
Geachte commissieleden 

We zijn een paar maanden verder en de situatie rond Plaza West is nog steeds niet verbeterd. 

Sterker nog wij als bewoners en u als raadsleden krijgen toezegging in procedures die niet waar 

blijken te zijn. Onderstaand een aantal feiten. 

Gebouwen 1 en 6. 

Reactie Wethouder op rondvraag 11 januari 2018: 

 Voor de gebouwen 1 en 6 heeft de ARK een separaat advies gegeven, zie hiervoor de bijlage. 
De afspraken over het totaalplan, inclusief het advies van de ARK,  worden gelijktijdig met de 
verdere uitwerking van de gebouwen 2,3,4 gemaakt. Besluitvorming hierover wordt voor de 
zomer van 2018 verwacht. 

Dit blijkt volgens de secretaris van de ARK  niet het geval te zijn. Op 5 december jl is buiten de ARK 

vergadering alleen een terugkoppeling naar de ARK geweest waar een verslag van is opgemaakt. In 

dit verslag benadrukt de ARK dat er een nieuw advies dient te worden voorgelegd voor de gebouwen 

1 en 6 naar aanleiding van de ondergeschikte wijzigingen. De uitgangspunten voor het buitengebied 

zoals besproken op 20 december 2016 dienen de basis te blijven (20 december 2017 blijkt een 

verschrijving te zijn). De secretaris van de ARK heeft schriftelijk expliciet bevestigd dat zij inderdaad 

geen nieuw advies heeft uitgebracht. De secretaris heeft ook aangegeven dat Plaza West  5 

december jl. niet op de agenda stond en niet in de vergadering is behandeld. Het goedgekeurde 

verslag bevestigd dit (zie  https://gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/adviescommissies-

en--raden/ARK-vastgesteld-17-01-2017-19-12-2017.pdf). De secretaris heeft ook schriftelijk 

bevestigd dat voor Plaza West op 20 december 2016 voor het laatst in de ARK advies is uitgebracht. 

Kortom: De Wethouder doet het voorkomen of de ARK 5 december jl. nieuw advies heeft 

uitgebracht, maar dit is niet waar. U wordt hier als raad een rad voor de ogen gedraaid. Of gaat de 

Wethouder contrair aan het advies uit 2016?? 

Vervolgens heeft de wethouder in de commissievergadering  van 11 november jl. toegezegd dat er 

voor de gebouwen 1 en 6 geen parkeerplaatsen komen maar groen. Nu blijken de vergunningen van 

de gebouwen wel met 105 parkeerplaatsen voor de gebouwen 1 en 6 te zijn afgegeven zonder in de 

ARK te zijn behandeld.   

 

 

Links de gebouwen 1 en 6 zoals deze op 20 december 2016 in ARK zijn behandeld en rechts de 

gebouwen 1 en 6 zoals deze zonder ARK-advies op 9 januari 2018 zijn vergund. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/adviescommissies-en--raden/ARK-vastgesteld-17-01-2017-19-12-2017.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/adviescommissies-en--raden/ARK-vastgesteld-17-01-2017-19-12-2017.pdf


Gebouw 8 

Klacht overschrijding termijn van bezwaar door de gemeente zelf. 

Wij hebben als belangengroepering ook een officiële klacht ingediend voor het overschrijden van de 

wettelijke termijn voor het doen van een uitspraak inzake het bezwaar over de verleende vergunning 

gebouw 8. Hier heeft de gemeente de wettelijke termijn met meer dan 2 maanden overschreden. 

 

Klankbordgroep 

Er is in Januari een bijeenkomst geweest, uiteindelijk is niet duidelijk wat de rol van klankbordgroep 

is en hoe het proces er verder uit ziet. Helaas was het bezigheid therapie. Wethouder praat met de 

ontwikkelaar maar niet met de buurt. Helaas. 

 

Kortom: 

Dringend verzoek aan de raad, temporiseer deze ontwikkeling en volg de door u zelf aangegeven 

procedures zoals advies aanvragen van de ARK en het betrekken van de bevolking. Het ambtelijk 

apparaat kan al deze ontwikkelingen in dit tempo niet aan.  

De verkeer situatie voor Plaza West is onveranderd en nog steeds gevaarlijk. U heeft geen invloed op 

privé terrein, behalve wanneer de toegangsweg naar dit privé terrein afgesloten wordt vanwege het 

veroorzaken van chaos op de openbare weg. Ons inziens komt de ontwikkelaar dan zeker in actie. 

Kunt u de wethouder confronteren met zijn toezeggingen en de reactie van ARK hierop. En hem 

bevragen over de klankbordgroep en de mogelijkheid tot het afsluiten van toegang tot Plaza West? 

 

Afsluitend. 

Onderstaand de inspraak reactie van 16-11-2017 waar de genoemde 13 punten door D66 zijn 

ingediend als schriftelijke vragen die tot op heden nog niet zijn beantwoordt. Leuke geste, maar ook 

hier blijkt het gemeentelijk apparaat het niet aan te kunnen. 

 

Geachte Commissieleden, 

Voor u ligt de brief van wethouder van Spijk omtrent de problemen die er zijn gerezen omtrent de 

ontwikkeling van Plaza West. Wij zijn blij dat de eigen partij van de wethouder de brief op de agenda 

heeft gezet, wij hopen dat de andere partijen dit moment aangrijpen om eens werkelijk kritisch te 

worden rondom dit proces, vragen stellen, acties eisen en opvolging verlangen waardoor u als raad 

aan de  knoppen komt te zitten. 

Waarom wij hebben ingesproken en bezwaar hebben gemaakt de afgelopen periode wordt ten ene 

male duidelijk door de brief van de wethouder. De ontwikkelaar komt met onzorgvuldige plannen die 

niet blijken te passen en zet de gemeente onder druk om medewerking te verlenen vanwege de 

wens tot het bouwen van nieuwe woningen. Tot op heden is het de gemeente gelukt dit te 

weerstaan maar de druk wordt nu echt hoog en u weet ook, onder druk wordt alles vloeibaar. 

U heeft als commissie ons verzekerd dat u niets kunt doen omdat er een vigerend bestemmingsplan 

ligt waaraan de ontwikkelaar moet voldoen. Pas als er buiten het bestemmingsplan wordt gewerkt 

komt de raad aan de beurt en zullen de wensen van de huidige bewoners van de omliggende buurten 

mee genomen kunnen worden.  

Feit is dat ondergronds parkeergarage er niet komt, terwijl dit een voorwaarde is in alle afgegeven 

vergunningen. Het afwijken van deze voorwaarde kan o.i. in geen geval als een ondergeschikte 

wijziging worden gezien. Het feit dat dit wordt overwogen is al vreemd. Je verwacht dat dit soort 



voorwaarden zwaar zouden wegen. Even een opsomming waar wij als omwonenden mee te maken 

hebben. 

1. Tijdens de sloop van de gebouwen hadden wij te maken met mannen in witte pakken en 

linten met het woord asbest daarop. Handhaving weet van niets. Bewoners ook niet. 

2. Tijdens sloop is er een totaal onduidelijk verkeersplan met wekelijkse chaos, handhaving 

weet van niets. 

3. De hellingbaan wordt anders aangelegd dan op tekening, geen handhaver die er iets van 

weet. Oh vergunning klopt niet, joh even indienen dan komt het goed. 

4. Afgelopen periode zijn er op 4 mei en 30 juni brieven gestuurd naar het college door alle 

betrokken belangen groeperingen. U heeft deze ook ontvangen, wij wachten nog steeds op 

een officieel antwoord. Zegt u het maar, zorgvuldig handelen? 

5. Er moet een gedetailleerd verkeersplan komen voor de gehele buurt, vooral de ontsluiting 

Pijlslaan vanwege de verkeerstroom uit het Vomar gebied en de net opnieuw ingerichte 

Westergracht, kent u dit plan? Wij niet helaas. 

6. Er worden parkeerbalansen getoond die niet kloppen waarbij het private contract van AH 

met de ontwikkelaar telkens in twijfel wordt getrokken. Kent u het contract van AH? 

7. Ontwikkelaar had berekent dat  194 parkeerplaatsen voor gebouw 8 en tijdelijke Action op 

dit moment voldoende zouden zijn, op dit moment zijn het 274 en parkeerden er 284 auto’s. 

nu al een verschil van 90 auto’s.  Berekening deugt dus niet, gemeente grijpt niet in!! 

8. Vergunningen zijn verleend op basis van concept fasering parkeren. In uitvoeringsfase wordt 

hier sterk vanaf geweken. Handhaving weet van niets, definitieve versie is niet beschikbaar. 

9. Wij moeten alle informatie uit de gemeente trekken en zelfs betalen om vergunningen in te 

mogen zien een klankbordgroep voor dit gebied is nog steeds niet opgericht. Dat was toch 

een opdracht van uw raad? 

10. Wij moeten de gemeente controleren op doorlooptijden van het uitbrengen van advies rond 

gebouw 8 

11. Huidig bouwpeil zou moeten gelden, wat blijkt volgens tekening wordt het peil verhoogd. 

12. Uw gemeenteraad heeft voorkeur voor inpandig laden en lossen dit wordt door ontwikkelaar 

geweigerd. 

13. Etc. etc, 

 

Tot zover dit chaotische proces en nu terug naar de voorliggende brief, de parkeerbak was een 

voorwaarde van uw gemeenteraad om mee te werken aan de vrijstellingen. En dus een voorwaarde 

in het verlenen van de vergunningen. De ontwikkelaar heeft haast, financiers eisen dat er per 1 

januari gebouwd gaat worden. De  druk wordt hierdoor intens. Deze ontwikkelaar is geslepen en 

weet precies waar de mist opgetrokken moet worden om buiten de officiële paden zijn zin te krijgen. 

 

Wat te doen: 

1. Zet zorgvuldigheid boven snelheid. 

2. Houdt u aan de huidige parkeernormen, anders creëert u chaos in het gebied. 

3. Volgens huidige parkeernormen past het voorgenomen bouwvolume in combinatie met 

Retail niet, daardoor kan en moet er lager gebouwd worden. Precies wat de buurt al een 

aantal jaar heeft voorgesteld. 

4. Stop met beoordelen van deelplannen, kom met een totaalplan voor het geheel Plaza West.  

 

Als laatste, wij zijn bewoners die dagelijks zien welke chaos veroorzaakt wordt. Stuur ons niet het bos 

in met procedures, steun ons alstublieft, er worden hier historische vergissingen gemaakt. Het 



gebied wordt op deze manier te zwaar belast. Het bestemmingsplan, de verkeersplannen en de 

parkeernormen moeten ons en dit stadsdeel beschermen.  

 

Namens alle belangen organisaties rondom Plaza West, 

 

Jaap Vos 


