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Kernboodschap Plaza-West ligt in de ontwikkelzone Haarlem Zuid-West. Omdat de ontwikkeling 

van het oude EKP-terrein eerder is gestart, maakt de realisatie van ca. zeshonderd 

woningen en detailhandel geen deel uit van de ontwikkelvisie Zuidwest. De bouw 

van de woningen op Plaza-West voltrekt zich in twee fasen. In de eerste fase 

worden ca. vierhonderd woningen en winkels gerealiseerd. Voor de tweede fase 

moet nog een plan worden ingediend. De bouw van beide fasen vindt op 

particuliere grond en binnen het bestemmingsplan plaats.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Ontwikkeling. Toekomstige informatie over Plaza-West wordt in de context van de 

ontwikkelzone Zuid-West opgenomen. 

Relevante eerdere 

besluiten 

• Collegebrief over de stand van zaken Plaza-West,  2018100878 

• Collegebrief met verdere toelichting op een aantal onderwerpen, 
2018209804 

• Raadsinformatiebrief 2019/14084 , commissie Ontwikkeling 7 
maart, 201914084 

 
 

Besluit College  

d.d. 26 november 2019 

 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

Inleiding  

De ontwikkelvisie Zuid-West (2019/434101) is 21 november vastgesteld. Aan de hand van een 

strategie wordt uitvoering gegeven aan dit toekomstbeeld, waarbij het gebied stapsgewijs de 

komende jaren wordt getransformeerd. Plaza-West ligt in de ontwikkelzone Haarlem Zuid-West en 

maakt integraal onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling. Met deze informatienota informeert het 

college de commissie Ontwikkeling over de stand van zaken bouw eerste fase Plaza-West.  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018100878-Brief-wethouder-Van-Spijk-van-22-februari-2018-over-Ontwikkeling-Plaza-West.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018209804-Beantwoording-raadsvragen-Trots-Haarlem-inz-Plaza-West-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019014084-Raadsinformatiebrief-voortgang-Plaza-West-3.pdf
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2. Kernboodschap 

Plaza-West is een onderdeel van de zone Zuid-West en is aan de kop van de zone, aan de 

Westergracht, gesitueerd. De bouw van de beoogde ca. zeshonderd woningen is einde 2018 gestart. 

De bouw vindt plaats op een terrein waar ook enkele winkels , een sportschool en een indoor 

speeltuin zijn gevestigd. De bouw vindt plaats op particuliere grond en binnen het geldende 

bestemmingsplan. De ontwikkelaar heeft de verantwoordelijkheid om de bouw, binnen de gestelde 

vergunningseisen, veilig en verantwoord uit te voeren en hierover de buurt goed te informeren. Ook 

is hij verantwoordelijk voor de algemene informatievoorziening. 

De planvorming en vergunningverlening voor Plaza-West vond plaats in een economisch slechte tijd; 

om de woningbouw te stimuleren zijn minimale eisen aan de ontwikkelaar meegegeven.  

Een aantal omwonenden ervaart de komst van de appartementen en/of de bouw negatief. Er is 

beroep aangetekend tegen de vergunning; de zaak dient begin volgend jaar bij de Raad van State.  

Met de ontwikkelaar worden geregeld afstemmingsgesprekken gevoerd, zowel over de operationele 

situatie als over de toekomstige plannen voor fase 2. Juist vanwege dat laatste is het logisch om de 

ontwikkeling te benaderen als integraal onderdeel van de zone Zuid-West. In het gebied achter Plaza-

West wordt de bouw van ca. veertienhonderd woningen, bedrijvigheid en voorzieningen beoogd. 

Opgeteld met de woningbouw Plaza-West, worden er in de totale zone ca. tweeduizend woningen 

gebouwd.  

 

3. Consequenties 

De bouw eerste fase Plaza West vindt plaats in een toegankelijk gebied  

Via eerdere informatiedocumenten is de raad geïnformeerd over de voortgang. Vanaf de start zijn er 

discussies gevoerd over de ruimtelijke kwaliteit. Het vervallen van de verdiepte parkeergarage maakt 

dat de ontwikkelaar binnen het geldende bestemmingsplan ontwikkelt. Dat beperkt de invloed van 

de gemeente op de te realiseren ruimtelijke kwaliteit. Inmiddels is gestart met de bouw. 

Bouwen op een terrein dat ook in gebruik is, vraagt steeds nieuwe verkeer- en parkeeroplossingen. 

Belangrijk is dat er geen onveilige situaties mogen ontstaan. De beleving over wat onveilig is, laat zich 

moeilijk in waarden vangen. Tijdens de bouw zijn er meldingen binnengekomen over de ervaren 

onveiligheid op het parkeerterrein, de aansluiting van het eigen terrein op de openbare weg en over 

geluidsoverlast tijdens het bouwen. Bij controle zijn er weinig feitelijke of formele overtredingen 

geconstateerd, wel zaken die door aanpassingen het voor de gebruiker, gemakkelijker of duidelijker 

maken.  

Op het terrein worden tenminste maandelijks door de gemeente controles uitgevoerd; periodiek 

bezoekt de verkeerspolitie het openbare terrein. 

Einde van dit jaar wordt de slagboom bij de toegang van het terrein in gebruik gesteld. Daarmee 

wordt het duidelijker dat men particulier terrein opgaat. 

 

Communicatie over de bouwwerkzaamheden en de verschillende partijen 

De communicatie over de bouw verzorgt de ontwikkelaar. Belangstellenden kunnen zich abonneren 

op een digitaal nieuwsbericht.  
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Er zijn ook vragen over vergunningen en gemeentelijke controles. De verdeling van 

verantwoordelijkheden tussen overheden en de verschillende eigenaren van het gebied maakt het 

voor bewoners niet altijd makkelijk wanneer het gaat om informatie of om een melding doen. Via het 

reguliere meldingen systeem worden de meldingen op de juiste plek gelegd. Onder andere met de 

wijkraad is één gemeentelijk aanspreekpunt afgesproken. De buurt is hierover via een nieuwsbrief 

geïnformeerd.  

 

De zone en de ontwikkeling van Plaza-West grenzen aan elkaar 

De gebiedsontwikkeling heeft impact op de omgeving. Als gemeente weten we dat er zorgen zijn 

over de bereikbaarheid bij een aantal bewoners. Juist in het vinden van mobiliteitsoplossingen is het 

goed om in een groter gebied te denken, om goede plannen voor doorstroom te maken, afhankelijk 

van het gebruik van het gebied. Ook het stimuleren van het gebruik van de fiets vraagt een ruimer 

kader. Om Plaza-West en het achterliggend gebied ook stedenbouwkundig goed op elkaar aan te 

laten sluiten ligt het voor de hand de ontwikkeling niet als een apart project te benaderen. 

 

4. Vervolg 

Fase 1 wordt gerealiseerd; fase 2 moet nog worden vergund 

Nu na het vaststellen van de visie worden met de ontwikkelaars samenwerkingsafspraken gemaakt 

en worden de plannen voor deelgebieden door hen geconcretiseerd.  

Er is nog geen omgevingsvergunning aangevraagd door de ontwikkelaar van Plaza-West. Het zorgen 

voor een goede parkeerbalans en de optimalisatie van het ruimtelijke ontwerp, rekening houdend 

met de gebruikers en huurders van het terrein, vragen om meer aandacht.  

Met Prorail zijn we in gesprek over de mogelijke aanschaf van grond langs het treintracé. De extra 

grond geeft ruimte voor met name de infrastructuur en groen. 

Nieuwe informatie over het project Plaza-West wordt gegeven als onderdeel van de besluiten rond 

de ontwikkelzone. 

 

De zone 

Een goede communicatie en het betrekken van omwonenden en zo mogelijk nieuwkomers kan 

ervoor zorgen dat de nieuwe toevoeging van de stad in de zone, inclusief Plaza-West aansluit op de 

bestaande. De ontwikkelaars van het gebied achter Plaza-West, hebben Urban Sync, een extern 

bureau, gevraagd om de participatie/co-creatie op de verdere ontwerpfase te begeleiden. Parallel 

daaraan, en in samenhang met Urban Sync, zijn stadsmakers, ontwikkelaars en de gemeente aan de 

slag om initiatieven in dit gebied te laten ontstaan en ruimte te geven, en de activiteiten te 

programmeren. Deze hebben tot doel om positieve energie en saamhorigheid in de buurt te 

genereren op creatieve en verbindende thema’s. Zo bestaat het plan om een kerstmarkt te houden 

in West; hiermee wordt een groter aantal bewoners in het gebied bereikt dan nu actief is. Zij worden 

uitgenodigd om op thema’s mee te denken. De activiteiten leiden tot een continue proces van input 

ophalen voor de ontwikkelingen in de zone. Hierdoor blijft de gemeente goed op de hoogte van wat 

leeft in de buurt, er ontstaat een nieuw netwerk aan actieve bewoners en er vindt op natuurlijke 
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wijze verbinding plaats tussen de nieuwkomers en de huidige bewoners van de omliggende buurten. 

Om dit goed te kunnen doen, neemt de gemeente samen met stadsmakers uit de buurt deel aan een 

leer- en werktraject van het stimuleringsfonds, ontwikkeltraject Anders Werken aan Stad Dorp en 

Land. Naast Haarlem doen nog 19 andere gemeenten mee. 

 

 

 


