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Volkstuindersvereniging "Nooit-Rust"

Pieter van
Musschenbroekstraat 220
2014 HV Haarlem
Secretariaat: H. de Bruin,
Westerhoutstraat 19
2014 CD Haarlem
TeI.nr. 023- 5311979

Haarlem 3 december 2018
Aan de Raadscommissie Ontwikkeling,
Vooraf
Binnenkort wordt de reactie van het college op de motie —"Volkstuinen zijn
belangrijk van 15 maart 2018, in de commissie Ontwikkeling behandeld. Deze
"

motie op initiatief van het CDA en mede ondersteund door Groen Links en D66
(bijlage 1) werd door nagenoeg de gehele Raad aangenomen. Daarmee
onderstreepte de Raad het belang dat zij aan volkstuinen als een noodzakelijke
stedelijke voorziening hecht: volkstuinen dienen een sociaal belang en volks-, doeen schooltuinen zijn de groene longen van onze stad, zo verwoordt de motie het.
Het markeren in de motie van 4 volkstuinen als strategisch vastgoed geeft de wil
van de Raad aan om volkstuinen te beschermen. Omdat niet alle tuinen op de
beschikbare lijsten bij de vastgoed nota stonden en een overzicht van alle
tuinencomplexen op 15 maart niet beschikbaar was, konden deze toen niet
eveneens als strategisch vastgoed gemarkeerd worden. De Gemeenteraad vroeg in
haar motie daarom om een inventarisatie van alle overige volks-, doe- en
schooltuinen met de duidelijke bedoeling deze tuinen eveneens op de lijst met
strategisch vastgoed te plaatsen. Want zoveel was ons wel duidelijk, van de 4 op de
lijst staande volkstuinlocaties behoorden er slechts 2 tot de 8 door de gemeente en
de landelijke koepel erkende jarenlang bestaande volkstuinverenigingen, 1 tot de
Doe tuin-categorie en I tot een strook vergelijkbaar met de zogenaamde
spoorwegtuintjes. De grote waardering voor deze groene sector klonk in menige
stemverklaring door.
Gesterkt door zulke hoopvolle verwachtingen zo vlak voor de
gemeenteraadsverkiezingen (zelden was het maken van een keuze zo gemakkelijk)
1

bereidden de tuinders zich voor op het nieuwe seizoen.
In de ruim 40-jarige geschiedenis van ons tuincomplex, had zich wel vaker een
stormpje hier of een bedreiginkje daar voorgedaan. Het was tot nu toe allemaal
weer goed gekomen. Het volks- en moestuinieren zit duidelijk weer in de lift : hippe
vogels van allerlei pluimage strijken neer en de belangstelling voor deze, in
meerdere opzichten gezonde vrije tijdsbesteding, is groeiende. Echter, zo bleek al
gauw in dit voorjaar, was er ook van andere zijde een bepaalde belangstelling
aanwezig: lag daar niet een prachtige bouwlocatie zo vlak langs de Randweg?
Vrij plotseling kwam het bestuur van Nooit Rust er achter, dat, zonder dat zij hiervan
op de hoogte waren, in het kader van de zogenaamde Ontwikkelzone Zuid West er
allerlei bebouwings ideeën voor het plangebied gelanceerd werden. Om hierin
inzicht te krijgen is door het bestuur van Nooit Rust verzocht om een overleg met de
gemeentelijke projectmanager. In het gesprek op 19 juni 2018 hoorden wij niets
over mogelijke bebouwing van ons complex. 'Het zou kunnen, maar het zou ook
niet kunnen, je kunt het niet iedereen naar de zin maken". Twee weken later bleek
er op ons complex een enorm flatgebouw van 7 lagen (ca 21 meter hoog) met
daarboven op een z.g. speelse accentuering, reikend tot 60 meter hoogte boven
maaiveld, gesitueerd te zijn. Het werd ons hiermee duidelijk dat de gemeente met
haar plannenmakerij in Ontwikkelzone Zuid West voor wat ons complex betreft op
z'n minst vooruitliep op de uit te voeren inventarisatie van volkstuinen zoals middels
de motie "Volkstuinen zijn belangrijk" aan het college van B. en W. was opgedragen.
In dezelfde periode werd het ontwerpcoalitie akkoord "Duurzaam doen" bekend
gemaakt door de partijen welke het nieuwe college van B. en W. zouden gaan
vormen. Uit dit collegeprogramma bleek dat ons optimisme over de politieke steun
voor het voikstuinwezen enigszins misplaats was. Om die reden correspondeerden
wij met de formateur van het nieuwe college over de concept tekst, de volkstuinen
betreffende, in het coalitieakkoord.
Gezien de hierboven geschetste ontwikkelingen hebben wij grote behoefte om op
de nota van B. en W. (d.d. 18-9-2018) aangaande de motie "Volkstuinen zijn
belangrijk" uitgebreider te reageren.

In de hierna volgende notitie gaan wij ondermeer in op het spanningsveld dat
ontstaan is tussen de nog te voeren politieke discussie en de gepresenteerde
ambtelijke modellen visie. Vervolgens maken wij enkele kanttekeningen bij het
college besluit en de inventarisatie en vragen wij ons af hoe, in het licht van onder
2

meer rijks- en provincie aanbevelingen, de motie van 15 maart 2018 en het recent
vastgestelde Haarlem's beleid ten aanzien van groen en recreatie zoals verwoord in
de nota Structuurvisie Openbare Ruimte, het mogelijk is dat ons complex, bij de
oprichting in zekere zin wat overmoedig Nooit Rust genoemd, onverwacht is
toegevoegd aan het zoekgebied van Ontwikkelzone Zuid West. Omdat in de
inventarisatie van het college een zeer beperkte definitie van een volkstuincomplex
staat, geven wij kort weer wat het belang van Volkstuinen is. De gevolgen van de
gedeeltelijke bebouwing voor ons complex worden weergegeven. Ook wordt een
aantal belangrijke aspecten van het volkstuinieren besproken en het belang van
volkstuinen als stedelijke voorziening voor mensen,stad en natuur. Wij wijzen er op
dat Nooit Rust het enige complex in Zuid West is waar bewoners een tuin kunnen
huren en wijzen er op dat er vanuit de opdracht van B. en W. geen noodzaak is ons
terrein te bebouwen. Tenslotte vragen wij u Nooit Rust op de lijst van strategisch
bezit te plaatsen.
Puntsgewijs weergegeven:

1. Bebouwingsvoorstel legt hypotheek op de te voeren discussie over volks-,
doe- en schooltuinen.
2. Commentaar op de college nota Inventarisatie Volkstuinen.
3. Waarom is Nooit Rust toegevoegd aan Ontwikkelzone Zuid West?
4. Bebouwing op gronden bestemd voor recreatie en groen staat op
gespannen voet met bestaand beleid /aanbevelingen zowel
van het rijk, provincie als van uw raad.
5. De gevolgen voor ons complex van de voorgestelde bebouwing.
6. Volkstuinen zijn een belangrijke stedelijke voorziening.
7. Het ecologisch belang van Nooit Rust.
8. Belang voor de omgeving: Nooit Rust is de enige volkstuin in Zuid West.
9. Geen noodzaak om Nooit Rust als bouwlocatie te bestemmen om in
Ontwikkelzone Zuid West aan de beoogde 2100 woningen te komen.
10.Verzoek aan de leden van de commissie om Nooit Rust op de lijst te plaatsen
van strategisch bezit.

I

Bebouwingsvoorstel en tekst coalitie programma leggen hypotheek op
de te voeren discussie over volks- doe- en schooltuinen

Hoewel de discussie in de raad voor de Gemeenteraadsverkiezingen en de motie
zelf, duidelijk waren over de noodzaak volkstuinen te beschermen, is tijdens de
collegeonderhandelingen na de verkiezingen de deur voor bebouwing van
volkstuinen op een kier gezet. Het Coalitieprogramma draagt de titel "Duurzaam
doen" Als ondertitel is daaraan toegevoegd: Daadkracht voor een groen, groeiend,
sociaal en leefbaar Haarlem. Al met al mooie slogans en motto's waar een
volkstuinvereniging wel wat mee kan doen, zou je denken. Echter hoewel het
nieuwe collegeprogramma het belang van volkstuinen onderstreept en deze wil
beschermen wordt een mogelijke verplaatsing van volkstuinen niet uitgesloten :
dat nodig is voor bouwontwikkelinçi". In dat laatste geval wordt hulp geboden bij
verplaatsing.
Volkstuinen zoals vastgelegd in de motie "Volkstuinen zijn belangrijk worden niet
"

verplaatst (Coalitieprogramma,1 juni 2018 blz. 10). In de inspraakperiode van dit
conceptakkoord hebben wij richting informateur Robbert Berkhout op dit actiepunt
gereageerd. (mail 29-5-2018) Wij zagen de gebruikte formulering als een
vooruitlopen op de behandeling van- en besluitvorming over de uitvoering van de
motie door het college te weten inventariseren van de overige tuinen en deze
inventarisatie voorleggen aan de commissie Ontwikkeling.
Op deze manier wordt, zo schreven wij, kennelijk in het kader van de discussies
over de zogenaamde Ontwikkelzones reeds bij voorbaat, zonder overleg met
belanghebbenden, het standpunt ingenomen van prioritering van bouwen boven
groen.
Zo'n stellingname is des te merkwaardiger omdat in hetzelfde conceptakkoord, veel
belang wordt gehecht aan het actief verbeteren door het stadsbestuur van allerlei
vormen van participatie van burgers (blz. 17).

Het antwoord van de informateur luidde o.a. dat volks- en doetuinen binnen de
gemeente belangrijk worden gevonden en dat de specifieke zinsnede nadrukkelijk
niet bedoeld was om al een voorschot op de discussie te nemen. "Het is juist
belangrijk om de discussie de komende tijd te voeren".
De discussie bij voorbaat dichtgooien door eventueel verplaatsing in de toekomst uit
te sluiten wilde hij ook niet. Volgens hem spreekt uit de intentie om de zin als
zodanig te formuleren, de waardering voor de volks- en doetuinen in de gemeente.

De in de motie vastgelegde opdracht aan het College (inventariseren en voorleggen
aan de Commissie Ontwikkeling) blijft onverminderd van kracht, zo stelde de
informateur in zijn antwoord op 31-5-2018 (zie bijlage 2).
Achteraf is ons gebleken dat op dat moment door de gemeentelijke projectmanager
reeds gewerkt werd aan de afronding van de voorlopige visie voor de zone Zuid
West. Met daarin opgenomen, zoals eerder vermeld, pardoes op ons terrein een
groot, hoog tot zeer hoog, hinderlijk bouwwerk.
De inventarisatienota volkstuinen werd op 18-9-2018 door het college vastgesteld
en ter bespreking (betreft uitvoering van een raadsmotie) aan de commissie
Ontwikkeling aangeboden. Bij de commissie verschijnt deze nota echter voor het
eerst op de agenda van 4 oktober 2018 en wel ter kennisname. Bespreking wordt
dan op verzoek (Jouw Haarlem) geagendeerd voor de commissie van 1-11-2018
alwaar de nota als laatste punt op de agenda staat en net niet meer behandeld
wordt. Nu staat de nota pas op 6-12-2018 ter bespreking geagendeerd.
Dat niet gewacht werd met het ontwikkelingsproces op de bespreking van de in
voorbereiding zijnde collegenota, zoals de bijna raadsbreed gesteunde motie dat
opdroeg, werd allengs steeds minder duidelijk.
Omdat het bestuur van Nooit Rust niet betrokken was bij de planontwikkeling en niet
geïnformeerd werd namen wij op 17 mei contact op met de gebiedsmanager om
een afspraak te maken met de projectmanager om zodoende enigszins
geïnformeerd te worden. Het gesprek kon pas op 19 juni plaats vinden. Wij wezen
de projectmanager op het belang van volkstuinen en op de Structuurnota Openbare
Ruimte waarin aangegeven staat dat groen gaat voor rood. Hij meldde dat hij
binnen zijn opdracht handelde en het niet mogelijk was iedereen tevreden te stellen.
Ons verzoek om uitgenodigd te worden voor de meedenkgroep werd niet
ingewilligd. Later kwamen wij er achter dat de meedenkgroep op 28 juni deelgenoot
gemaakt werd van het resultaat van de meedenksessies. Op 3 juli kregen wij via de
mail, de eerste en enige die wij mochten ontvangen van de projectmanager, een link
naar het ruimtelijk model en de verkeersstudie voor de Ontwikkelzone Zuid West,
zodat wij op de hoogte waren van de laatste stand van zaken. Volledigheidshalve
werd vermeld dat het een voorlopige visie betreft waaraan naar aanleiding van
interne en externe factoren nog het een en ander veranderd kon worden.
Vanaf dat moment konden wij pas goed kennis nemen van de ingrijpende gevolgen
van de ontwikkelvisie voor ons prachtige volkstuincomplex en de omgeving. Ter
verduidelijking hebben wij twee bladzijden uit het visiedocument opgenomen (bijlage
5

3 blz. 122, bijlage 4 blz. 131). Dat dit concept visiedocument vervolgens direct in
erlei discussies en presentaties een (eigen) rol gaat spelen moge duidelijk zijn. Zo
baseert het college zich in haar alternatieve bebouwingsvoorstel voor de
SLephensonstraat (9-10-2018) op het ruimtelijk model van de ontwikkelzone zoals
dat in overleg met de meedenkgroep tot stand is gekomen. En ook op de
vergadering van de nieuwe wijkraad Klein Haarlem Zuid West (13-11-2018) werd bij
het desbetreffende agendapunt de presentatie door de gemeentelijke
procesmanager en de stedenbouwkundige, voorbarig gebaseerd op het voorlopige
ruimtelijke model.
Dat is dus inclusief de voorgenomen bebouwing van ons tuincomplex Nooit Rust.

De discussie in de commissie Ontwikkeling over volkstuinen wordt duidelijk niet
afgewacht! Er wordt ambtelijk en politiek wel degelijk een voorschot op die discussie
genomen. Wij hebben er grote moeite mee dat op deze manier met een motie en
met het collegeprogramma wordt omgegaan en vragen ons af wat het gegeven
woord van de formateur waard is.
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II Commentaar op de college nota Inventarisatie Volkstuinen
I Trage uitvoering
Het moet ons van het hart dat, ondanks de brede steun van een ruime
raadsmeerderheid voor het volks-, doe- en schooltuinwezen, de uitvoering van de
motie zo lang op zich heeft laten wachten.
Wij weten wat spitten is; maar voor het opstellen van de inventarisatie moest men
kennelijk wel erg diep gaan om de periode tussen 15-3-2018 (motie volkstuinen in
Raad aanvaard) en 18-9-2018 (College neemt besluit over het resultaat van de
onderzoekingen, t.w. de inventarisatie) te overbruggen.
Dit terwijl het belang zowel qua inhoud (de groene longen van de stad) als qua
procedure (versnelling in de ontwikkelzone), even groot aanwezig is.
Wij begrijpen niet, dat terwijl toch vele tuinverenigingen contractpartner zijn van de
gemeente (huurcontracten) en de in het geding zijnde inventarisatielijsten
maatschappelijk vastgoed, de brief van de wethouder Vastgoed van 21-12-'17 aan
de leden van de Raad, nagenoeg compleet zijn, er zoveel tijd nodig was.
Stel nu dat ook bij de verbreding van de nota Vastgoed aan de leden van de Raad
(24-1-'18) de bijbehorende lijsten (dezelfde als bij de brief van 21-12-17) hadden
gezeten maar dan compleet met alle tuincomplexen erop, dan had de initiatiefnemer
van de inmiddels beroemde motie, de CDA-fractie, toch meer tuinen voorgedragen
voor strategisch (behoud) in plaats van enkele tuinen omdat die toevallig op één van
de lijsten stonden?
Dan hadden toch al veel eerder de zone-ontwikkelaars van de gemeente de in "hun"
gebied aanwezige complexen als long" herkend en deze als randvoorwaarde in
hun analysekader opgenomen? Of dan was daar zeker in dat voorstadium discussie
over gevoerd.
Een discussie die in zonegebied Zuid-West in ieder geval, niet met ons bestuur of
met onze leden, is gevoerd.
Een discussie die zelfs tot op heden nog niet met ons is gevoerd.
En, nog mooier zou dat zijn geweest, als op grond daarvan de tekst in het
Coalitieakkoord, meer body had gekregen.
Maar, zoals we al in I hebben gesteld, de ontwikkelingen in de zone Zuid-West gaan
in rap tempo voort.
De toegezegde discussie zal evengoed wel plaats vinden, want de college-zinsnede
was immers absoluut niet bedoeld om bij voorbaat uit te gaan van het primaat
bouwen boven groen.
7

De tekst in het collegeakkoord was zeker niet bedoeld om een voorschot te nemen
op discussie en standpuntbepaling.

2 Doel inventarisatie ontbreekt
De motie draagt het college op volks-, school- en doetuinen te inventariseren en op
basis van die kennis deze lijst aan de commissie Ontwikkeling voor te leggen. Het
doel van deze opdracht was om de geïnventariseerde tuinen ook veilig te stellen. In
de voorliggende nota wordt niet ingegaan op dit doel en de achtergrond daarvan
ontbreekt.
3 Onvolledige inventarisatie
De bi] de gemeente bekende volks-, doe- en schooltuinen zijn geïnventariseerd.
De inventarisatie omvat dus volkstuinen in diverse categorieën onderverdeeld, op
grond in eigendom van de gemeente. Volkstuinen zoals Eigen Tuin, die op eigen
grond tuinieren, ontbreken. Ook het aantal 'vrije volkstuinen" is groter dan
aangegeven. Belangrijke informatie zoals een kaart waarop alle volks-, doe- en
schooltuinen staan ontbreekt, evenals het aantal tuinen dat ieder complex telt en het
oppervlak van ieder complex. Deels is deze informatie te vinden in de nota
Voikstuinbeleid Haarlem welke in 2000 in relatie tot de Recreatienota Haarlem, in
nauwe samenwerking met de voikstuinbesturen en het AWN is opgesteld.
Wethouder Sikkema heeft in haar brief van 28-10-2014 aan 3 raadscommissies,
verwijzend naar deze eerdere beleidsnota, de cijfers geactualiseerd. Wij zijn blij te
kunnen constateren dat ook op papier het "moestuinwezen" zich mag verheugen in
een groeiende continue belangstelling. Daarbij is de spreiding van de diverse
complexen over de stad altijd een belangrijk uitgangspunt van de opeenvolgende
besturen geweest. De wethouder schrijft dat de volkstuinen al een goede positie
hebben in de Haarlemse samenleving, dit delen wij ten volle.
Met deze brief geeft zij in feite aan dat het volkstuinieren een zelfstandige
stedenbouwkundige functie vervult en zich niet meer in de marge van al dan niet
toevallige lege plekken aan de rand van de stad hoeft op te houden. Om u te
informeren hebben wij zelf een overzicht gemaakt (bijlage 5) gebaseerd op de (niet
vastgestelde) nota "Volkstuinbeleid Haarlem" en op gegevens uit verschillende
websites.
4 Onterechte voorbarige selectie
De inventarisatie beperkt zich niet louter tot het opstellen van het aanwezige volks-,
doe- en schooltuinen areaal maar komt daarbij ook tot een labeling van alle tuinen
[.J
LSJ

binnen de verschillende categorieën. Dat de 4 in de motie genoemde tuinen
aangewezen worden voor opname in de vastgoedlijst strategisch is logisch. Andere
tuinen stonden op 15-3-2018 (motie Volkstuinen zijn belangrijk) eenvoudig niet op
de lijsten. Maar waarom deze tuinen specifiek en andere tuinen nog niet op de lijst
zijn terecht gekomen is niet helder. Anders dan bijvoorbeeld de terechte motivering
in de Raad : tuinen eenmaal bebouwd komen nooit meer terug. Neem nu
bijvoorbeeld het prachtige complex van Zonder Werken Niets in Haarlem Noord. Dat
moet natuurlijk blijven, maar wordt voor zover wij weten niet bedreigd en valt niet
onder een zone ontwikkeling. Prima, uit voorzorg, je weet maar nooit, hup naar de
andere lijst (strategisch Vastgoed).
Neem dan complex Nooit Rust, prachtig gelegen naast een gebied met ecologische
potentie, in de oksel van de Randweg, op de overgang naar meer landelijk gebied.
Nooit Rust moet natuurlijk blijven maar stond niet op de lijst strategisch Vastgoed
en werd niet bedreigd want viel (terecht) niet in het door het college vastgestelde
zoekgebied van de ontwikkelzone Zuid West. Zie hiervoor de brief van B. en W.
29-11-2016 aan de leden van de commissie Ontwikkeling : Ontwikkelzones en
Woningprogrammering, kaartje zoekgebied (bijlage 6).
Op zeker moment, zo bleek achteraf, verscheen de Informatienota Ontwikkelvisie
Ontwikkelzone Zuid West (College 25-7-2017). Hierin bleek, verscholen op de
laatste bladzij, zonder enige motivering, het zoekgebied zone Zuid West verruimd te
zijn, zodat ook het volkstuincomplex van Nooit Rust daaronder viel.
Niet logisch volgens de intentie van de motie Volkstuinen zijn belangrijk" een niet
bedreigd complex wordt beschermd terwijl een wel bedreigd complex niet wordt
beschermd.
Wij zijn uiteraard zeer benieuwd naar de redenen van bovenstaande wijziging met
voor ons verstrekkende gevolgen. Enig overleg daarover met ons is nooit gevoerd.
Uitleg over deze beleidswijziging is ons nooit gegeven.
Om nu op grond van dergelijke ontwikkelingen Volkstuincomplexen bij voorbaat te
gaan labelen als behorend tot ontwikkellocaties gaat duidelijk een stap te ver.
Immers discussie daarover zou nog gevoerd gaan worden volgens de toenmalige
informateur Robbert Berkhout. De omschrijving in het college actiepunt was immers
absoluut niet bedoeld om al een voorschot op de discussie over verplaatsen te
nemen. Dus het is geen schot voor de boeg om volkstuinen te verplaatsen aldus de
informateur op 31 mei j.l.

16,

Terwijl de discussie nog niet eens gevoerd is, past het niet om in deze inventarisatie
nota diverse complexen van dergelijke labels te voorzien.
Daar speelt nog een ander punt mee. In de onlangs besproken nota Vastgoed
Haarlem (cie Ontwikkeling 22-2-2018) wordt uiteengezet hoe het zit met de
verschillende lijsten en het selectieproces daarbij. Duidelijk is dat het niet de
afdeling Vastgoed is die alleen bepaalt welk object op welke lijst komt te staan. Een
belangrijke rol is weggelegd voor de verschillende vakafdelingen, die bepalen welke
doelgroepen de gemeente wil faciliteren, wat de vraag is (beleid) en hoe daaraan
tegemoet gekomen kan worden in overleg met elkaar (nota Vastgoed januari 2018
blz.19) Daarbij moet bedacht, zo stelt de nota op bladzij 3, dat wanneer met het
.

vastgoed geen publiek doel meer wordt gediend, er geen sprake meer is van
maatschappelijk vastgoed. Dan kan, onder voorwaarden, plaatsing op de lijst nietstrategisch vastgoed (mogelijk af te stoten) volgen.
Er van uitgaande dat Nooit Rust nog steeds een maatschappelijk publiek doel dient,
(en dat dat dus niet een reden voor het label kan zijn) de desbetreffende vakafdeling
dus wel de vraag betreffende het opnemen van ons complex in het zoekgebied Zuid
West voorgelegd heeft gekregen en gekend moet zijn in de kwestie over het
voortbestaan van ons tuincomplex. Het moge duidelijk zijn dat de consequenties
van een dergelijke ontwikkeling dramatisch zijn. Een 40 jarig kompleet volgroeid en
ontwikkeld tuincomplex kun je niet verplaatsen.
Wij zijn benieuwd naar het antwoord op deze vraag.
Bovendien worden de gevolgen van zulke beslissingen, namelijk het zoeken naar
alternatieve locaties in de omgeving weer op het bordje van de afdeling Vastgoed
en het bestuur van Nooit Rust gelegd. Dit wordt in de nota Inventarisatie onder het
kopje Risico's en kanttekeningen wel onderkend.

5 Strijdigheid met coalitieakkoord door ontbreken participatie
Het is merkwaardig dat de besturen van in het overzicht genoemde tuinen niet
betrokken zijn bij het opstellen van deze inventarisatie en niet betrokken zijn bij
stedelijke discussie die nu gevoerd wordt over hen en hun tuinen maar zonder hen.
Dit klemt te meer omdat in het coalitieprogramma op bladzij 17 het belang van
participatie wordt benadrukt. De besturen van de volkstuinen beschikken over
relevante informatie over hun tuinen waardoor een volledige en betere inventarisatie
dan die nu gepresenteerd wordt, snel mogelijk zou zijn geweest.
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Deze participatienoodzaak geldt natuurlijk ook voor het planproces om tot
ontwikkelvisie, strategie en uitvoering te komen en voor het proces van uitvoering
zelf. Het college is daar in haar programma heel duidelijk over.
"Aan het begin van een project of voorstel wordt in het raadsstuk vastgelegd hoe de
participatie daarbij wordt vormgegeven".
De gemeente Haarlem heeft op dat gebied een stevige reputatie of traditie,
resulterend in o.a. de nota Richtlijnen Fysieke Projecten. Hierin worden op heldere
wijze zowel de technisch/inhoudelijk als de bestuurlijke stappen onderscheiden
welke doorlopen (en afgesloten) dienen te worden om tot gedragen resultaten te
komen.
De z.g. Checklist Participatie en Inspraak bleek daarbij een prima toe te passen
instrument.
De in allerijl onlangs door het college opgestelde notitie Haarlems Ruimtelijk
Planproces HRPP (Raadsinformatiebrief Commissie Ontwikkeling 4-1 0-'18),
onderscheidt 6 fases in het door te lopen ruimtelijk planproces, maar de z.g.
participatieparagraaf, komt op papier nog niet uit de verf. Inzicht en duidelijkheid in
procesplanning en in de ontwikkeling van de inhoud, zijn essentiële voorwaarden
om niet alleen te participeren in de plannenmakerij, maar ook in het verwerven van
draagvlak in de buurt en omgeving.
Het valt op dat bij de eerste z.g. Dashboard rapportage maart 2018 over de
ontwikkelzones er wel een aantal PIP 's (Participatie en Inspraak Plan ) genoemd
worden die nog moeten worden opgesteld.
Bij de 2e Dashboardrapportage (25-10-'18 ) wordt het PIP eenmaal genoemd.
De kracht van een PIP is nu juist dat deze de hele periode van
planontwikkeling/uitvoering, wordt toegepast en dat daarover gerapporteerd moet
worden.

Het ontwikkelproject Zuid-West, moet het in beide rapportages zonder PIP doen.
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III Warrm is Nooit Rust toegevoegd aan Ontwikkelzone
Zuid West ?
Wij vragen ons af hoe Nooit Rust in dit spanningsveld verzeild is geraakt. Eindelijk
hebben wij een definitieve bestemming als recreatie/volkstuin in het nieuwe
bestemmingsplan Pijlslaan en omgeving dd 29-10-2015 drie jaar later wordt deze
bestemming weer ter discussie gesteld door ons complex onverwacht toe te voegen
aan de ontwikkelzone Zuid West.

Debrief van het college aan de commissie Ontwikkeling dd 29 november 2016,
nauwelijks een jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, met als
titel "Ontwikkelzones en woningprogrammering" bevat als bijlage een kaart met
daarop de grenzen van de ontwikkellocaties. In de brief wordt expliciet naar de kaart
verwezen: 'Deze zones zijn op de kaart in de bijlage te zien...." Het complex van
Nooit Rust staat niet op de kaart en hoort in 2016 niet tot de Ontwikkelzone Zuid
West (bijlage 6).
Op 21 juli 2017 ontvingen een aantal bewoners en organisaties actief in Haarlem
Zuid West een uitnodiging voor een startbijeenkomst op 20 september 2017 over de
aanpak van ontwikkelzone Zuid West. Op de uitnodiging stond een kaartje van de
zone. Nooit Rust stond daar niet op. Tijdens de presentatie op deze bijeenkomst
blijkt Ontwikkelzone Zuid West uitgebreid te zijn en valt Nooit Rust plotseling wel
onder het onderzoeksgebied.
De recent door de commissie Ontwikkeling behandelde nota Dashboard
Ontwikkelzones Haarlem dd 23-3-2018 laat op de eerste pagina in vogelvlucht alle
ontwikkellocaties zien. Nooit Rust staat daar niet op. Wel wordt verderop in het
dashboard een overzicht gegeven van de stand van zaken van Ontwikkelzone Zuid
West met een kaartje waarbij Nooit Rust en het park weer wel onderdeel zijn van de
zone.
De redenen voor de uitbreiding van het onderzoeksgebied in Zuid West worden
nergens vermeld. In de zogenaamde startnotitie Zuid-West (B. en W.25-7-2017)
wordt op bladzij 5, in een opsomming van een aantal punten onder het kopje
plangrens, gemeld dat bij de nadere bepaling van het onderzoeksgebied, eveneens
ook de omgeving van het van Leeuwenhoekpark en de omgeving ten zuiden van de
Westelijke Randweg worden meegenomen. Het waarom, door wie en met welke
reden: het wordt niet vermeld.
Wij worden niet eens bij name genoemd. Volkstuincomplex Nooit Rust is na ruim 40
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jaar floreren op genoemde locatie kennelijk nog niet bekend genoeg voor
gemeentelijke plannenmakers. Maar dat is nog maar de vraag want onder het kopje
stapeling wensen /eisen gemeente wordt de mogelijkheid van het ontstaan van
spanningen duidelijk onderkend. In geval van prioritering van gemeentelijke
ambities wordt de ambitie van sociale woningbouw als onbetwist gesteld.
Dat we in de Zuid-West zone te maken hebben met stapeling van ambities is ons
inmiddels wel duidelijk. Maar prioriteit voor sociale woningbouw op onze
volkstuinlocatie bij voorbaat als onbetwist claimen, lijkt ons in deze nieuwe coalitie
voor herijking vatbaar. Wij wijzen daarbij op -1- de motie 'Volkstuinen zijn
belangrijk", -2- de toezegging van de informateur inzake de nog te voeren discussie
over het primaat rood boven groen, -3- andere teksten in de stapel brieven,nota's
etc. etc. inzake de balans tussen bouw en voorzieningen, -4- de kwaliteit van het
groen en in het licht van het nieuwe coalitieakkoord "Duurzaam doen" waar
"Duurzaamheid altijd een beoordelingscriterium moet zijn voor investeringen en
nieuw beleid"(blz 4)
Een 42 jaar bestaand fantastisch volkstuincomplex als voorziening, beschouwd als
een van groene longen in de versteende stad zo dicht bij de ontwikkelzone gelegen,
beschouw je als nieuw gemeentebestuur als een groot groen cadeau. Dat ga je niet
afbreken om elders weer als noodzakelijke voorziening op te bouwen waarbij je
moet afwachten of het over een jaar of 40 weer tot bloei zal zijn gekomen.

De redenen voor deze toevoeging aan de Ontwikkelzone Zuid West is voor ons, ook
nog om andere redenen, volstrekt onduidelijk en moeilijk te begrijpen.
Alle 8 ontwikkellocaties betreffen herstructurering van stedelijk gebied of bebouwing
van braakliggend terrein. In geen van die zones wordt een recreatievoorziening
gebruikt als mogelijke bouwlocatie, uitgezonderd ontwikkelzone Zuid -West met
Volkstuincomplex Nooit Rust en het van Leeuwen hoekpark. Dat Nooit Rust
onderdeel gemaakt is van de OZZW met bebouwingsvoorstellen als gevolg, is in
strijd met het recent vastgestelde bestemmingsplan, met beleidsaanbevelingen van
Rijk en Provincie en in strijd met Raadsbeleid. In het hiernavolgende onderdeel
zullen wij dat onderbouwen.
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IV

Bebouwing op gronden bestemd voor recreatie en groen
staat op gespannen voet met bestaand beleid /aanbeveling
zowel van het rijk, provincie als van uw raad

IV. I Tweede Kamer: ontzien bestaande volkstuincomplexen en bevorderen
aanleg nieuwe
Op 22 maart 2005 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een SP-motie, waarin
de regering wordt verzocht beleid te ontwikkelen om bestaande volkstuincomplexen
bij herstructurering van stedelijk gebied te ontzien en de aanleg van nieuwe
complexen te stimuleren en dit op te nemen in de PKB tekst van de Nota ruimte. Dit
heeft geleid tot een toevoeging van een Planologische Kern Beslissingstekst aan de
Nota Ruimte waarin gesteld wordt dat volkstuinen en complexen bij stedeliike
herstructurering zoveel mogelijk moeten worden ontzien, en de aanleg van nieuwe
complexen gestimuleerd dient te worden. Vervolgens is door toenmalige minister
Vogelaar vier miljoen gereserveerd voor uitbreiding volkstuinen.
IV. 2

Provincie: noodzaak om recreatie en groenvoorzieningen mee te laten
groeien met bouwproductie.

In haar recente nota over de woningbouwopgave Prognose 2015-2040 concentratie
in steden (vermoedelijk 2015) staat op bladzij 23 dat het aantal inwoners in Noord
Holland sterk zal groeien. Dat heeft gevolgen : Naast een grote vraag naar nieuwe
woonruimte zorgt dit voor een toenemende vraag naar publieke ruimte horeca,
,

voorzieningen, recreatie, groengebieden,OV, en infrastructuur. Dit soort functies in
en om de stad zal moeten meegroeien met de bevolking om de leefbaarheid in de
steden te behouden
Een toename van 9000 woningen de komende jaren in Haarlem (waarvan bijna een
kwart in Zuid West) maakt de behoefte aan recreatie en groengebieden alleen maar
groter wat haaks staat op de plannen voor bebouwing van Nooit Rust.

IV.3 Voikstuinbeleid Haarlem
In 2000 is in opdracht van het college de nota Volkstuinbeleid Haarlem tot stand
gekomen in nauwe samenwerking tussen gemeente, volkstuinbesturen en het
AWN. Het opstellen hiervan kwam voort uit de Recreatienota Haarlem waarin
gevraagd werd om een integraal volkstuinbeleid. Volkstuinieren, zo concludeert de
nota, is een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding waar maar liefst 3000
recreanten bij betrokken zijn. Daarnaast vervullen veel tuinen een belangrijke
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recreatieve functie voor omwonenden. Deze nota bevat veel gegevens over
Haarlemse volks- doe en schooltuinen. Van oudsher ondersteunen besturen van de
verenigingen het samen met de scholen en de gemeente opzetten en praktische
begeleiding van school/werktuin locaties. Het is heel goed dat deze in de
inventarisatie nota naar aanleiding van de motie recentelijk nog eens in beeld
gebracht zijn.

IV.4 Grote belangstelling voor volkstuinen
In een brief van wethouder Cora Yfke —Sikkema dd 28-10-2014 aan de leden van
de Commissie Beheer, Samenleving en Ontwikkeling, meldt zij dat er in de
afgelopen vier jaar steeds meer aandacht gekomen is voor volks- of doetuinen
onder een bredere groep mensen. De belangstelling voor volkstuinen blijkt zeer
groot te zijn, waarbij de bezoekersaantallen vele malen groter zijn dan het aantal
tuinen. Op een totaal van 791 tuinen is een wachtlijst van 144 personen. Wij
voegen hieraan toe dat tuinieren op een complex goed is voor de gezondheid zoals
uit meerdere studies blijkt, er lokaal geproduceerd wordt dichtbij huis waardoor de
mobiliteit afneemt, maatschappelijk waardevol is door verbinden, bestrijden van
eenzaamheid, het hebben van een zinvolle vrijetijdsbesteding, kennis over de
natuur toeneemt, etc. Aan het ontbreken van een door de raad vastgesteld beleid
tilt de wethouder niet zwaar want: De volkstuinen hebben al een goede positie in de
Haarlemse samenleving." Zij kondigt aan dat bij het opstellen van de Structuurvisie
Openbare Ruimte de mogelijkheden voor (nieuwe) locaties voor volks en doe tuinen
worden meegenomen.

IV.5 De motie van 15 maart 2018 die ter behandeling voorligt
Het belang dat de gemeenteraad hecht aan Volks- doe- en schooltuinen komt ook
tot uiting in de motie van 15 maart 2018 die door alle partijen, uitgezonderd de VVD
en de eenmansfractie Mohr, is aangenomen. Volkstuinen als groene longen van de
stad die je niet verloren mag laten gaan omdat je ze nooit meer terug krijgt.
Volkstuinen moeten op de lijst met strategisch Vastgoed zodat ze veilig gesteld zijn.
Ondanks deze duidelijke motie wordt toch een plan gepresenteerd voor de
bebouwing van ons volkstuincomplex.
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IV. 6 Het coalitieprogramma 2018-2022
Ook het coalitieprogramma spreekt zich positief uit over volkstuinen, stadslandbouw
etc (o.a. blz. 9). Gewezen wordt op de Structuurvisie Openbare Ruimte waar door
bij de inrichting van de openbare ruimte prioriteit gegeven wordt aan het
beschermen en versterken van de groen- en water structuur en het inpassen van de
benodigde (extra) klimaatadaptatie maatregelen. Volkstuinen worden beschermd
maar, zoals eerder al aangegeven, wordt een voorbehoud gemaakt: 'Doe- en
schooltuinen en overige volkstuinen worden beschermd of krijgen hulp bij
verplaatsing als dat nodig is voor bouwontwikkeling."

IV. 7 Structuurvisie Openbare Ruimte in Haarlem : groen en bereikbeer
(Raad 21-12-2017)
De Structuurvisie geeft een kader en stelt prioriteiten voor de keuzes die gemaakt
moeten worden. Ad hoc beslissingen worden daardoor voorkomen. Voor Nooit Rust
is van belang dat het groen een prominente plaats inneemt bij die afweging: "In de
afweging is gekozen de bestaande groenstructuur van Haarlemse parken en
landschappen te beschermen. Bij afweging worden geen concessies gedaan
aan het netwerk voor groen en water (blz. 22) en niet minder belangrijk: "Natuur
in en om de stad moet worden versterkt." (blz 14). Volkstuinen vallen nadrukkelijk
onder die groenstructuur zoals wethouder Cora Yfke Sikkema aangeeft in haar brief
van 28 oktober 2014: "Bij het opstellen van de Structuurvisie Openbare Ruimte
worden de mogelijkheden voor (nieuwe) locaties voor volks- en doetuinen
betrokken."
Er moet ruimte komen voor natuur in de stad: "Haarlem kiest voor behoud van
biodiversiteit en versterken van ecologische potenties. Natuur krijgt meer
mogelijkheden in de bebouwde omgeving door er bij bouw- of ontwikkelprojecten
nadrukkelijk rekening mee te houden.
Het is daarom onbegrijpelijk dat,terwijl in de startnotitie van ontwikkellocatie Zuid
West de SOR als een van de drie relevante gemeentelijke beleidsstukken staat
genoteerd, in de uitwerking er geen woord aan wordt gewijd en keuzes niet
verantwoord worden.
Gelijktijdig met de groei van de woningvoorraad moet de ruimtelijke kwaliteit
toenemen. Dit uitgangspunt wordt gehanteerd in de diverse beleidsstukken van de
Gemeente. Wij denken dat onderstaande reacties van het College op vragen vanuit
de inspraak SOR hierbij kunnen dienen als randvoorwaarden.
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Antwoord van gemeente op inspraak mbt Structuurvisie Openbare Ruimte (biz 133)
1 Wordt in de Structuurvisie rekening gehouden met ecologische verbindingen?
Er zijn meerdere ecologische oost-west routes door Haarlem. Daarnaast zijn er
belangrijke ecologische routes langs waterwegen. Het groen langs het spoor is een
belangrijke doorgaande ecologische verbinding.
In de Structuurvisie Openbare Ruimte zijn deze routes weergegeven op de
ecologische kaart.
2 Heeft de Structuurvisie rekening gehouden met de bijdrage van groen aan milieu
en natuur?
Plantsoenen, parken en bos zijn heel belangrijk voor planten en dieren in de stad.
Het zijn plekken waar dieren kunnen verblijven en eten kunnen vinden. Bestaande
groene gebieden worden mede om die reden behouden. Daarnaast draagt groen bij
aan het milieu. Groen dempt geluid, neemt water op en geeft bijvoorbeeld schaduw.
Al deze positieve effecten van groen zijn benoemd in Structuurvisie Openbare
Ruimte en hier is rekening mee gehouden.
3 Heeft de Structuurvisie rekening gehouden met de bijdrage van groen aan
gezondheid en sociale contacten?
De positieve effecten van groen worden onderkend in de Structuurvisie openbare
ruimte. Met het benoemen van het beleidstraject de waarde van groen wordt dit
onderwerp hoger op de agenda gezet en wordt dit onderwerp de komende jaren
inhoudelijk verder uitgewerkt en onderbouwd. Ook wordt onderzocht hoe de waarde
van groen kan worden geborgd in besluitvormingsprocessen.
4 Behoud de parken.
Bestaande parken zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de stad en worden
behouden.

Conclusie
Bebouwing en bebouwingsvoorstellen voor o.a. Nooit Rust zijn ons inziens in strijd
met breed ontwikkeld en vastgesteld overheidsbeleid en met de recent vastgestelde
Structuurvisie Openbare Ruimte in Haarlem.
Hoe kan het dan dat, gezien het beleid dat in de SOR geformuleerd is, Nooit Rust
als bouwlocatie wordt opgenomen?
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V De gevolgen voor ons complex van de voorgenomen bebouwing
In de eerste plaats is er natuurlijk ecologische schade als gevolg van sloop ten
behoeve van fysiek grondbeslag. Verder neemt de ecologische kwaliteit van het de
spoortalud af door de aanpalende bebouwing.
In de tweede plaats zal het bouwproces en de bebouwing grote gevolgen hebben
voor de biotoop en fauna van onze locatie. Nu is onmogelijk nog in te schatten hoe
groot de schade aan het groengebied zal zijn.
In de derde plaats wordt door het bebouwingsvoorstel het landschap in dit
overgangsgebied drastisch gewijzigd : men waant zich in een grootstedelijke
omgeving waar de maat der dingen volslagen zoek is.
Als we verder inzoomen op de bebouwingsschets dan komen we in eerste instantie
tot het volgende commentaar:
Ons complex telt op dit moment 85 tuinen.
Op de bebouwingsschets voor ons complex is te zien hoe men zich ambtelijk
voorstelt een deel van ons complex te bebouwen. Het zal ongetwijfeld
gepresenteerd worden als een aardig compromis maar een dergelijke bebouwing
heeft meer verstrekkender gevolgen dan op het eerste gezicht lijkt. De
gepresenteerde fotoschets is dan ook misleidend. Het getekende bebouwingsblok
is ca 21 meter hoog met een hoogte accent dat tot ca 60 meter reikt. De
voorgestelde bebouwing neemt op de grond ruimte in terwijl ook wegen en
parkeergelegenheid nodig zijn. Maar daarnaast zorgt het door zijn hoogte voor
schaduw op aanliggende tuinen. De getekende bebouwing zorgt daardoor voor een
veel grotere aanslag op ons complex dan op de schets gesuggereerd wordt. De
schaduwwerking is aanzienlijk en reikt op 21 maart voorjaar en om 21 september
begin najaar om 10 uur 80 meter ver (bijlage 7). In de periode van 21 februari tot
21 maart en van 21 september tot 21 oktober reikt de schaduw nog veel verder.
Daardoor blijft de grond te lang koud waardoor zaden niet ontkiemen en het
tuinieren zeer bemoeilijkt wordt. In totaal verdwijnen 12 tuinen onder het bouwblok,
zullen minimaal 6 tuinen verdwijnen om ruimte te maken voor parkeren, wegen,
bereikbaarheid hulpdiensten moeten onze verenigingsgebouwen verplaatst worden
wat 2 tuinen kost en moet de logistiek van ons complex aangepast worden.
Daarmee verdwiinen 20 tuinen. Van de overige tuinen liggen er 22 tuinen zodanig in
de schaduw dat de bruikbaarheid ernstig af zal nemen. In totaal gaat het om 42
tuinen. Verder wijzen wij er op, dat de tuinen langs het Vogelpark op de grens met

HE

Heemstede door de schaduwwerking van de ernaast gelegen bouwblokken van 14
meter hoog, gebouwd in 2010, al ernstige hinder ondervinden. Langs deze strook
betreft het 12 tuinen. In totaal vervallen in ons complex dan 20 tuinen en liggen er
34 zodanig in de schaduw dat normaal tuinieren nauwelijks meer mogelijk is.
Uiteindelijk blijft dan als deze ontwikkeling werkelijkheid wordt, nog maar 37% van
de tuinen bruikbaar. De waterhuishouding verandert doordat, blijkens eerdere
informatie van de gemeente, het bouwterrein opgehoogd zal worden. Ook ontstaan
er problemen met het door de Provincie gewenste fietspad langs de Randweg.
Een dergelijk bouwwerk met een hoogte van ca 60 meter veroorzaakt veel
windhinder. Val en ruk winden, die veroorzaakt worden door de toren, belemmeren
het tuinieren.
Tenslotte wijzen wij er op dat wij regelmatig te maken hebben met diefstal. De
aanwezigheid op ons terrein van 170 wooneenheden op zo'n dichte afstand van de
overgebleven tuinen voorspelt niet veel goeds op dit punt.
Kortom het ziet er wel erg somber uit.
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VI Volkstuinen zijn een belangrijke stedelijke voorziening
Het college geeft in haar antwoord notitie de volgende definitie van een volkstuin:
Een volkstuin is een (gehuurde) tuin die niet bij de eigen woning ligt en wordt
gebruikt voor niet commerciële sier- en groente teelt op een locatie met meerdere
tuinen."
Het is jammer dat het college niet breder op het belang van volkstuinen ingaat
omdat volkstuinen veel meer zijn dan uit de weergegeven definitie blijkt en voor een
discussie over volkstuinen een bredere blik belangrijk is. Daarom geven wij hierna
een aantal belangrijke aspecten weer:
-

Gezondheid. Het eten van eigen tuin levert jaarlijks een grote hoeveelheid

gezonde want meestal onbespoten, groenten en fruit op. Deze lokale productie
direct in de omgeving van de woning/wijk, levert geen milieubelasting door vervoer
op. Daarnaast wordt ook in andere zin steeds nadrukkelijker de bijdrage aan de
gezondheid van de gebruikers (vooral ouderen) genoemd. Dit hangt enerzijds
samen met de positieve gezondheidseffecten van actief bezig zijn in een groene
omgeving, anderzijds met het onderhouden van sociale contacten.
-

Sociaal. Volkstuinen drijven op verenigingsleven en vrijwilligerswerk en dragen

daardoor bij aan sociale samenhang, integratie en andere vormen van sociaal
kapitaal.
Financiële laagdrempeligheid is nog steeds een wezenlijk kenmerk van het
voikstuinieren. Sociale contacten onderling tussen de leden voorkomen
vereenzaming.
-

Recreatie. Volkstuinen vormen een geheel eigen onderdeel in het palet van

groene recreatiemogelijkheden in de stad, doordat ze een positie innemen tussen
stadsparken en privé-tuinen. Ze voorzien in de behoefte aan tuinieren voor mensen
zonder tuin-aan-huis, en vergroten de wandelmogelijkheden en het aanbod van
speelplekken in de buurt. Veel mensen waarderen volkstuinen als oases van rust in
de stedelijke omgeving.
Diverse activiteiten worden door volkstuinverenigingen georganiseerd bijvoorbeeld
open dagen. De activiteiten hebben vaak een educatief, ecologisch, sociaalcultureel en/of milieuvriendelijk karakter en zijn ook voor niet-tuinders toegankelijk.
Volkstuinen /tuinenparken vervullen een belangrijke buurtfunctie. Voor recreatie
dichtbij huis is het aantrekkelijk een ommetje op een tuinenpark te maken. De
tuinenparken fungeren als wandelpark. Veel tuinenparken zijn aangesloten op

NEI

(recreatieve) fietspaden. Ook voor recreanten die een fietstocht maken, kunnen de
tuinenparken een rustpunt zijn.
-

Natuur. Volkstuinparken herbergen vooral in de singels diersoorten van grote

parken
en stadsranden, dus soorten die in de stad zelf minder algemeen zijn. Voor de flora
en fauna in de stad en dus voor de ecologie vervullen de volkstuinen een
belangrijke functie. De recreatieve belevingswaarde van volkstuinen is hierdoor
groot
-

Ecologie Volkstuinparken beschermen bodem en water door infiltratie te

vergroten, en houden bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit in stand en dragen bij
aan de vermindering van voedsel kilometers.
-

Klimaatbestendigheid Volkstuinparken verminderen het stedelijk hitte effect,

dienen als waterbuffer. Daardoor is er minder wateroverlast elders en is er een
betere controle op de kwaliteit van het water binnen het stedelijk ecosystem zelf.
(zie o.a. Structuurvisie Openbare Ruimte 2juni 2017 blz. 19 en het Ecologisch
Beleidsplan blz. 31)
Ook het AWN geeft het belang van "samen tuinieren" aan zoals vastgesteld op het
congres van 17 juni 2017. De landelijke vereniging hanteert 6 kernthema's te
weten: groen in woonwijken, natuur, voedsel, klimaat, maatschappij en gezondheid.
Deze thema's wijken nauwelijks af van wat wij hierboven aangaven.

21

VII Het ecologisch belang van Nooit Rust
Haarlem kent een ecologisch beleidsplan (2013). Het kwalitatief verbeteren en
verhogen van ecologische waarden is het doel. Dat doel wordt bereikt door de
richtlijnen uit het beleid toe te passen in planprocessen. Duurzaamheid,
biodiversiteit en participatie zijn onderwerpen die een belangrijke rol spelen bij de
invulling en uitvoering daarvan. In de voorliggende schets van de ontwikkellocatie
Zuid West zien wij daar echter niets van terug. Het wilgenbosje langs de '5
Gravenzande weg aan de overkant van onze tuin, is een gebied met ecologische
,

potentie. Op geen enkele manier blijkt dat hier in de schets rekening mee is
gehouden.
Maar ook Nooit Rust heeft ecologisch gezien potentie. Al meer dan 40 jaar wordt
op het complex van Nooit Rust milieu vriendelijk getuinierd. Volkstuin Nooit Rust
draagt actief bij aan een leefbare en gezond Haarlem. De bomen haag langs de
provinciale weg en rondom en op het complex vangen als windsingel een
,

aanzienlijke hoeveelheid fijnstof weg van het autoverkeer. Als inrichtingsprincipe
wordt zo'n opzet al jaren toegepast door de gemeente Amstelveen langs de
A9.Takkenrillen zorgen voor nestelgelegenheid en zijn een voedselbron voor
insecten. Schelpenpaden zorgen voor het bufferen van water. Ook brengen bomen
en tuinen een rijke schakering van vogels naar dit gebied : o.a. de ijsvogel, merels,
mezen, duiven, eksters, gaaien, spechten, mussen, zwaluwen, kauwen,
nachtegalen, halsband parkieten, spreeuwen, torenvalk, buizerd, zwarte kraai, uil,
kauwen en wilde eenden en ganzen. Verschillende andere dieren zijn
waargenomen : egels, vossen, konijnen, kikkers, salamanders, padden. Er zijn
ontelbare insecten te vinden zoals vlinders, veenmollen, waterjuffers en libellen.
Een imker heeft er zijn bijenvolken onder gebracht waardoor bestuiving van
bloesem tot ver in de omtrek plaats vindt..
Naast het huisvesten van deze fauna, worden in Nooit Rust vergeten groenten
verbouwd en wordt bijgedragen aan genetische diversiteit door de teelt van
bijzondere voedselgewassen. Ieder jaar vindt een planten ruilmarkt plaats, wordt
tijdens tuin barbecueën gesproken over bijzonder planten en hoe ze te verkrijgen.
Nooit Rust draagt ook bij aan een leefbare stad doordat het complex met zijn sloten
behoorlijk waterbergend vermogen bezit en bij hoge zomertemperaturen voor
demping van de temperatuur, door de aanwezigheid van bomen en begroeiing.
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VIII Belang voor de omgeving: Nooit Rust als enige volkstuin in
Haarlem Zuid-West.

Nooit Rust is met 85 tuinen een relatief kleine volkstuin. Het is de enige volkstuin
met tuinen die gehuurd kunnen worden in Zuid West. Opheffen betekent dat 11 %
van het aantal volkstuinen in Haarlem verloren gaat. Het betekent ook dat tuinders
een andere tuin zullen proberen te vinden die allemaal in Haarlem Noord en
Haarlem Oost liggen (bijlage 8) Hierdoor ontstaat veel onnodig verkeer.
.

IX Bouwen op Nooit Rust niet nodig voor beoogd aantal woningen
Nooit Rust is een volwaardige stedelijke voorziening die bitter nodig is in een stad
waar het aantal m2 groen per inwoner al zeer laag is en door extra bebouwing het
aantal m2 groen per inwoner nog verder zal dalen. Wij vragen ons af waarom op
Nooit Rust bebouwing gepland staat. De opdracht van het college, weergegeven in
het Dashboard, is om in de Ontwikkelzone Zuid West 2100 woningen te realiseren
inclusief Plaza West. In het visie document Ontwikkelvisie Zuid West worden
verschillende gebieden onderscheiden met welluidende namen en bijbehorende
woningaantallen en andere functies. In totaal wordt voor die gebieden aangegeven
dat er inclusief Plaza West 2704 woningen gebouwd kunnen worden (bijlage 9). Er
worden dus 2704-2100 = 604 woningen meer gepland dan de opgave van het
college. Op ons terrein staan ca 170 woningen ingetekend. Wanneer deze vervallen
wordt nog steeds ruimschoots aan de zoekopdracht voldaan. Bovendien geeft
wethouder van Spijk in antwoord op motie 37, Wonen Onze zorg, ingediend tijdens
de begrotingsbehandeling op 6 november 2018 dat er in Haarlem sprake is van
overbenoeming voor het MRA. Zie hiervoor ook zijn brief van 29-11-2016. De
behoefte aan woningen kan dan ook bij de afweging die gemaakt moet worden,
geen argument zijn om Nooit Rust te bestemmen tot bouwlocatie.
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X Verzoek aan de leden van de commissie Ontwikkeling om Nooit Rust op
de vastgoedlijst te plaatsen van strategisch Vastgoed

Onder verwijzing naar de inhoud van voorliggende pleitnotitie, gezien het grote
belang van volkstuinen voor de leefbaarheid van Haarlem, de beleidskaders uit de
nota Structuurvisie Openbare Ruimte, het belang dat partijen hechten aan volks-,
school- en doetuinen zoals verwoord in de motie van 15 maart 2018 en het nieuwe
coalitie akkoord verzoeken wij u Nooit Rust uit de ontwikkellocatie Zuid West te
halen en op de lijst van strategisch vastgoed te plaatsen.

Met vriendelijke groeten
Volkstuindersvereniging Nooit Rust
namens deze
Harmen de Bruin,
secretaris
Westerhoutstraat 19
2012 JP Haarlem

Bijlagen
1. motie 15 maart 2018-10-26
2. mail formateur
3. bladzij 122 uit tussentijdsmodel OZZW
4. bladzij 131 scheve projectie uit tussentijdsmodel OZZW
5. overzicht volkstuincomplexen in Haarlem
6. overzicht ontwikkellocaties, bijlage bij brief dd 29-11-2016
7. schaduwwerking tgv bebouwingsschets op Nooit Rust
8. Situering en aantal door de gemeente verhuurde volkstuinen
9. Overzicht aantallen woningen uit ontwikkelvisie Zuid West
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GROENLINKS

Motie

-

Volkstuinen zijn belangrijk

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 15 maart 2018;
Constaterende dat:
• Haarlem een van de meest versteende steden van Nederland is:
• als groen eenmaal bebouwd is, komt het nooit meer terug;
• In bijlage 2 van de vastgoednota 4 volkstuinen staan genoteerd als
niet-strategisch vastgoed;
• niet-strategisch vastgoed (versneld) wordt afgestoten ten behoeve
van woningbouw.
Overwegende dat:
Volkstuinen een sociaal belang dienen;
• Doe- en schooltuinen tevens een educatief karakter hebben «waar

komt ons eten vandaan ?-,
Volks-, doe- en schooltuinen de groene longen van onze stad zijn.
Draagt het college op:
• De 4 genoemde volkstuinen tot strategisch vastgoed te markeren en
de overige volks-, doe- en schooltuinen te inventariseren en deze
voor te leggen aan de commissie ontwikkeling.
en gaat over tot de orde van de dag.

1. bijlage 1 motie 15 maart 2018

Robbert Berkhout

n mij, Robbert, Eva,

<robbertberkhoutgmaiLcom>

31
me

mb, floorrudunner, Griffiebureau

Beste meneer de Bruin,
Dank voor uw mail. Bij deze zal ik proberen enige van uw zorgen weg te nemen. De
reden dat deze zin in het akkoord staat opgenomen is juist omdat wij volks- en
doetuinen van belang vinden binnen onze gemeente. De aangenomen motie is daar
dan ook het bewijs van. De specifieke zinsnede is nadrukkelijk niet bedoeld om al
een voorschot op de discussie te nemen. Want wij vinden het van belang om deze
juist de komende termijn te voeren. Dus het is geen schot voor de boeg om
volkstuinen te verplaatsen, daartegenover staat ook dat we ook niet meteen de hele
discussie al in het akkoord dichtgooien door uit te sluiten dat volkstuinen in de
toekomst verplaatst worden. Maar de intentie om de zin op te nemen en als zodanig
te formuleren was om daarmee duidelijk te maken hoezeer wij de volks- en
doetuinen in onze gemeente waarderen.
Dus de opdracht die de motie met zich meebracht: ".. en de overige volks- doe- en
schooltuinen te inventariseren en deze voor te leggen aan de commissie
ontwikkeling' blijft onverminderd van kracht.
Met vriendelijke groet,
Robbert Berkhout

Bijlage 2 Mail Formateur 31 mei 2018

LJIII/LfLJ
cl

LJ»

1flr

T

U

I

i

-:

--

LJL

•11

-

1•

.mP

hLa. ...W11rJa1eIrn

Dr, UD

__

Wîiffrifi

---

-

-

.-'-----

.-

---

-

i

--

ja'
.

.

ité

12 00

rj
kstuinen
nbaar

;C)

JfT /fiT
/i

T

ir°°

-

r===

n 11

T

--

JL

I

—

—L- =

---

~

1—

L:—-

li

mi 0

nD

a fl

I iJJJ_i_UH.I_J_

-

------------------------------------

Van Leeuwenhoekpark & Sluitsteen:

a

C

o

T1T1--

Tt

°OH:
Q

:

bijlage 3 bladzij 122 uit tussentijdsmodel OZZW

I

-

.J.
d

bijlage 4 bladzij 131 uit tussentijdsmodel OZZW

11

1;1

''.

1 , I'

1

rp
.

/

1

11*

$

LI

2;

EilOI)1efld1aI

AAI-1 ZAL. QOG1EbL

1

•
.-:-

'''1A[,['EP EN

4)vet veen

,

.
75

-

I

- •-

-

-

:-

----..

-

-

t,'

O UD ''EI

'

Haarlem

-

-

-

.

J

,

-•.

-

p insterda, I e"aar

/

/

chipholweg

/
Ut

.coj!]!

-

4 90

•:-

Sh al kvij k

-

aj
-

U I Z4

Heemstede
Eo
ai

I
;

.94.

I
ipad

11

'7

bijlage 5 overzicht voikstuincomplexen in Haarlem
II

.-

I

Bijlage:
Ontwikkelzones en programmering

:

I
iJ

.ri' • /

'

t

I

/

I

/

•1

14

e
/t

/
p if

-

It/

--

Sp&ndineg
4

-

00

rr

:1

--.

LL

-

LW

dol
-t il~ - 1, - ~

;~., ,

70 --,

fe4
Vek

,

*

11a

1

t

;:i ii,

-V.-

5'

fjj)C

11/

;

-

3, Schip

/

4

t;'

ti~

, -,
:
r

•z»i'

_ii

*

.

1

-

-,

11 ri
-

-

~~- ik

-

1114
8 Spoorzone west

. 1

Ø

i4!

-

r

1

l
.,

-

••

i..

bijlage 6 overzicht ontwikkellocatjes, bijlage bij brief dd 29-11-2016

r3POOAAN AALEfrlLEiDfJ1

-±
NOOIT RUST

1

Scheve projectie
Bestaande bebouwing:
Vogelpark (2010 ):
:
hoogte 14,5 meter
Schaduw op 21 april
tijd: 10 uur
Bebouwing volgens
hoogte 21 meter
accent 60 meter
Schaduw op 21 april
tijd 16uui
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Bijlage 7 Schaduwwerking op Nooit Rust tgv bebouwingsschets

aantal
opgericht tuinen

aantal
tuinen

nota 2000

volgens

grootte
bruto

totaal

m2

in procenten
niet op
van het
gemiddelde inventarislijst
totaal
tuinomvang

we bsite

1 Abel Tasman
2 Het Levende Land
3 Eigen Tuin

Abel Tasmankade
Zuid Schalkwijkerweg
Boerhaavelaan

41

1985
1978
1918

23
41
70

23
41
70

3.600,00
10.000,00
22.500,00

9,97%
27,70%
62,33%

150
220
290

7,75%
12,05%
25,76%
21,19%

150
250
300
275
200

36.100,00
4 Nooit Rust
Pieter van Musschenbroek straat 220
5 Wie Zaait Zal Oogsten
Spaarndamseweg 792
6 Ons Buiten
Boerhaavelaan
43
7 Zonder Werken Niets
Van der Aartweg
25
8 Poelpoldervreugd
Boerhaavelaan 70

1976
1946
1933
1931
1981

87
82
182
141
151

89
82
184
138
163

18.662,00
29.000,00
62.000,00
51.000,00
80.000,00

33,24%

240.662,00
TOTAAL

777

790 *

276.762,00

* Wethouder Cora YJke Sikkema komt in haar briefvan 28-10-2014 aan de coinmisie ontwikkeling tot 791 volkstuinen.
Toename tuinen Nooit Rust door opsplitsing tuinen

Bijlage 8 Overzicht Volkstuincomplexen in Haarlem

x
x
x

Ontwikkelzone Zuid West juli 2018
Overzicht geplande bebouwing
Aantallen overgenomen uit de
Ontwikkelzone Zuid West
aantal woningen andere functies
Doelstelling in cl. Plaza West
Zoals in Dashboard aangegeven

1
2
3
4
5
6
7

Benoemde locaties in ontwikkelvisie
Plaza
Sport en Spel
Kerkplein
Buurtcentrum
Einsteinpark
Grijpensteinweg
Van Leeuwenhoekpark en Sluitsteen

2100

500
566
102
611
0
585
340

8600
1700
9700
0
18000
2000

2704

40000

NB
Het aantal woningen op het van Leeuwenhoekpark en op Nooit Rust ("Sluitsteen"
is niet uitgesplitst. Op basis van de schetsen ramen wij het aantal woningen voor
170
het Van Leeuwenhoekpark op
170
Nooit Rust op

)

Bijlage 9 Overzicht aantallen woningen uit
Ontwikkelzone Zuid West

