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Bijlagen -  

 

Het college informeert de gemeenteraad over een onderzoek dat plaatsvindt naar de mogelijkheid om een 

ondergrondse gemeentelijke parkeergarage te realiseren in het project Sonneborn. Indien de uitkomsten van 

dit onderzoek positief zijn, volgt een kredietaanvraag in de raadsvergadering van december 2022 of januari 

2023. 

 

Aanleiding 

Het college heeft op 11 oktober besloten om de nota uitwerking parkeerregulering vrij te geven voor 

inspraak. Deze nota gaat onder meer uit van het invoeren van parkeerregulering bij een parkeerdruk van 85% 

en het toepassen van een aanpasbaar vergunningenplafond. Nadat alles is voorbereid, voert Haarlem  

vanaf 2024 in 11 wijken gefaseerd parkeerregulering in, de Indischewijk is één van deze wijken. In deze nota 

is ook aangegeven dat Haarlem wil inzetten op het ontwikkelen van nieuwe parkeergarages en andere 

parkeervoorzieningen aan de randen van de stad. Deze nieuwe parkeergarages hebben als doel om ruimte te 

creëren in bestaande wijken door auto’s van bewoners een plek te bieden.  Bij het project Sonneborn doet 

zich mogelijk een kans voor om een ondergrondse gemeentelijke parkeervoorziening te realiseren. 

 

Project Sonneborn 

Het project Sonneborn is gelegen in de Indischewijk. De Indischewijk is de wijk met de hoogste parkeerdruk in 

heel Haarlem. De wijk staat bekend als één van de meest ‘versteende’ wijken in Nederland. Het 

Sonnebornterrein (Spaarndamseweg 466) is één van de ontwikkelprojecten binnen de Ontwikkelzone 

Spaarndamseweg en wordt begrensd door de Spaarndamseweg, Floresstraat, Molukkenstraat en de 

Obistraat. Projectontwikkelaar VORM wil het voormalige Sonnebornterrein herontwikkelen tot een 

hoogwaardig woonmilieu met ongeveer 150 woningen waaronder een gezinsopvang, commerciële 

voorzieningen en een inpandige parkeergarage met op het dek een openbaar (toegankelijk) park. Het 

Ontwerp-Stedenbouwkundig Programma van Eisen heeft ter inzage gelegen tot 5 oktober 2022. De 

binnengekomen zienswijzen worden beantwoord en het SPvE wordt aan de commissie Ontwikkeling van 24 

november voorgelegd en vervolgens aan de raad van 15 december 2022 ter vaststelling aangeboden.  
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Onderzoek ondergrondse parkeervoorziening 

Op dit moment is in het project een bovengrondse parkeergarage van één laag voorzien met 125 

parkeerplaatsen voor de toekomstige bewoners. Op het dak wordt een openbaar (toegankelijk) park 

aangelegd. Aan de ontwikkelaar is gevraagd om een globaal onderzoek (ontwerp, bouwkosten en 

constructie) te doen naar het realiseren van een ondergrondse parkeergarage met 100-200 parkeerplaatsen 

voor de gemeente en 125 parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners.  Het resultaat van dit onderzoek, een 

globale businesscase en een kredietaanvraag legt het college aan u voor in de raadsvergadering van 

december 2022 of januari 2023. Vanwege de voortgang van het proces kan besluitvorming niet wachten op 

de reguliere besluitvorming voor de kadernota 

Bijkomend voordeel van het realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening als vervanging van een 

bovengrondse parkeergarage, is de toegankelijkheid van de groene openbare ruimte. In het geval dat er een 

ondergrondse parkeergarage wordt gerealiseerd, wint de ontwikkeling ontegenzeggelijk aan ruimtelijke 

kwaliteit en draagt het project bij aan de doelstelling auto’s uit het openbaar gebied te halen en bij te dragen 

aan de verbetering van de leefbaarheid van de directe omgeving. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 


