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Geachte commissie leden  
Waarom wordt plotseling op bladzijde 55 van de visie gesproken over kantoren terwijl 
dat in dashboard en B.en W. nota niet aan de orde kwam. Wij zijn verrast zo niet 
verbijsterd omdat altijd over woningen gesproken is en nu ineens in de conceptvisie 
over kantoren. 
Terwijl nog steeds veel kantoren leeg staan wordt tot onze verrassing een kantoor 
bestemming toegevoegd. Is dat een reden om een volkstuincomplex te bebouwen? 
Kennelijk is de behoefte aan woningen minder groot dan gedacht.  
Het plotseling wisselen van functies geeft aan dat de visie niet klaar is.  
 
Waarom concludeert het college uit de voorzieningen studie dat in de zone wel voorzien 
kan worden in de behoefte aan een sporthal en sportvelden maar worden  volkstuinen 
niet genoemd? (pag 60) ?  
 
Waarom wordt als randvoorwaarde gesteld :  “het zoekgebied moet ruimte bieden aan 
een extra sportveld” (pag 69) maar wordt Nooit Rust bebouwd? Wat is het stedelijk 
programma van eisen ? 
 
Wij missen een inhoudelijke onderbouwing waarom een groen college, ondanks moties 
dat volkstuinen belangrijk zijn, ondanks verkiezingsprogramma’s, bebouwing van Nooit 
Rust opneemt. Wij hadden dit niet verwacht. 
 
Wellicht leeft de veronderstelling dat het maar om een klein gedeelte van het terrein 
gaat, maar dat  is volstrekt onjuist. De weergave op de zogenaamde spelregelkaart is 
misleidend. Wegen , parkeren en watercompensatie staan niet ingetekend. Die vragen 
ruimte. Dit,  naast de schaduwwerking en de windbelasting van de hoogbouw maakt het 
terrein grotendeels onbruikbaar. Een verkenning van het ruimtebeslag treft u aan in 
onze nota die op ons verzoek is toegevoegd aan de bijlagen.   
Dit is een van de reden waarom wij bezwaar maken tegen het nu al te visie leggen van 
deze zogenaamde visie.  
Nooit Rust is op de lijst van strategisch vastgoed geplaatst. Mocht toch bebouwing 
noodzakelijk zijn dan wordt Nooit Rust gecompenseerd. Wat wij gecompenseerd moeten 
hebben is veel groter dan het weergegeven bouwvlak. Wanneer geen compensatie te 
vinden is in Zuid West kan er niet op Nooit Rust gebouwd worden.  
Dit roept de vraag op wat, maar bovenal waarom op grond van welke criteria de 
ontwikkelvisie op dit punt nu ter visie wordt gelegd? Wat voor duurzaam groen hoort in 
dit stadsdeel. Afgewogen moet worden wanneer de grond voor woningbouw gebruikt 
wordt op grond van welke stedenbouwkundige criteria voorrang gegeven wordt aan 
woningbouw. Wij  zouden daaar graag een duidelijk antwoord op willen hebben  
Een visie met bebouwing op Nooit Rust ? Dan moet tegelijk de locatie van die 
compensatie ook duidelijk zijn en geschikt zijn. Of een variant zonder bebouwing van 
Nooit Rust. Dat is immers de situatie wanneer er geen compensatie te vinden is.  
Wanneer Nooit Rust met bebouwingsvoorstel zonder meer ter visie wordt gelegd, wek 
je verwachtingen: bij projectontwikkelaars dat ze daar kunnen gaan bouwen, bij leden 
dat ze moeten vertrekken.  
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Wij willen blijven. Wanneer bebouwingsgevolgen niet zijn weergegeven, onduidelijk is 
of er wel of geen compensatie te vinden is, dan is de visie niet gereed voor de inspraak, 
moet de visie terug en moet gewacht worden tot het huiswerk af is.  
 
Wat is de juridisch planologische betekenis van deze gang van zaken. Wat is de waarde 
van dit document. Hoe leg je een punt aan de horizon in de inspraak. We missen een 
duidelijk stappenplan. Wat betekent deze concept visie straks?  
Het is geen stedebouwkundig plan, geen bestemmingsplan, het bindt niemand ,als je niet 
wilt hoef je niet mee te doen (maar we gaan wel met je praten) Heeft de visie eigenlijk 
wel een betekenis? Ja duidelijk wel want in de visie staat dat  partijen bezig zijn om 
gronden /panden te verwerven om substantiële delen te kunnen ontwikkelen. Er wordt 
met ontwikkelaars gepraat er zijn verwachtingen gewekt anders ga je niet verwerven.  
 
Dat onderstreept het belang van een duidelijke structuur die er in dit proces niet 
geweest is. Terwijl de Raad op 11-07-2011 uitdrukkelijk de Haarlemse 
participatiepraktijk als beleidsdocument heeft vastgesteld. Centrale plaats hierin neemt 
het zgn Participatie en Inspraak Plan in (PIP).  
Het concept van de visie is in samenspraak met belanghebbenden gemaakt. Deze 
uitspraak op bladzij 4 van de B en W nota is onjuist en de vele reacties uit het veld 
onderstrepen dat.   
Waarom wordt bij  het Spaarne Gasthuis, bij Tjaden en bij Orionweg wel het voortraject 
afgesloten met inspraak op stedebouwkundige randvoorwaarden, terwijl wij in West 
volledig in het duister tasten. Het belang van het participatie traject wordt nog eens 
onderstreept door het college besluit van 27 maart 2018 waarin gesteld wordt dat 
participatie en inspraak uitgebreid worden toegepast bij Omgevingsvisies en 
Ontwikkelzones. Ook de Orion zone kende tot nu toe twee grote burger avonden waarin 
de ontwikkelingen  met de burgers werden toegelicht en besproken.  
Er is veel kritiek op de participatie dat bovendien in strijd met het beleid is toegepast. 
Wij verzoeken het document nog niet in de inspraak te brengen maar eerst op een 
behoorlijke wijze een groot aantal open einden aan elkaar te knopen.  
 
 
Investeer in het voor traject: gezamelijk vastleggen stedebouwkundige randvoorwaarden  
Als je geen goede participatie hebt kun je ook geen goede inspraak hebben  

 
 
 


