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Pleiten voor boombehoud en meer en betere m2 groen en bomen in de leefomgeving  
omdat Haarlem de minst groene stad is met, op twee na, de meeste inwoners per ha. 
 

 
Ontwikkelzone Zuid West zonder participatie 
 
Verzoek 
Wilt u vragen aan de wethouder of het Participatie en Inspraakplan voor de Ontwikkelzone  
Zuid-West openbaar wordt gemaakt?  
We hebben als burgers nog niets gezien van de plannen hoe onze leefomgeving wordt gewijzigd. 
Conform de ‘Haarlemse Participatiepraktijk 2011’ moet, als het gaat om een onderwerp waarover 
uiteindelijk de raad besluit, het PIP ook besproken worden in de raadscommissie. Die kan het PIP 
inhoudelijk beoordelen en krijgt bovendien zo de kans meteen aan te geven of de raad een actieve 
rol wil spelen in de participatie en de inspraak.  
 

Toelichting 
In november 2019 stonden meer dan 450 mensen in de refter die aangaven dat de visie met 
Spelregelkaart niet conform hun wensen was opgesteld. Toch besloot u verder te gaan met de 
ontwikkeling. We zijn nu ruim twee jaar verder. Een tijd waarin wensen zijn opgehaald en informatie 
door de gemeente werd gegeven over de procedure. Maar ook bij de laatste informatiebijeenkomst 
werd niet de gelegenheid gegeven te participeren (raadplegen, adviseren en meebeslissen) zoals dat 
in het beleid is vastgesteld. Dus wanneer gaat de procesmanager, en het team, met de bewoners 
overleggen over de voorstellen die naar de raad gaan? 
Volgende maand gaat de ontwikkelstrategie al de 
besluitvorming in. Als het plan in mei wordt vrijgegeven 
voor inspraak is er weinig tijd voor een normale 
participatie over het Masterplan en het 
stedenbouwkundigplan van eisen. 
 

• Wanneer worden de burgers geraadpleegd over 
de plannen hoe de leefomgeving wordt 
gewijzigd? 

• Wanneer kunnen burgers bijvoorbeeld 
adviseren over de gemaakte keuzes, de 
vormgeving en alternatieven? 

• Wanneer kunnen de burgers meebeslissen? Mee beslissen over de inhoud van het advies van 
het college aan de commissie ontwikkeling. 

 
Het is een gebied met veel openbare ruimte. Wanneer wordt de commissie beheer betrokken bij de 
plannen als dat ten koste gaat van het beleid voor de openbare ruimte? Denk aan toename van 
mobiliteit, verslechtering van de lucht, toename van geluidsbelasting, vermindering van 
groenvoorzieningen, onvoldoende aandacht voor duurzaamheid en gebrek aan ruimte voor 
klimaatadaptatie. Wie toetst of het plan zowel de ruimtelijke- als de leefomgevingskwaliteit 
verbetert? Er is geen adviescommissie leefomgevingskwaliteit ALK die het plan beoordeelt.    
 
Met vriendelijke groet 
Hilde Prins  
Lid Haarlemse Bomenwachters  
hildeprins@hetnet.nl   
tel 023-5323874 


