
Beste griffie, 
  
Hieronder vindt u de beantwoording van de technische vragen die mw. Verhoeff heeft gesteld naar 
aanleiding van de verkoopstukken voor de Stockholmstraat die donderdag 8 februari in de 
commissie ontwikkeling behandeld zijn. 
  
Vraag: In het stuk wordt gesproken over de wens om over te gaan tot aardgasloos bouwen (relatie 
met EMVI-criterium), wordt dit omgezet naar "niet op het aardgasnetwerk aangesloten" als 
voorwaarde (nieuw beleid bij nieuwbouw)? 
Antwoord: Het besluit om bij alle nieuwbouw aardgasvrij te eisen is nu nog niet afdwingbaar. Op 
basis van vrijwilligheid kan de gemeente hierover wel afspraken maken. Daarom is gekozen voor 
duurzaamheid als één van de onderdelen waarop gegund wordt. Het bouwen van woningen die niet 
op het aardgasnet zijn aangesloten is een prima invulling daarvan. Het past bij de uitgangspunten van 
zelfbouw om de zelfbouwers zelf duurzame maatregelen te laten voorstellen.  
  
Vraag: het bestemmingsplan is uit 2008, is er een nieuw plan of veroordeling op tijd gereed, zodat de 
ontwikkeling van dit plan niet het risico loopt te worden vertraagd. 
Antwoord: Het ontwerpbestemmingsplan Europawijk is dinsdag 13 februari in het college behandeld 
en gaat eerdaags naar de commissie. Deze ontwikkeling past in het ontwerpbestemmingsplan 
Europawijk (en ook in het vigerende bestemmingsplan Schalkwijk). Er is om die reden geen risico 
voor vertraging. 
  
Vraag: er ligt een voorlopig ontwerp voor, voor de openbare ruimte. In de stukken staat dat balkons 
tot 1,5 m. buiten de kavel mogen uitsteken. Ligt het dan niet voor de hand om een (beperkt) deel van 
de openbare ruimte toe te voegen aan de kavel? Immers de overstekende delen 'hangen' anders 
boven gemeentegrond 
Antwoord: Het idee is dat dit gebouw rondom in het groen staat. Het volume sluit goed aan op de 
bestaande stedenbouwkundige structuur. Er is voor gekozen om de rooilijn van het gebouw op de 
erfgrens te leggen. Zo ontstaat geen verrommeling door hekjes, haagjes en dergelijke. De bewoners 
kunnen wel een geveltuintje aanleggen, als zij dat willen. De Haarlemse bouwverordening maakt het 
mogelijk dat een balkon maximaal 1,5  meter voor de voorgevelrooilijn uitsteekt.  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Wendy Dieben  
Procesmanager 
Afdeling Project- en Contractmanagement, gemeente Haarlem 
14 023  
haarlem.nl/contact 
 
 
 

Beste Griffie en Jeroen, 

 

Zoals gisteren in de commissie ontwikkeling afgesproken zou ik de schriftelijke vragen 

doorgeven, zodat de vergadering kon worden afgesloten en toch de antwoorden voor de raad 

kunnen zijn beantwoord. 

 

Zoals bekend is de PvdA een groot voorstander van collectief particulier opdrachtgeverschap, 

Daarom hopen wij op een goede beantwoording, zodat het project snel naar de markt kan. 

http://www.haarlem.nl/contact
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met vriendelijke groet, 

 

Ienke Verhoeff 

PvdA 

 

 


