
Haarlem, 7 maart 2019 
 
Geachte raadsleden, 
 
Voor de 3e keer zijn we nu samen in de commissie ontwikkeling voor de wijzigingen van het 
bestemmingsplan voor Gonnetstaat 22-26. Twee keer eerder heeft u het voorstel afgekeurd 
en ik wil u aanraden ook dit ongewijzigde hoogbouwplan nu definitief aftewijzen. Dit plan is 
niet de oplossing voor het huidige woningtekort in Haarlem en zal verdere ontwikkeling van 
de Gonnetbuurt, met extra uitbreiding van woningaanbod, alleen maar in de weg staan. 
 
Vanaf het begin bij het maken van plannen voor dit project was duidelijk dat hoogbouw in 
dit kwetsbare beschermde stadsgezicht van Haarlem gevoelig ligt, en niet alleen bij de 
bewoners in de buurt. Er werd meerdere malen en door verschillende personen waaronder 
buurtbewoners, raadsleden en instanties als de Erfgoedvereniging Heemschut, gepleit voor 
een algehele visie voor hoogbouw in de gemeente Haarlem, waaraan we dit plan zouden 
kunnen toetsen, en of dit omstreden plan op deze plek in de beschermde historische 
binnenstad past. Deze visie is er inmiddels gekomen. Helaas pas nadat wij overhaast onze 
zienswijze moesten indienen tijdens de zomervakantie van 2018. Sinds 13 nov 2018 bestaat 
het stuk “Hoogbouwprincipes, kansen voor hoogbouw in Haarlem” door de raad vastgesteld 
en goedgekeurd, en moet er voor alle initiatieven een HER (Hoogbouw Effect Rapportage) 
gemaakt worden. Graag had ik mijn zienswijze geschreven met deze hoogbouwprincipes 
ernaast. Volgens deze principes zou de geplande hoogbouw in dit voorliggende 
bestemmingsplan er namelijk nooit kunnen en mogen komen. De Gonnetbuurt valt binnen 
de beschermde historische binnenstad van Haarlem. Daar gelden gebouwen vanaf 20 m als 
hoogbouw. De gemeente heeft zich hier te houden aan beschermende regie. 
 
Opvallend is dat de gemeente Haarlem en HBB zich reeds in maart 2017, zoals te lezen op 
pag. 100 van bijlage a. bestemmingsplan, hebben aangegeven “geen concessies te kunnen 
(of volgens mij willen) doen aan de hoogte accenten voor deze ontwikkelingen”. Met dat in 
uw achterhoofd snapt u wellicht hoe de conclusie van de HER in dit voorliggende 
bestemmingsplan “positief” kan zijn in de ogen van de planmakers en projectontwikkelaar. 
Ik lees echter zoveel negatieve gevolgen zoals te lezen in mijn brief aan de raad, dat mijn 
conclusie, en waarschijnlijk van alle andere onafhankelijke lezers van deze HER, “negatief” is. 
 
In de “memo cultuurhistorische verkenning ten behoeve van hoogbouwprincipes” staat 
duidelijk geschreven dat “hoogte accenten” zoals in dit plan, van 27 en 33 m, “niet passend 
is voor Haarlem”.  
Ook al halen de planmakers vele argumenten aan voor het rechtvaardigen van de 
hoogbouwaccenten. Niet een van hun argumenten past in het rijtje zoals genoemd in de 
hoogbouw visie.  (Hoofdstuk 3.2, hoogbouwprincipes) En voor verdichting heb je geen 
hoogbouw nodig. 
 
Dus gemeente, neem die regie en verwijs dit plan naar de prullenbak. Geen hoogbouw of 
accenten in dit beschermde gebied. Dat geeft kansen voor een integrale aanpak voor de hele 
buurt met grotere uitbreiding van het gewenste woonaanbod. 
 
Hoogachtend, en namens meerdere bewoners uit de buurt, Evelien Ensink 


