
Betreft: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Gonnetstraat 22-26 (buurtbewoners) 

 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Wij zijn als direct belanghebbenden (buurtbewoners) absoluut voorstander van het ontwikkelen van het 

Gonnetgebied en ons ook bewust van de woningopgave waar Haarlem als gemeente voor staat, maar zouden het 

compleet onacceptabel vinden als de voorliggende wijziging van het ontwerp bestemmingsplan in zijn huidige vorm 

doorgezet wordt. Wij zijn van mening dat de gemeente het plan grondig dient te herzien.  

 

Grondslagen voor bijvoorbeeld volume en bouwhoogte ontbreken. Ook staat het plan van solitaire hoogbouw in 

binnenstedelijk gebied haaks op eerder gestelde criteria in o.a. de Ruimtelijke Nota (2012) voor de Beschermde 

Stad, waarbij juist integrale gebiedsontwikkeling en behoud van cultuurhistorische kernwaarden centraal gesteld 

zijn. Het huidige plan met massieve bouwblokken en hoogbouw zal een bijzonder grote impact hebben op het 

algehele aangezicht van Haarlem. In het plan ontbreekt elke onderbouwing of er überhaupt draagvlak is hiervoor bij 

de inwoners van Haarlem. 

 

Daarnaast is het standpunt van de bewoners in het plan foutief weergegeven en worden alle mogelijke negatieve 

effecten afgedaan als 'aanvaardbaar' zonder dat daar enige onderbouwing voor wordt geven. Laat staan dat de 

bewoners geraadpleegd zijn. Meermalige verzoeken vanuit de bewoners om hun mening in de documentatie te 

rectificeren zijn niet opgevolgd. Sterker nog de bewoners zijn in de startnotitie reeds gebombardeerd tot risico en 

verder dus ook altijd zo behandeld. 

 

Er kunnen en moeten dus ernstige vraagtekens gesteld worden bij de algehele onderbouwing van het voorliggende 

ontwerp bestemmingsplan om te voorkomen dat het prachtige, historische stadsgezicht van Haarlem (weer) een 

nieuw litteken oploopt en het woonplezier van directe bewoners ernstig geschaad wordt, omdat er geen juiste balans 

is gevonden tussen de verschillende belangen. 

 

Onze punten waarvan wij vinden dat ze herzien dienen te worden richten zich met name op Gonnetstraat 26: 

 

1. Volume studie – ontbreken van grondslag voor massieve bouwblokken (4 verdiepingen) en woontorens: 

In het plan staat dat de woontorens compensatie zijn voor het verlagen van de twee woonblokken van 6 en 8 

verdiepingen uit een eerder ontwerp van HBB, naar 4 verdiepingen in het huidige ontwerp. Het bouwvolume (X 

aantal woningen) van dit eerdere ontwerp vormt dus eigenlijk de grondslag voor het huidige ontwerp, en daarmee 

voor de massieve bouwblokken en ook de torens. Men zou dus verwachten dat er een volumestudie is gedaan als 

grondslag voor dit eerdere ontwerp, maar bij deze volumestudie blijkt helemaal niet te bestaan. Sterker nog de 

wethouder en de ambtenaren konden het bestaan van een dergelijke volumestudie bij vraag daarnaar, niet bevestigen 

en het enige antwoord was dat Haarlem een grote woningopgave kent. Dit zou dus betekenen dat er enorme 

massieve bouwblokken en twee enorme torens zouden moeten komen als compensatie voor iets waar überhaupt 

geen enkele grondslag voor bestaat? We snappen dat Haarlem een woningopgave kent, maar om dan zonder enig 

plan of onderbouwing zomaar random de hoogte in te gaan bij de eerste de beste ontwikkelingsmogelijkheid, zou 

toch niet moeten mogen. 

 

2. Ruimtelijk Functioneel Plan Gonnetstraat e.o. is niet eenduidig (o.a. tav hoogbouw en gebruikte referentie 

van 25 meter) 

In het ontwerp wordt steeds gerefereerd aan het Ruimtelijk- Functioneel Plan Gonnetstraat e.o. (B&W besluit 4 

december 2007). Hierin wordt in een bijlage gesproken over een "gehanteerde & maatgevende referentie" van 25 

meter hoog. Buiten het feit de geplande torens hoger zijn dan 25 meter, wordt nergens duidelijk waarop de 25 meter 

in het plan überhaupt is gebaseerd. Navraag hiernaar bij de gemeente blijft onbeantwoord.  

 

En als men toch persé de hoogte in wil, waarom dan niet meer richting het Spaarne, zodat er ook direct aansluiting 

ontstaat met de andere (verhoogde) ontwikkelingen aldaar en er een integraal geheel ontstaat in plaats van nog een 

solitair stuk hoogbouw in de binnenstad á la de torens bij de Beijneshal? Deze optie staat notabene ook vermeld in 

het Functioneel Plan Gonnetgebied (“hoogbouw van West naar Oost en van Noord naar Zuid”), maar daar wordt 

niet voor gekozen. 



 

Sowieso is er in de afgelopen 10 jaar is veel gebeurd en de wereld is echt veranderd. Is het Ruimtelijk- en 

Functioneel Plan Gonnetstraat uit 2007 nog wel actueel of is überhaupt het te verouderd om als basis te kunnen 

dienen voor de huidige ontwikkeling van het gebied?  

 

3. Versnipperde aanpak ipv integrale planontwikkeling Gonnetgebied 

De kern van het Ruimtelijk- en Functioneel Plan Gonnetstraat e.o. uit 2007 is dat het Gonnetgebied in zijn geheel en 

integraal ontwikkeld wordt. Met goedkeurig van het ontwerp bestemmingsplan, zal het gebied in losse delen 

ontwikkeld worden. De reden dat de gemeente van een integrale aanpak afwijkt zou het gevolg van zijn van het 

versnipperd eigendom van het totale gebied. Er zijn echter momenteel gesprekken gaande tav Bremers Houthandel 

(perceel grenzend aan Gonnetstraat 22 en richting het Spaarne) over de overname van de grond alhier. Gezien de 

erfpacht-verhouding kan/zal de gemeente een grote rol spelen in het beschikbaar komen van deze grond. Derhalve 

zou het logisch zijn dit stuk grond direct te betrekken bij de beoogde ontwikkeling. Hiermee zou eventueel de 

hoogbouw meer richting het Spaarne gerealiseerd kunnen worden. Daarmee wordt dan ook daadwerkelijk 

aangesloten bij het oorspronkelijke plan uit 2007 en ontstaat er ook een logischere opbouw van de hoogbouw 

richting het Spaarne. En deze sluit dan op haar beurt weer mooi aan bij de andere hoge gebouwen aan het Spaarne 

(bv direct met de overkant waar nu gebouwd wordt) 

 

4. Ontbreken van strategisch kader voor hoogbouw voor de (binnen)stedelijke ontwikkelingen in Haarlem 

Meerder keren heeft de Commissie Ontwikkeling aangegeven dat er een integraal plan moet komen waarin de 

algehele hoogbouw in Haarlem wordt beschreven, zodat er een logische en integrale skyline voor de stad ontstaat. 

Geheel terecht wat ons betreft, zeker omdat Haarlem al eeuwen zijn best doet om ‘plat’ te blijven. Het plaatsen van 

hoogbouw zonder dit strategische kader in binnenstedelijk gebied zal onomkeerbaar zijn en vele decennia impact 

hebben. Daarnaast creëert het precedentwerking (hetzelfde als de torens op de Beijneshal bij het station dat nu ook 

doen voor de beoogde torens in de Gonnetstraat. Het dak van deze torens ligt overigens ‘slechts’ op 36,5 meter 

boven straatniveau, dus zoveel verschil zit er dus niet in hoogte met de beoogde torens terwijl er wel het beeld 

geschetst wordt dat de torens in het Gonnetgebied veel lager zouden zijn, ‘ranke hoogte-elementjes’) 

 

5. Bagatelliseren/ negeren van de impact op de omgeving 

Alle gevolgen voor de directe omgeving (school, bedrijven, bewoners) worden in het plan afgedaan als aanvaardbaar 

of in zijn geheel niet vermeld: schaduw, beperken vrij uitzicht / horizonvervuiling, verzakking, aantasting 

cultuurhistorische karakter van de buurt/Haarlem, mogelijke aantasting van privacy, aantasting groen op 

straatniveau, etc). De bewoners zijn absoluut voorstander van het ontwikkelen van het Gonnetgebied, mits er wel 

een ‘menselijke maat’ gehanteerd wordt en met ieders belangen rekening gehouden wordt. Er is wel onderzoek 

gedaan naar bv schaduwwerking, maar er worden helemaal geen criteria gehanteerd om vervolgens te bepalen wat 

dan ‘aanvaardbaar’ is. Hoe men dan toch tot dergelijke conclusies opneemt in het plan vinden wij als bewoners echt 

onacceptabel. De impact is gigantisch op ons als buurtbewoners en het is evident dat ons woongenot wordt 

aangetast, dus om dat zomaar af te doen als ‘acceptabel’ vinden wij absoluut niet acceptabel. Zo zullen een groot 

deel van de woningen (en ook die van evt. toekomstige bewoners van het beoogde Ripperdaparkblok aan de 

Phoenixstraat), tuinen en het Ripperdapark bv elke ochtend van begin oktober tot eind maart in de schaduw liggen 

(bron: suncalc.org) van de geplande bebouwing aan Gonnetstraat 26. Aanvaardbaar? Logischerwijs voor niemand is 

dat acceptabel, dus voor ons ook niet. En toch is dat de conclusie die men uit de bezonningsstudie trekt, terwijl er in 

de uitgevoerde zonstudie niet eens een weergave is van de schaduwwerking op de woningen aan het Ripperdapark 

en/of het Ripperdapark. 

 

Tot nog nu toe is er in dit gehele traject door de gemeente nagenoeg geen enkele moeite gedaan voor het behartigen 

van de belangen van de burgers en dat is toch op z’n minst uiterst zorgelijk? Sterker nog de bewoners zijn al in de 

startnotitie gebombardeerd tot risico door de gemeente en eigenlijk sindsdien ook zo behandeld, terwijl het toch ook 

de taak van de gemeente is om de belangen van de huidige bewoners serieus te nemen. 

 

6. Precedentwerking 

Wij zijn zeer bezorgd over de potentiële precedentwerking van de ontwikkelingen van Gonnetstraat 22-26 voor de 

toekomstige (deel)ontwikkelingen in het gebied en hoogbouw in de rest van de stad Haarlem. Als we kijken naar de 

massiviteit en hoogte van de gebouwen in het huidige ontwerp, dan belooft dit niet veel goeds voor wat er aan de 

overkant van de Phoenixstraat (en direct grenzend aan een aantal woningen aan het Ripperdapark) zou kunnen gaan 

gebeuren (het in de plannen genoemde ‘Ripperdaparkblok’). Ook de plannen van de gemeente om woningen op de 



gymzaal verderop in de Phoenixstraat te bouwen en daarmee de bestaande gebouwhoogte verder omhoog te krikken, 

geeft weinig vertrouwen. De gemeente zegt continu dat er echt geen precedentwerking zal optreden en het plan is 

het Ripperdaparkblok te sluiten met ‘2 hoog met een kap’ en tuinen-aan-tuinen of wordt er straks toch een muur van 

3 verdiepingen of hoger tegen de tuinen van de woningen aan het Ripperdapark aan opgetrokken, omdat de 

gemeente dan toch plots vindt dat de daklijnen zo mooi aansluiten bij de massieve bouwblokken van 4 verdiepingen 

hoog in de Phoenixstraat, en er nooit iets is vastgelegd over precedentwerking. Wij zouden dus graag zien dat de 

gemeente ons betrekt bij de planvorming van het Ripperdaparkblok, omdat het direct aan de tuinen grenst van een 

deel van de bewoners, en de plannen ook vastlegt. Want het plan uit 2007 is ook wederom compleet multi-

interpretabel als het over het Ripperdaparkblok gaat.  

 

7. Falsieve weergave opinie bewoners  

In het ontwerp bestemmingsplan staat nu vermeld dat bewoners “enthousiast zijn en er een aantal mensen zijn met 

wat zorgen”. Wij hebben al meerdere keren bij de gemeente aangegeven dat we het uiterst zorgwekkend vinden dat 

‘de mening’ van de buurtbewoners foutief wordt afgespiegeld aan de volksvertegenwoordiging (raadsleden). 

Diverse malen hebben wij gevraagd om correctie van onze mening in de stukken, maar ook hier tot op heden niets.  

 

Ook het weergeven van de mening van de stadsbouwmeester die toch juist voor dergelijke vraagstukken in functie 

is, vinden wij discutabel. In de commissie Ontwikkeling van 11 oktober 2017 heeft de stadsbouwmeester zeer 

duidelijk uitgesproken dat hij vanaf het begin af aan met de woontorens in zijn maag had gezeten en geen 

voorstander te zijn van hoogbouw in Haarlem zonder dat daar een eenduidig strategisch kader voor is. In de 

commissie bijeenkomst van jl april heeft de wethouder plots beweerd die dag een mailtje van de (inmiddels ex-) 

stadsbouwmeester met een positief advies tav het plan te hebben. Wij vragen ons af hoe objectief de 

stadsbouwmeester kon zijn, terwijl hij inmiddels uit functie was en nog een zeer forse financiële claim heeft bij de 

gemeente, op dat moment nog was. Laat staan dat het überhaupt al vreemd zou zijn af te gaan op het oordeel als dat 

eerst ‘geen hoogbouw’ dan ‘wel hoogbouw’ is. Blijkbaar is er dan niet een hele duidelijke voorkeur. 

 

8. Ontbreken van draagvlak  

Wij vragen ons waarom er geen poll wordt gedaan om het draagvlak te toetsen voor een dergelijke massiviteit met 

hoogbouw die het beeld van de hele buurt en de skyline van de gehele buurt en de historische binnenstad in zijn 

geheel direct zullen beïnvloeden. Waarom zou de gemeente voor een dergelijke beeldbepalende ontwikkeling voor 

de gehele stad doorvoeren zonder te verifiëren of daar bij de inwoners van Haarlem draagvlak voor is? Waarom 

wordt dat niet gewoon netjes getoetst bij belanghebbenden, zoals bv gedaan met de poll voor hoogbouw in 

Schalkwijk? Is men mogelijk bang voor de uitkomst? 

 

Verder snappen wij niet dat ondanks dat zowel in de vergadering van de Commissie Ontwikkeling van 11 oktober 

2017 als die van jl 20 april, het merendeel van de partijen zich duidelijk heeft uitgesproken tegen de hoogbouw te 

zijn in de binnenstad, dit toch zonder enige uitleg gewoon nog in het ontwerp bestemmingsplan staat. Terwijl de 

andere vereisten van de commissie (o.a. gasloos, parkeren, sociaal) wel netjes zijn opgevolgd. 

 

9. Niet nagedacht over het risico van aanleggen parkeergarage (en ‘doorprikken’ dragende grondlaag, 

precies wat er net gebeurd is bij de aanleg van het rioolgemaal) 

Bij de informatiebijeenkomst eerder deze week, bleek tot onze grote schrik dat er niet is nagedacht wat de 

consequentie(s) op de bodemgesteldheid zijn van de aanleg van een ondergrondse parkeergarage op deze plek, zeker 

in combinatie met bovengemiddeld ‘zware’ torenbebouwing. Dit terwijl recent zeer ‘negatieve’ ervaring is opgedaan 

verderop in de straat bij de aanleg van het rioolgemaal, waarbij een dragende laag is doorgeprikt, wat tot verzakking 

en schade van omliggende gebouwen leidt/kan leiden. Naast vertraging een hoop extra kosten zou het toch zonde 

zijn als de monumentale panden aan het Ripperdapark hierdoor schade zouden oplopen. Wij willen dat er eerst 

onderzoek uitgevoerd wordt naar de impact op de bodemgesteldheid en daarmee op de omliggende gebouwen, 

voordat er enige goedkeuring aan dit plan wordt gegeven. 

 

Verder schijnt het ook te kunnen leiden tot verdroging en wij zouden het echt heel zonde vinden als de (sommige 

monumentale) bomen in onze buurt hierdoor zouden sterven. 

 

10. Angst voor schade aan monumentale woningen  

De bouwwerkzaamheden en de schade die de werkzaamheden aan het rioolgemaal bij huizen in de buurt heeft 

gegeven vinden we heel zorgwekkend, o.a scheuren in dragende muren en gevels. Het feit dat de gemeente weinig 



maatregelen treft om de gebouweigenaren te helpen / beschermen baart ons ernstige zorgen. Wij willen graag dat als 

er straks nog veel grootschaligere werkzaamheden gaan komen er van tevoren afspraken komen hoe ons eigendom 

beschermt zal worden en hoe er omgegaan zal worden met eventuele schade, in plaats van achteraf (wederom) voor 

ons gelijk te moeten strijden, terwijl dit in de praktijk heel erg lastig is. 

 

11. Parkeer- & verkeersdruk 

Er staan circa 90 woningen en een aantal bedrijven in het ontwerp. Het plan is dat de bewoners auto's zullen gaan 

delen, er komt een parkeergarage en de gemeente heeft aangegeven dat bewoners geen parkeervergunning zullen 

krijgen om de parkeerdruk op straat te beperken. Ondanks de beoogde maatregelen zal de realisatie leiden tot een 

aanzienlijke toename van verkeers- en parkeerdruk in het gebied. De omgeving is hiervoor niet ingericht en zal 

mogelijkerwijs ook gaan leiden tot onveilige verkeerssituaties. Enig bewijs hiervoor zien we al in het dagelijkse 

leven bij de Parklaan ter hoogte van de kring door de toegenomen verkeersdruk, o.a. als gevolg van de aanwezigheid 

van de Kenamju sportschool, waar mensen uit het centrum tegen het verkeer naar toe fietsen. Ook de aanrijroute van 

het Ripperdapark vanuit de stad is zeer onoverzichtelijk (door schoolplein). Met veel kinderen in de buurt als gevolg 

van de aanwezigheid van lagere school De Kring en de onoverzichtelijke verkeerssituatie is het wachten op meer 

ongelukken. Zodra het gebied verder ontwikkelt gaat worden zal dit probleem nog verder verergeren. 

 

12. Rol gemeente erg directief 

Wij snappen niet waarom, maar vinden de rol van de gemeente in het gehele proces vrij richtinggevend. Sommige 

bewoners hebben het idee dat de gemeente niet neutraal is, maar neigt ‘op de hand van de ontwikkelaar’ te zijn of 

zoals één van de raadsleden het verwoordde tegen de vorige wethouder ‘u lijkt wel een loopjongen voor HBB’. Bij 

buurtbewoners wordt dit vooral gevoed doordat er niet echt naar de bewoners geluisterd lijkt te willen worden. Maar 

ook, omdat mails met vragen soms door de ontwikkelaar zijn beantwoord (terwijl die niet eens ingecopieerd was), er 

in recente communicatie door de gemeente is aangegeven dat dit project nu echt verder moest, omdat het vanwege 

stijgende kosten in de bouw ‘anders niet meer zou uitkunnen voor de ontwikkelaar’ en er op een gegeven moment 

(2017) specifiek voor de hoogbouw extra criteria zijn voor de Ruimtelijke Kwaliteit van Gonnetstraat 22 en 26, 

terwijl het ontwerp toen al af was. Geen wonder dat het dan aan de criteria voldoet. 

 

13. Ons voorstel: kies voor kwaliteit 

Wij zouden graag zien dat er in lijn met de aanstaande, nieuwe Omgevingswet een herziening komt van het 

Functioneel Plan Gonnetgebied, waarbij het gebied integraal benaderd wordt  en alle bovenstaande punten wel 

geadresseerd worden. Dus een plan dat: 

- Integraal is 

- Gebaseerd op eenduidige grondslagen en waarin duidelijke criteria worden gehanteerd 

- Waarvoor draagvlak is 

- Waar alle consequenties open en transparant worden weergegeven en dito geadresseerd 

- Er bij de totstandkoming belanghebbenden betrokken worden 

We snappen dat dit niet helpt bij de snelle realisatie van de woningopgave van Haarlem, maar om nu ten koste van 

snelheid de unieke kans om het Gonnetgebied als geheel te ontwikkelen tot een zelfstandig stukje Haarlemse 

binnenstad, zou betekenen dat kwantiteit boven kwaliteit gesteld wordt. En dat is voor de Haarlemse binnenstad toch 

nog nooit zo geweest. 

 

Vriendelijke groet, 

Frank Hoogeveen 


