
Griffiebureau Haarlem inzake schriftelijke inspraak Domus Plus en Skaeve Huse, 

Hieronder treft U de schriftelijke reactie van de Stichting tot behoud van de groene zoom 

Zuiderpolder aan ter behandeling tijdens de gecombineerde vergadering Ontwikkeling en 

Samenleving van 30 maart a.s.  

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging  

Dank voor Uw aandacht en vriendelijke groet, 

Mida Koelman  

 

Gecombineerde commissievergadering Ontwikkeling en Samenleving 31 maart 2021 16:00 
 De Stichting tot behoud van de groene zoom Zuiderpolder heeft  kennis genomen van Uw 
voornemen om een Domus Plus en/of een Skaeve Huse in de groene zoom van de Zuiderpolder te 
huisvesten. Wij maken hiertegen ernstig bezwaar en wel om onderstaande redenen: 

Het voornemen tot vestiging van een Domus Plus/Skaeve Huse in de groene zoom druist in  tegen te 
door de gemeenteraad  eerder genomen, onherroepelijke beslissing. Wij wijzen U hierbij op de 
Structuurvisie Openbare Ruimte 2040 door de gemeenteraad vastgesteld op 21 
december 2017 waarin onder andere wordt  gesteld dat: Prioriteit nr. 1 het beschermen en 
versterken van de groenstructuur.                                                         

Het groene buitengebied is niet slechts  groene entourage.  Maar is noodzakelijk om de mooie stad 
Haarlem leefbaar en gezond te houden. Het klimaat verandert, periodes van droogte maar ook 
periodes met hevige regenval maken het noodzakelijk om middels het groene buitengebied voor 
voldoende hemelwateropvang zorg te dragen. Ook  is het een verbindingsgebied naar de 
recreatiegebieden en van groot ecologisch belang.  

Bovendien is op 16 november 2020  de  provinciale Omgevingsverordening 2020 van kracht 
geworden. Hierin  is het BPL opgenomen. Dit Bijzondere Provinciale Landschap strekt zich uit over 
de thans  genoemde  Domus Plus en/of Skaeve Huse locaties. Uw keuzes, Nieuweweg, Rob. 
Nurksweg en Vergierdeweg  liggen allen binnen het Bijzonder Provinciale landschap en  verdienen 
de BPL-bescherming uit de nieuwe Omgevingsverordening 2020.  Evenals de door het college van 
B&W bij B&W-besluit van 16 maart jl. als reserve genoemde locaties.  

 Het Locatiekeuze document van WV studio stelt  dat er uitsluitend in Haarlem Oost plekken 
beschikbaar zouden  zijn waar Domus Plus en/of Skaeve Huse gevestigd kan worden.  In  discussies 
binnen Uw commissies is echter ook gesproken over een verdeling van de locaties over de gehele 
stad. Dit in het kader van een ongedeelde stad!  Hoe verklaart U dat er bij de keuze er slechts 4 
locaties, die allen in Haarlem Oost zijn gelegen, worden aangedragen? Dit terwijl grote delen van 
Haarlem Oost al onder de zwakke wijken vallen. Zwakke wijken waar door extra inzet  de 
gemeente  het stadsdeel samen met de bewoners en partners kwalitatief wil verbeteren en het  ‘het 
vertrouwen van de bewoners moet worden teruggewonnen’ zoals wordt aangegeven 
in Gebiedsopgaven 2019-2023 van 13 september 2018. 

  De zoektocht naar een plek voor deze voorzieningen loopt al sinds juni 2018. Het externe wv-studio 
rapport ontvangt U in maart 2020.  Na een lange periode van geheimzinnigheid beslist de 
gemeenteraad op 20 oktober 2020 dat er met 4 locaties in Oost verder gegaan moet worden. 20 
dagen daarna  is er op 9 november jl.  slechts voor omwonenden een digitale briefing  . 
Andere  partijen zoals  ondernemers, scholen, ouderen locaties, sportverenigingen, stichtingen etc. 



zijn NIET in kennis zijn gesteld.  Daardoor was er geen gelegenheid   om te kunnen reageren. Wij 
vinden dit een ondermaatse gang van zaken. 

Deze handelswijze is naar onze mening ondemocratisch. Ook is de inzet van Haarlem om de 
regiogemeenten op hun taak te wijzen om deze noodzakelijke voorzieningen op hun grondgebied te 
huisvesten lijkt ons onvoldoende benut. 

In Uw Coalitieakkoord van 23 Mei 2018  werd bepaald dat  ‘We koesteren en behouden de groene 
zoom rondom de stad.  

Al met al  redenen  voor de St. tot behoud van de groene zoom Zuiderpolder om ernstig bezwaar 
tegen deze beoogde locaties te maken. 

Wij verzoeken U onze bezwaren in Uw besluitvorming mee te laten wegen. 

Namens de Stichting tot behoud van de groene zoom Zuiderpolder, 

Mw. Mida Koelman 

  

 


