
Haarlem, 2 februari 2017 

Geachte leden van de Commissie Ontwikkeling, 

Namens wijkraad de Krim, betrokken wijkbewoners en andere belanghebbenden wil ik de 

woningbouwontwikkelingen in Haarlem Noord-west met u bespreken en alternatieve, door ons 

gemaakte, ontwikkelingsplannen voorleggen ter overweging en advisering aan de gemeenteraad. 

U zult hebben begrepen dat diverse partijen zienswijzen hebben ingediend op de beslissing van de 

gemeenteraad van Haarlem om op voordracht van deze commissie het College van B&W te 

adviseren een omgevingsvergunning eerste fase te verlenen aan ontwikkelaar CRA voor een 

woontoren met 59 appartementen op het Pim Mulier Sportpark. Dit plan is in strijd met het thans 

geldende bestemmingsplan en stuit op een veelheid aan zwaarwegende bezwaren. 

Het dient te worden genoteerd dat wijkraad de Krim in 2015, nog voordat de gemeente een contract 

sloot met de ontwikkelaar, de wethouder informeerde met verschillende relevante argumenten die 

aangaven dat een woontoren op die plek uitermate ongeschikt is als het gaat om een goede 

ruimtelijke ontwikkeling en absoluut in strijd zou zijn met het geldende bestemmingsplan en de 

ontwikkelingen van Haarlem als sportstad. In het contract, dat de gemeente met CRA heeft gesloten, 

staat een opzegclausule, die de gemeente kansen biedt.  

Dat de door ons ingediende zienswijze steekhoudend is, blijkt uit de toenadering die de ontwikkelaar 

deze week zocht met de wijkraad om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing 

voor de gesignaleerde bezwaren. Partijen kwamen echter niet tot elkaar omdat het bezwaar dat 

wonen niet wordt toegestaan op het Pim Mulier Sportpark niet kan worden weggenomen. 

De wijkraad en belanghebbenden stellen de commissie voor actief een alternatief plan te verkennen 

dat een betere ruimtelijke onderbouwing kent, meer appartementen ontwikkeld, sportpark Pim 

Mulier versterkt, het Mendel College ruimte biedt uit te breiden en de bewoners van Wijk de Krim 

gerust stelt voor wat betreft gesignaleerde verkeers- en parkeerproblemen. 

In de u overhandigde powerpoint-presentatie ziet u een door ons voorgestelde ontwikkeling van de 

driehoek tussen de Kleverlaan en de Westelijke Randweg. De sportfaciliteiten op dit terrein zouden 

in het belang van alle partijen kunnen verhuizen naar het Pim Mulier Sportpark, waarbij een terrein 

vrijkomt waar koop- en huurappartementen kunnen worden ontwikkeld. In plaats van een ongepaste 

elf verdiepingen hoge woontoren op een te krappe ruimte, kunnen op het voorgestelde gebied zo’n 

200 en mogelijk zelfs tot 300 appartementen worden ontwikkeld in een complex dat waarschijnlijk 

slechts acht verdiepingen hoog hoeft te worden. Een parel voor Haarlem en passend in het beleid 

van het college van B&W om meer woningbouw te realiseren in Haarlem-west. 

Onze vraag aan de Commissie Ontwikkeling is om via de gemeenteraad het college van B&W te 

adviseren het genomen besluit van oktober 2016 in te trekken op grond van de ingediende 

zienswijzen en tegelijkertijd de mogelijkheid te creëren voor ontwikkelaars om plannen op te stellen 

die aansluiten bij het door ons geschetste scenario. Een scenario dat alleen winnaars kent. 

Mochten de leden van de Commissie Ontwikkeling vragen hebben, dan kunnen die nu of anders 

schriftelijk worden gesteld. Dank u voor de geboden inspreektijd. 
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