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Haarlem, 7 maart 2019 

 

Geachte voorzitter, leden van de commissie, 

 

De wijkraad namens wie ik spreek deelt de wens van gemeente 

Haarlem woningen te realiseren in de zgn. OZZW. 

 

Aan u als bestuurders van de gemeente is het om daarbij een 

doelstelling  te formuleren.  

Dat burgers participeren in de gedachtevorming de ambitie die 

doelstelling te realiseren, past in het met enthousiasme 

gelanceerde project Nieuwe Democratie, alsmede in de 

aanstaande Omgevingswet. 

 

Blijkens reacties die de participatie van een aantal 

wijkbewoners in de zgn. MDG en daarnaast de initiatiefgroep 

P2100 heeft opgeroepen, wordt duidelijk dat u bereid bent alles 

ondergeschikt te maken aan het doel 2100 woningen te 

realiseren.  

Daarmee is de concept ontwikkelvisie niet meer dan een 

doelredenering. 

 

In plaats van het formuleren van de ambitie 2100 woningen te 

bouwen met de premisse dat de uitkomsten van uitgevoerde en  

nog uit te voeren onderzoeken die ambitie ook onomstotelijk 

ondersteunen, veegt u de bezwaren van bewoners van tafel.  

Voor de gevolgen van deze aanpak bent u door de MDG op 6 

januari gewaarschuwd. 

 

De vraag is hoe kan een document dat de grondslag moet zijn 

voor een beslissing, bepalend voor de herinrichting van een 
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stadsdeel en daarmee een reikwijdte hebbend van tientallen 

decennia, het predicaat visie krijgen, zónder dat daaraan 

gedegen onderzoeken vóóraf zijn gegaan?  

 

Dat is te belachelijk voor woorden.  

 

Wensbeeld is meer op zijn plaats. Niets meer, niets minder 

wensbeeld. Met die kwalificatie is helemaal niets mis. 

 

Vervolgens  kan en móet een visie volgen. Wetende de zwakke 

positie van gemeente Haarlem qua grondbezit in het betrokken 

gebied is dat een extra reden tot zorgvuldigheid. 

 

De kerntaak van de wijkraad is het behartigen van de belangen 

van de bewoners van de wijk. 

Aangezien er veel verschillende belangen zijn te behartigen, 

betekent dit dat de wijkraad uitgaat naar het gestelde in de 

Algemene Wet Bestuursrecht.  

Een wet waar ook u, als bestuursorgaan, aan gebonden bent. 

U bent gebonden aan zorgvuldigheid en een juiste 

belangenafweging.  

 

Bij de voorbereiding van een besluit dient u de nodige kennis 

omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te 

vergaren. U weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken 

belangen af en voor één of meer belanghebbenden nadelige 

gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in 

verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. 

 

Zoals de Wijkraad het initiatief van gemeente Haarlem tot 

woningbouw verwelkomt, steunt zij nadrukkelijk de 

Meedenkgroep en Plus2100 in hun roep om uw visie te 
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onderbouwen met onderzoek en feiten. Een visie die niet alleen 

kijkt naar de OZZW maar het Haarlem als geheel; dat wil 

zeggen een omgevingsvisie, een omgevingsplan, een Hoogte 

Effect Rapportage, een verstedelijkingsvisie, enzovoort. 

 

In het kader van de Structuurvisie Openbare Ruimte worden 

belangrijke studies gedaan die de ontwikkeling van Haarlem 

beter kunnen richten. Laat de uitkomsten daarvan ook het 

voornemen te bouwen in de OZZW ondersteunen.   

Er is een mogelijkheid de effecten van het wensbeeld, in uw 

terminologie genaamd visie, te toetsen aan de gevolgen voor 

de leefbaarheid (Leefbaarheid Effect Rapportage).  

Betracht gepaste zorgvuldigheid en overtuig uw burgers dat uw 

plannen toekomstbestendig, bruikbaar, veilig en beheersbaar 

zijn.  

Laat om kort te gaan het aantal woningen afhankelijk zijn van 

de uitkomsten van de noodzakelijk te verrichten nadere 

onderzoeken. 

 

Namens de wijk spreek ik de hoop uit dat u commissie tezamen 

met de raad als geheel, de juiste keuze maakt, 

 

Dank u wel. 
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