot 

fouten en onduidelijkheden in de voorstellen (zie lijstje onderaan). 

Ontsluiting op verkeerde plek 

Onze bewaren tegen de voorliggende stukken richten zich met name op de verkeersafwikkeling van 

een groot deel van de nieuwe woningen via de smalle Kogel-Geweer-Boogstraatroute.  Een belangrijk 

                                                           
1
 Een eerste versie van de stukken heeft de werkgroep “ter informatie” op 18-12-2014 bereikt met het verzoek 

daar “alvast” op te reageren. 



doel van het plan is het creëren van een autovrij wijkje. Daar zijn wij beslist niet tegen. Wij vinden 

echter dat een dergelijk streven in zou moeten houden dat ook de omliggende straten zo min 

mogelijk belast worden met extra autoverkeer. In genoemde straten, waar veel jonge gezinnen met 

kinderen wonen, ontstaan nu al met regelmaat chaotische situaties. De verkeersveiligheid en de 

toegankelijkheid voor nooddiensten zijn niet gediend  met meer verkeer door deze straten. 

Ons inziens is de meest logische locatie om een groot parkeerterrein voor de nieuwe bewoners te 

ontsluiten de plek waar in het SPvE 2012 de ingang van de ondergronds parkeergarage gepland is 

(Blok 6). De Stephensonstraat is namelijk een brede straat met bedrijfsgebouwen die uitstekend 

geschikt is om meer verkeer te verwerken.  

In het voorliggende ontwerpbestemmingsplan krijgt Blok 6 de bestemming “Gemengd 2”. De 

ontwikkelaar heeft aangegeven hier goedkope koopappartementen te willen ontwikkelen 

(“starterswoningen”). Wij denken ontsluiting van een zo groot mogelijk parkeerterrein (ter plekke 

van wat eerder Blok 1 werd genoemd) gecombineerd met een woongebouw in Blok 6 de beste 

oplossing is. Dat kan door hetzij het verkeer rondom een woongebouw te leiden, hetzij door een 

gebouw te ontwerpen waarin de ontsluiting naar het parkeerterrein is opgenomen.  

Harde voorwaarden voor zover nodig, flexibiliteit waar mogelijk 

Mogelijk zal B&W u voorhouden dat het bestemmingsplan een dergelijke oplossing niet uitsluit. Dat 

brengt ons bij het probleem dat er, om de ontwikkelaar flexibiliteit bij de ontwikkeling te bieden, is 

afgestapt van een gedetailleerd SPvE. Het voorstel is om te werken met een spelregelkaart, 

afspraken en een vrij globaal bestemmingplan. Als de gemeenteraad deze voorstellen overneemt zou 

de door ons voorgestelde oplossing misschien gerealiseerd kunnen worden (een jurist zou daar 

uitsluitsel over moeten geven), maar de ontwikkelaar wordt daar niet toe verplicht. Ons inziens dient 

er in dit stadium keihard vastgelegd te worden op welke plaatsen c.q. via welke routes 

parkeerterreinen ontsloten worden. 

Verkeersroutes 

Tevens vinden wij het merkwaardig dat de verkeersstromen nu niet aan bod komen. Ambtenaren, 

ontwikkelaar en nu ook B&W zijn van mening dat deze pas in een later stadium met 

verkeersbesluiten vastgelegd dient te worden. Wij menen dat stedenbouw en verkeer niet 

gescheiden gezien kunnen worden en dat er nu duidelijkheid verschaft dient te worden met 

betrekking tot de gevolgen van de voorstellen voor de omliggende straten. Ons inziens kan dat door 

in het SPvE een kaartbeeld met routes op te nemen. Dan kan de discussie nu in samenhang met de 

stedenbouwkundige voorstellen gevoerd worden.  

Parkeerbalans ontbreekt 

Een ander heikel punt is het aantal aan te leggen parkeerplaatsen en de situering van deze 

parkeerplaatsen. In het SPvE 2012 is een parkeerbalans opgenomen. Met de partiële herziening 

wordt het plan ingrijpend veranderd. Een nieuw parkeerbalans ontbreekt echter. Aangezien er op 

het laatste moment 30 appartementen in plaats van het museum zijn gekomen zonder dat wij meer 

parkeerplaatsen op tekeningen zien verschijnen, roept dit vragen op. In de oude parkeerbalans zijn 

zegge en schrijven 4 parkeerplaatsen voor het museum opgenomen, voor goedkope woningen zijn 

per woning 1,2 parkeerplaats vereist. Bij 30 woningen in Blok 6 zou het dan om 36 parkeerplaatsen 

gaan.   



Blok 6 op laatste moment zonder overleg aangepast 

Opmerkelijk is overigens dat er wel tijd is geweest om, zonder ons daar in te kennen,  in de stukken 

te verwerken dat blok 6 twee meter hoger mag worden (15 in plaats van 13 meter hoog) dan tot voor 

kort in de plannen was opgenomen. Ook heeft iemand blijkbaar op het allerlaatste moment 

verzonnen dat aan het vereiste uit het coalitieprogramma (verdichten mag, mits de ruimtelijke 

kwaliteit wordt versterkt) tegemoet wordt gekomen door Blok 6 een “industriële uitwerking” te 

geven (nu het museum als identiteitbepalend gebouw verdwijnt). Wij zijn in dat verband van mening 

dat een inrit in Blok 6 naar het parkeerterrein prima bij deze na te streven “industriële sfeer” past. 

Stedelijke herverkaveling 

Meer in het algemeen moet het ons van het hart dan het eigenlijk van de zotte is dat de beste 

oplossing voor het ontsluiten van het parkeerterrein ter plaatse van blok 1 helemaal buiten 

beschouwing blijft. Er zijn namelijk twee kleine parkeerterreinen ter linker- en ter rechterzijde van 

het kantoorgebouw Stephensonstraat 38 die een directe verbinding vormen tussen het beoogde aan 

te leggen parkeerterrein en de Stephensonstraat. VOF de Remise Haarlem heeft pogingen in het 

werk gesteld om gronden aan de Stephensonstraat aan te kopen. De eigenaar, zo kregen wij te 

horen, gaat echter voor de “hoofdprijs”. Een prijs die de VOF niet bereid was te betalen. Wij als 

burgers dreigen nu met de stedenbouwkundige brokken te blijven zitten. Een verplichte stedelijke 

herverkaveling zou hier op zijn plaats zijn.  

Wij verzoeken u B&W te verzoeken de voorliggende stukken op genoemde punten aan te passen 

alvorens tot besluitvorming over te gaan. 

Namens de Werkgroep Connexxionterrein, 

Léon Groenemeijer 

leongroenemeijer@xs4all.nl 

06-51263032 

 

 

Lijstje met “technische” foutjes/onduidelijkheden 

• Het SPvE 2012 is door de gemeenteraad vastgesteld op 19 april 2012 (niet 19 december 2012) 

• Bij de stukken van het ontwerpbestemmingsplan is als bijlage de 1
e
 partiële herziening SPvE 2012 

opgenomen. Er is echter abusievelijk een oude versie (december 2014) opgenomen. 

• Op zowel de spelregelkaart en de bestemmingsplankaart ontbreekt de ten opzichte van de rest 

van het plangebied afwijkende hellingshoek van daken in de Boogstraat. Deze wordt wel 

beschreven in de regels van het bestemmingsplan.  

• In de laatste versie van hoofdstuk 1 punt 5 van de partiële herziening SPvE zijn er opeens wel 

opmerkingen over verkeer opgenomen, maar deze zijn in tegenspraak met eerdere 

uitgangspunten (geen directe verbinding Leidsevaart-Stephensonstraat). 

• In bijlage 3 van de partiële herziening SPvE wordt gesproken over het vervallen Addendum. Dat 

wordt uitsluitend door ingewijden begrepen en juridisch gezien is er nooit een Addendum 

geweest. 

• Bestemmingsplan p. 13 De twee supermarkten o p het EKP-terrein zijn al gerealiseerd 

• Bestemmingsplanregels H2 par. 3.1.2: wij missen hier “parkeervoorzieningen”. In de VOMAR is 

een inpandige laad- en losparkeerplaats op de begane grond. Daarnaast zou het ons inziens 

mogelijk moeten zijn om in Blok 6 op de begane grond parkeerplaatsen te maken. 


