
Beantw Vragen de heer Vos inzake Ontwikkeling EKP terrein + inspreekbijdrage 
 
Met de heer Vos is afgesproken dat de gemeente aanwezig is bij de bijeenkomst van de 
klankbordgroep op 18 oktober.  
 

1. Wanneer wordt er een beeldkwaliteitsplan opgesteld en ter beoordeling voor gelegd aan de 
welstandcommissie en de omgeving?  

o Een beeldkwaliteitsplan is niet aan de orde. Het nieuwbouwplan, waarvoor de kaders 
zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Pijlslaan uit 2015, wordt ter advisering aan 
de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit voorgelegd. Deze commissie adviseert op 
basis van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. 

 
2. Vindt de commissie dat er omgevingsvergunning afgegeven kunnen worden op deelplannen 

terwijl er nog geen totaalplan ligt?  
o Het plan/de bouwplannen zijn conform de bouwmogelijkheden zoals die zijn 

opgenomen in het bestemmingsplan.  
 

3. De gemeente heeft in de reactie op de zienswijze in 2007 al geschreven, ‘Voor bouwwerken 
in dit gebied die zichtbaar zijn vanaf de spoorlijn Haarlem-Leiden geldt een gedetailleerde 
welstandtoets(welstandsniveau I). Deze gedetailleerde welstandtoets houdt in dat de 
plannen gericht moeten zijn op het behoud en versterking van het bestaande karakter en 
kwaliteit’. Wij zijn zeer benieuwd hoe de gemeente bezig is deze reactie om te zetten in de 
praktijk en wat die inhoudelijk betekent. 

o Zie ook antwoord onder 1: de gedetailleerde welstandstoets vindt plaats bij de ARK 
De welstands en monumentennota is in 2012 vervangen door de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit 
“Een beoordelingskader is gebaseerd op de bestaande kwaliteit. In geval de 
bestaande kwaliteit toch geen houvast biedt om een ingreep te beoordelen, wordt het 
plan beoordeeld op de nieuwe kwaliteit die het aan de stad zal toevoegen. Dergelijke 
ingrepen moeten in positieve zin opvallen, als parels in het stadslandschap”.  

o Dit ter beoordeling aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
 

4. Hoe denkt de commissie over het huidige inspraak en procedure en wanneer komt de 
welstandtoets tot stand? 

o De eerste vraag is ter beantwoording door de commissie zelf. 
Het doorlopen proces voor de locatie is als volgt: 

 2003-2007 planvorming 

 2007 uitwerkingsplan EKP  

 2011 onherroepelijk 

 2015 opgenomen in Bestemmingsplan ‘Pijlslaan’  
In voorgaande stappen is uitgebreid mogelijkheid geweest om te reageren op de 
planvorming. 
Op het moment dat er van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Pijlslaan’ wordt 
afgeweken bestaat er de mogelijkheid tot inspraak danwel bezwaar/beroep. 
 

o Het bouwplan is meerdere malen besproken in de Commissie ARK 3. De deelplannen 
zullen individueel beoordeeld worden door de ARK 2.  

 
 
 
Van: Gemeente Haarlem [mailto:griffiebureau@haarlem.nl]  
Verzonden: maandag 26 september 2016 22:22 

mailto:griffiebureau@haarlem.nl


Aan: Griffiebureau 

Onderwerp: Formulier ingevuld: "Aanmelden als inspreker bij een commissievergadering" 
  
Referentie: GEM147492045005 

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Bij welke commissie 

wilt u inspreken? 
Raadscommissie Ontwikkeling 

Op welke datum wilt 

u inspreken 
29-09-2016 

Staat uw onderwerp 

die dag al op de 

agenda? 

Nee 

Welk onderwerp of 

agendapunt betreft 

het? 

participatie AKP terrein 
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Uw gegevens Dhr. 

Naam Vos 

Straat + huisnummer van oosten de bruijnstraat 29 

Postcode 2014 VL 

Woonplaats Haarlm 

Telefoonnummer(s) 0650608698 

E-mail jaapvos33@gmail.com  
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Geachte Commissie,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende, vlak voor de zomer heeft de ontwikkelaar van het EKP 
terrein een informatieavond georganiseerd voor bewoners en belanghebbenden. Hier werd 
gesuggereerd dat alles al in kannen en kruiken zou zijn en de gemeente akkoord met de schets 
ontwerpen die getoond werden. Wij konden dit niet geloven en zijn in actie gekomen om aan meer 
informatie te komen, wij hebben geprobeerd dit bij de ontwikkelaar te krijgen maar daar en ook bij 
de gemeente kwam geen of summiere reactie.

Tevens kwamen wij tot de ontdekking dat er in het geheel geen participatie traject is opgestart.
Wij willen de commissie het volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte dat er geen participatie traject is opgestart en wat vindt u daarvan?
2. De gemeente heeft in de reactie op de zienswijze in 2007 al geschreven, 'Voor bouwwerken 

in dit gebied die zichtbaar zijn vanaf de spoorlijn Haarlem-Leiden geldt een gedetailleerde 
welstandtoets(welstandsniveau I). Deze gedetailleerde welstandtoets houdt in dat de 
plannen gericht moeten zijn op het behoud en versterking van het bestaande karakter en 
kwaliteit'. Wij zijn zeer benieuwd hoe de gemeente bezig is deze reactie om te zetten in de 
praktijk en wat die inhoudelijk betekent. Kan de commissie de wethouder vragen hoe het zit 
met deze welstandtoets?

3. Daarnaast worden voor deelprojecten op dit moment omgevingsvergunningen aangevraagd 
zonder dat er een gedetailleerd beeldkwaliteitsplan ligt. Is de commissie er van op de hoogte 
dat er volgens het bestemmingsplan eerst een getoetst beeldkwaliteitsplan gepresenteerd 
moet worden alvorens er vergunningen verleent kunnen worden. Wil de commissie de 
wethouder vragen hoe het kan dat er deelplannen ingediend worden terwijl er geen 
totaalplan ligt?

4. Onze zorg zit hem in de Welstand vooral de beeldkwaliteit versus bouwhoogte en 
bouwvolume van volgens bestemmingsplan 210 woningen naar nu 600 en impact op de wijk, 
zoals verkeersbewegingen, ontsluitingen, verdwijnen van groen, zichtlijnen en de 
leefbaarheid van de wijk. Wil de commissie de wethouder vragen hoe hij dit spanningsveld 
beoordeeld? Kunt u hem tevens vragen wie hier controle op houdt? en hoe kunnen wij 
contact krijgen met deze instantie?

5. Kan de commissie de wethouder vragen hoe hij de plannen van de ontwikkelaar beoordeeld 
vanuit de structuurvisie t/m 2020 vastgesteld in 2002.
http://www.cob.nl/fileadmin/user upload/Afbeeldingen/De Verdieping/april2012/Structuur 
planHaarlem2020.pdf

6. Kan de commissie de wethouder vragen waaruit blijkt dat het EKP terrein aangewezen is als 
onderdeel van de hoogbouw visie van de gemeente Haarlem.

Afsluitend wil ik de commissie vragen scherp te zijn op de ontwikkeling van het EKP terrein want het 
lijkt erop dat de gemeente het participatie traject in de handen van de ontwikkelaar legt. Daarnaast 
is de informatie vanuit de gemeente summier en onvolledig en is eigenlijk de gemeente afwezig in dit 
proces. Wij als bewoners maken ons grote zorgen over onze wijk en vragen de commissie de 
wethouder scherper te controleren op het rekening houden met het bestaande karakter en kwaliteit 
van de buurt. Gisteravond zijn er nog eens 26 handtekening opgehaald voor steun aan ons 
wijkbelang.

Namens wijkbelang Plaza West 

Vriendelijke groet. Jaap Vos
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