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Onderwerp: Beantwoording vragen over Waarderpolder n.a.v. plan van aanpak economische visie

Geachte mevrouw Otten,

Op 15 juni 2019 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake Bedrijventerrein Waarderpolder.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.

1. Als u in 2025 al 10.000 extra woningen wilt hebben gebouwd gaat u er dan vanuit dat ook op dat 
moment al extra banen moeten zijn gecreëerd zodat het percentage in Haarlem werkende 
Haarlemmers op 40% blijft?

De overheid kan de economie niet regisseren maar wel zorgen voor de best mogelijke 
randvoorwaarden voor behoud en groei van ondernemerschap, werkgelegenheid en welvaart in de 
stad. Door onder andere te zorgen voor snelle en goede dienstverlening, versterking van 
economische hubs, meer zichtbaarheid, goede samenwerking, en behouden en aantrekken van het 
juiste talent wil het college het vestigingsklimaat optimaliseren. Het college creëert zelf geen banen 
maar wil wel fysieke ruimte scheppen voor bedrijven om uit te breiden dan wel zich in Haarlem te 
vestigen zodat het gewenst aantal banen kan worden gerealiseerd. Het college is daarin afhankelijk 
van onder andere de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven en kan zich daarmee niet 
vastleggen op te realiseren aantallen.

2. Hoeveel banen moeten er dan zijn bijgekomen in 2025 en hoe gaat u dit bewerkstelligen?
Bij 10.000 extra woningen gaan we uit van een groei van de beroepsbevolking met 20.000 personen. 
Bij een gelijkblijvende dagelijkse uitgaande pendel van de beroepsbevolking van 60% vraagt dat om 
8000 nieuwe banen in de stad. In de 7 ontwikkelgebieden zitten er op de ontwikkellocaties bedrijven 
die moeten verhuizen om de bouw van woningen mogelijk te maken. Dat is werkgelegenheid die 
ofwel uit Haarlem wegvloeit (50%), ofwel elders in Haarlem geaccommodeerd kan worden. De 
ontwikkelgebieden leveren ook nieuwe (lees verzorgende) werkgelegenheid op in de vorm van meer 
winkels, dienstverlening enzovoort.
Samenvattend is de uitdaging rondom werkgelegenheid als volgt:

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: ECDW/2019/525112
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

1/5



• 8.000 nieuwe banen toevoegen voor het behouden van de werk-woonratio van 0,4
• 7.100 banen behouden in de ontwikkelzones die buiten de ontwikkelkavels liggen (behoud 
banen)

Op 9 mei 2019 is de notitie Groeipotentie, Studie naar wonen, voorzieningen, werken en mobiliteit in 
de Commissie Ontwikkeling besproken. Daarin vindt u deze cijfers uitgewerkt en toegelicht.

3. Heeft u ook gerekend op het extra verkeer die de 10.000 woningen met zich meebrengt? Zo ja, 
kunt u de berekeningen overleggen?

Op 9 mei 2019 is de notitie 'Groeipotentie, Studie naar wonen, voorzieningen, werken en mobiliteit' 
in de Commissie Ontwikkeling besproken. Daarin vindt u onder 4.4 deze cijfers uitgewerkt en 
toegelicht.

4a. Hoe gaat u om met de parkeerproblematiek die deze 10.000 woningen met zich meebrengt? 
Hierin voorziet deels de SOR (Structuurvisie Openbare Ruimte). Zoals besproken in de commissie 
Ontwikkeling vragen vraagstukken rondom mobiliteit een stedelijke blik en aanpak dat later dit jaar 
in de vorm van het mobiliteitsbeleid wordt aangeboden.

4b. Een groot gedeelte van de bedrijvigheid in Haariem speelt zich afin de Waarderpoider. Het 
probleem is dat de Waarderpoider niet in noordelijke, oostelijke, zuidelijke of westelijke richting is uit 
te breiden. Bovendien is de doorstroming van het verkeer na de herindeling van de Oudeweg in de 
spits een groot drama. Tot slot is het bestemmingsplan Waarderpoider uitermate inflexibel.
Het college heeft de Raad toegezegd een onderzoek uit te voeren naar de Toekomst van het 
Bedrijventerrein Waarderpoider. De opdracht hiertoe is inmiddels uitgezet. Een van de 
onderzoeksvragen is waar en hoe in de Waarderpoider extra ruimte voor werken kan worden 
gerealiseerd, bijvoorbeeld door verruiming van stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Zoals besproken in de commissie Ontwikkeling vragen vraagstukken rondom mobiliteit een stedelijke 
blik en aanpak dat later dit jaar in de vorm van het mobiliteitsbeleid wordt aangeboden.

5. Welke rol heeft u in gedachten voor de Waarderpoider bij uw plannen om meer banen te creëren 
in Haarlem voor Haarlemmers?

Het hiervoor genoemde onderzoek naar de Toekomst van het Bedrijventerrein Waarderpoider 
voorziet daarin. Zie ook de beantwoording bij vraag 10. Verder is het college van mening dat nieuwe 
banen in verzorgende functies (detailhandel, horeca, dienstverlening) bij voorkeur in de 
ontwikkelgebieden ondergebracht moeten worden. De Waarderpoider is immers een gezoneerd 
bedrijventerrein en biedt daarmee ruimte aan bedrijven die vanwege geur of geluid niet elders in de 
stad gefaciliteerd kunnen worden.

6. Wat is de status van de al 20 jaar stil liggende ontwikkeling van het gebied rond station 
Spaarnwoude?

De concept ontwikkelvisie Oostpoort is 6 juni behandeld in de raadscommissie Ontwikkeling. Tussen 
24 juni 2019 tot 5 augustus 2019 kunnen hier zienswijzen op worden ingediend.
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7. Wat gaat u op korte termijn doen ter verbetering van de doorstroming van het verkeer in de 
Waarderpolder?

Het college voert met behulp van het Rijk de campagne Beter op Weg, waarin reizigers in het woon
werkverkeer worden gestimuleerd van alternatief vervoer gebruik te maken. De oplevering van de 
Figeebrug is in dat licht een eerste resultaat. Het programma biedt mogelijkheden tot het faciliteren 
van deelvervoer, locaties voor deelfietsen en infrastructurele maatregelen die de Waarderpolder 
beter bereikbaar voor OV en fiets maken.

8. Wat vindt u van het feit dat er nauwelijks hoogbouw mogelijk is in de Waarderpolder?
Bij het vaststellen van het nu nog geldende bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder is 
langs de centrale assen (Waarderweg en Oudeweg) een minimale bouwhoogte vastgesteld. Ook is de 
maximale bouwhoogte op deze assen vastgesteld op 20 meter. Van deze extra bebouwingsruimte is 
nog maar mondjesmaat gebruik gemaakt. Onderdeel van het onder 4 genoemde onderzoek is de 
vraag of een minimale bouwhoogte eis een adequate oplossing is voor het realiseren van meer 
arbeidsplaatsen; of dat er op andere locaties in de Waarderpolder hoogbouw (tot 40 meter) mogelijk

9. Zou het niet beter zijn om de toegestane hoogtes die nu in het bestemmingsplan zijn vastgelegd 
te verhogen tot bijvoorbeeld in elk geval 50 meter?

Dit is onderdeel van het onder 4 genoemde onderzoek.

10. Bent u het met Liberaal Haarlem eens dat dit een enorm economisch potentieel zou ontsluiten? 
Behalve het toevoegen van bouwvolume zijn er ook andere factoren van belang bij de ontwikkeling 
van een toekomstbestendig bedrijventerrein. Denk daarbij aan voldoende arbeidspotentieel, 
nabijheid van (praktijk)onderwijs, bereikbaarheid en een aantrekkelijke inrichting van de openbare 
ruimte. Ook deze factoren zijn onderdeel van het onderzoek.

11. Zo nee, kunt u dan aangeven welke redenen u heeft om via het bestemmingsplan de ontwikkeling 
van meer bedrijfs- en kantoorruimtes te beperken?

Uit een onderzoek in 2018 is gebleken dat de werkgelegenheid per vierkante meter in de 
Waarderpolder, twee keer zo hoog is als het gemiddelde van alle bedrijventerreinen in de Metropool 
Regio Amsterdam. Desondanks deelt het college de mening dat het gezoneerde bedrijventerrein 
Waarderpolder nog ruimte biedt voor extra werkgelegenheid.

12. Kunt u aangeven wat stedenbouwkundig en economisch de gevolgen zouden zijn van 
verhogingen van de verschillende bouwhoogtes zoals die nu in het bestemmingsplan staan.
Graag een aantal varianten uitwerken (bijvoorbeeld +10 meter, +20 meter, +50 meter)

Dit is onderdeel van het onder 4 genoemde onderzoek.

Voor veel gebouwen in de Waarderpolder gelden nog aanvullende regels die ondernemers beperken. 
Zo is het soms niet mogelijk om ergens een zelfstandig kantoor te hebben omdat er volgens het
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bestemmingsplan alleen een ondergeschikt kantoor bij een bedrijfsruimte mag zijn. Bovendien is het 
vrijwel onmogelijk om direct aan klanten te verkopen (detailhandel).

13. Kunt u aangeven of u nog steeds achter al deze beperkende en remmende regels staat? Zo ja, 
kunt u dan motiveren waarom? Zo nee, bent u bereid om te kijken waar al deze regels versoepeld, 
verruimd of zelfs geschrapt kunnen worden?

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder maakt ievering van producten aan 
eindgebruikers (detailhandel) mogelijk tot maximaal 10% van de jaaromzet. Dit om te voorkomen dat 
detailhandel de winkelgebieden verlaat en schaarse bedrijfsruimte in de Waarderpolder inneemt. 
Daar komt bij dat detailhandelsfuncties in de Waarderpolder extra (en mogelijk kwetsbaar) verkeer 
naar het bedrijventerrein trekt.
Het werklandschap is aan veranderingen onderhevig. De strikte scheiding tussen kantoor en 
bedrijfsruimte vervaagt door nieuwe werkvormen. Het college spreekt daarom liever van 'stapelbare 
werkfuncties' in plaats van zelfstandige kantoorruimte. Of en in hoeverre het wenselijk is deze 
scheiding los te laten is onderwerp van het onderzoek onder 4 genoemd.

14. Liberaal Haarlem vind dat er onvoldoende horecagelegenheden in de Waarderpolder zijn. Voorde 
lunch is er weinig, voor een borrel en voor het avondeten is er niets, Bent u het met Liberaal 
Haarlem eens dat dit moet verbeteren? Zo ja, wat gaat u er dan aan doen? Zo nee, kunt u dan 
gemotiveerd uitleggen waarom niet?

In het huidige bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder is een vrijstelling opgenomen voor 
het faciliteren van op de Waarderpolder gerichte horeca gelegenheden. Dit wordt ook wel de 
'parkmanagementfunctie' genoemd. Het college heeft tot nu toe aan veel verzoeken hiertoe 
meegewerkt (zoals bijvoorbeeld op het Figeeterrein, MAAK terrein, de Ontmoeting bij bakkerij van 
Vessem, Proeflokaal Jopen en het Uyltje). Verder is het aan de markt om hier gebruik van te maken.

15. Kunt u zelf een inventarisatie maken van zaken die in het bestemmingsplan Waarderpolder 
zouden kunnen worden verruimd om de doelstelling van meer werkgelegenheid in Haarlem te 
ondersteunen?

Ook dit is onderdeel van het onder 4 genoemde onderzoek Toekomst van de Waarderpolder. De 
uitkomsten van dit onderzoek vormen de input voor de omgevingsvisie en het uiteindelijke 
omgevingsplan dat voor het nu geldende bestemmingsplan Waarderpolder in de plaats komt.
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16. Heeft u al overleg gehad met de IKH met betrekking tot de plannen die u heeft inzake het creëren 
van meer werkgelegenheid in Haarlem? Zo nee, bent u bereid om dit op korte termijn te doen? 

Het IKH is betrokken bij het formuleren van de onderzoeksvragen onder 4 genoemd. Het IKH is 
betrokken bij het tot stand komen van de Economische Visie. Het college streeft ernaar in 2020 een 
nieuw convenant Waarderpolder met het IKH te sluiten waarin veel aandacht is voor Groei van de 
Stad en de gewenste werkgelegenheid ontwikkeling.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.
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