
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

22 februari 2008 bij ons college ingekomen vragen van de heer C.J. Pen en de heer 

J.J. Visser en het door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

 

 

Van:  CDA fractie Haarlem 

  Cees-Jan Pen-Jur Visser 

 

Aan:  College van B&W  

  T.a.v. portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Sport  

  

Betreft: Herinrichting en veiligheid Nol Houtkamp complex 

 

Geacht college, 

 

In 2007 is de commissie samenleving op bezoek geweest bij de clubs van het Nol 

Houtkamp sportpark. De inrichtingsplannen zijn besproken, de commissieleden zijn 

met enthousiasme rondgeleid over het complex, vragen werden gesteld en 

beantwoord en uiteindelijk bleek de verkeerscirculatie beter te kunnen. Ook dat is 

opgelost. Grote tevredenheid en instemming bij de commissie en bij de clubs. 

Iedereen is overtuigd van nut en noodzaak van deze ontwikkeling. Het krediet is ter 

beschikking gesteld op basis van een goed en breed gedragen plan. De 

aanbestedingen zijn gedaan en de vergunningen art. 19 lid 2 zijn voorjaar 2007 

aangevraagd. 

 

De planning leek klip en klaar: 

- november 2007:  start uitvoering grondwerk 

- juni 2008: oplevering 

- mei 2008: vergunning kantine afgerond en start uitvoering kantine 

- augustus 2009: oplevering kantine augustus 2009. 

 

Het CDA constateert helaas dat er nog niets is gebeurd is en de commissie hierover 

weinig heeft vernomen. Navraag leert dat de vergunningenprocedure vastloopt. Het 

grondwerk houdt o.a. in het graven van een sloot, het aanbrengen van 
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beschoeiingen en het dempen van een sloot. Daar is een aanlegvergunning voor 

nodig. Rijnland heeft al ingestemd. De werkzaamheden zijn aanbesteed en de 

aannemer staat in de startblokken. Maar er is geen zicht op de termijn wanneer de 

vergunning afgegeven wordt. Sterker nog, er lopen bezwaren, waardoor een 

hoorzitting moet plaatsvinden. De ter visie legging had in juli/augustus 2007 

kunnen plaatsvinden, maar vond plaats eind november 2007. De ter visie legging 

liep af op 17 januari j.l.. Inmiddels zijn we een maand verder en er is nog steeds 

geen hoorzitting gepland. 

 

De gevolgen voor de ontwikkeling van het sportpark zijn: de honk/softbalvelden 

kunnen niet ingezaaid worden in verband met tekort aan tijd. Er moeten plaggen 

gelegd moeten worden, waardoor de kosten met tienduizenden euro’s stijgen. Dit 

staat nog los van het feit dat de aannemer zijn planning niet haalt. 

 

Olympia kan hier niets aan doen. Deze uitloop kan fnuikend zijn voor de 

vereniging. Er is een ledenstop voor de voetbal. Olympia wil de velden optimaal 

gebruiken en vervolgens lopen de vergunningen niet. De gemeente is in gebreke 

gebleven. 

 

Veiligheid 

Helaas kampt de club ook in toenemende mate met vandalisme, achtergelaten 

rootzooi als condooms en spuiten en beledigingen. Er zijn duidelijke signalen dat er 

groepen in de avonden op de complexen rondhangen vanuit gedachte dat je daar 

ongestoord je gang kan gaan. Voor de clubs leidt dit tot onnodige kostenposten en 

medewerkers durven de jongeren niet meer aan te spreken. Op papier liggen er wel 

afspraken tussen de clubs, politie, gemeente en SRA, maar of deze worden 

gehandhaafd en of de rollen duidelijk zijn, is de vraag. Het probleem wordt niet 

opgelost en lijkt alleen maar erger te worden. 

In het verlengde hiervan bereiken ons signalen dat er geen helderheid is wie 

verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud binnen de hekken en de gebrekkige 

openbare verlichting incl energiekosten op en rond het complex in het bijzonder. 

Vrouwelijke sporters, vrijwilligers en bezoekers voelen zich in de avonden op en 

rond het complex niet veilig. Zo worden vrouwelijke vrijwilligers niet ingezet op de 

latere avonduren. Ook zijn er geluiden dat niet 100% duidelijk is wie 

verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud binnen de hekken en of hier 

budgetten voor beschikbaar zijn.  

 

Het CDA wenst naar aanleiding van bovenstaande schriftelijke vragen te stellen ex 

artikel 38. Wij verzoeken u gelet op de ernst van de situatie,de risico’s voor de 

gemeente en de sportclubs en de onduidelijkheden die leven de beantwoording met 

spoed te behandelen.  

 

1. Bestaat er een ambtelijke prioriteitenlijst voor het afwikkelen van vergunningen 

art. 19? 

2. Zo ja, is deze lijst vastgesteld door het College? Zo ja, wanneer? 

3. Staat het Nol Houtkampcomplex op deze lijst?. Zo nee, waarom niet? Zo ja, 

waardoor loopt het vergunningentraject vast? 

4. Kent het College de risico’s van verlate oplevering (los van wat dat betekent voor 

de 
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    vereniging)? Wat is de schade voor de gemeente? 

5. Hoe groot is het probleem voor de gemeente als DSC’74 niet op tijd 023 kan 

verlaten? 

6. Hoe is de huidige planning? 

7. Wanneer is er voor het laatst (gemeente)bestuurlijk contact geweest met Olympia 

rond de herontwikkeling? 

8. Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de clubs, gemeente, SRA en 

politie rond de veiligheid op het complex?  

9. Bent u op de hoogte van de veiligheidsproblematiek rond het sportpark?  

10. Bent u bereid de wederzijdse veiligheidsafspraken tussen de clubs, gemeente, 

SRA en politie te toetsen op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid?  

11. Zijn er plannen de openbare verlichting te verbeteren en uit welk budget komt 

dit? 

12. Wie is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en verlichting binnen de 

hekken? Hoe zit dit met verlichting buiten de hekken? 

13. Is er budget beschikbaar beheer, onderhoud en verlichting binnen de hekken te 

financieren? 

14. Kunt u de raad informeren wanneer u met Olympia en de betrokken instanties 

overleg voert de geconstateerde problemen op te lossen?  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Cees-Jan Pen  

Jur Visser 

 

 

 

 

Aan de heer C.J. Pen 

lid van de gemeenteraad 

Kleverparkweg 54 rood 

2023 CG  Haarlem 

 

Aan de heer J.J. Visser 

lid van de gemeenteraad 

Eindenhoutstraat 48 

2012 MK  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 22 februari 2008 

Herinrichting en veiligheid Nol Houtkamp 

complex 

 

Geachte heren Pen en Visser, 

 

Op 22 februari jl. hebt u veertien schriftelijke vragen voorgelegd aan het college 

van B&W van Haarlem inzake de stand van zaken van de herinrichting van het Nol 
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Houtkamp Sportpark en over de veiligheid op het park. U sprak uw zorg uit over de 

(stagnatie bij de) voortgang van de herinrichting en de mogelijke consequenties 

daarvan en ook toonde u zich bezorgd over de veiligheidssituatie op en rond het 

complex. Graag geven wij u daarop de volgende antwoorden. 

 

1. Bestaat er een ambtelijke prioriteitenlijst voor het afwikkelen van 

vergunningen art. 19 

 

Antwoord 
Ja. 

 

2. Zo ja, is deze lijst vastgesteld door het College? Zo ja, wanneer? 

 

Antwoord 

Deze lijst is vastgesteld (en bijgesteld) in overleg met de portefeuillehouder. 

 

3. Staat het Nol Houtkampcomplex op deze lijst?. Zo nee, waarom niet? Zo ja, 

waardoor loopt het vergunningentraject vast? 

 

Antwoord  

Niet van toepassing. Zie antwoord op de vragen 5 en 6. 

 

4. Kent het College de risico’s van verlate oplevering (los van wat dat betekent 

voor de vereniging)? Wat is de schade voor de gemeente? 

 

Antwoord  

Het College is zich volkomen bewust van de risico’s van verlate oplevering. Juist 

daarom wordt alles op alles gezet om tijdige oplevering van de honk- en 

softbalvelden te realiseren. Vooralsnog is er geen enkele aanleiding om te twijfelen 

aan het feit dat dit (tijdige oplevering) ook gaat lukken. 

 

5. Hoe groot is het probleem voor de gemeente als DSC’74 niet op tijd 023 kan 

verlaten? 

 

Antwoord  
Zoals bij vraag 4 al werd aangegeven is er geen aanleiding om te twijfelen aan het 

feit dat DSC ’74 het sportcomplex Boerhaavelaan-Oost I (023) wel tijdig zal 

verlaten. 

 

6. Hoe is de huidige planning? 

 

Antwoord 

In week 13 of 14 wordt begonnen met het graven van de nieuwe sloot rond de 

noord- en westzijde van het sportcomplex, waarna de sloot die nu nog dwars over 

het complex loopt gedempt kan worden. Dit deel van het werk is medio juni klaar. 

In week 14 wordt de advertentie geplaatst inzake de (Europese) aanbesteding van 

de cultuurtechnische en infrastructurele werkzaamheden (aanleg velden, 

parkeerplaatsen e.d.). Volgens de planning kan dan in week 25 (half juni, direct na 

het gereed komen van de werkzaamheden aan de sloten) met de uitvoering 
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begonnen worden. De nieuwe velden kunnen dan omstreeks medio januari 2009 

speelklaar zijn, ruim voor de aanvang – half maart - van het honk- en softbalseizoen 

2009. 

 

7. Wanneer is er voor het laatst (gemeente)bestuurlijk contact geweest met 

Olympia rond de herontwikkeling? 

 

Antwoord 

Er vindt maandelijks overleg plaats tussen de gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever 

en de projectmanager met het bestuur van Olympia. Het laatste 

(gemeente)bestuurlijk contact (wethouder Sport) met Olympia dateert 19 maart j.l. 

 

8. Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de clubs, gemeente, SRO en 

politie rond de veiligheid op het complex?  

 

Antwoord 

SRO Kennemerland dient er – als beheerder van het complex - voor te zorgen dat 

de afrasteringen en hekwerken rondom het sportcomplex in goede staat zijn. 

Stapsgewijs wordt op alle sportcomplexen het kwetsbare gaas vervangen door veel 

steviger dubbelstaafmat hekwerk. De clubs zorgen ervoor dat de sportcomplexen 

(’s-avonds) na gebruik degelijk worden afgesloten. Daarnaast doen zij, wanneer 

vandalisme e.d. wordt geconstateerd en wanneer het complex wordt betreden door 

onbevoegden, aangifte bij de politie en informeren de beheerder van het complex 

(SRO). 

De politie verricht zijn gebruikelijke taken. Indien er op een bepaald sportcomplex 

structureel sprake is van vandalisme en/of andere vormen van ongewenst ge- c.q. 

misbruik van de faciliteiten zal de politie het onderhavige complex vaker 

controleren. 

SRO Kennemerland voert periodiek overleg met de verschillende wijkagenten die 

een (of meer) sportcomplex(en) in hun gebied hebben. 

 

9. Bent u op de hoogte van de veiligheidsproblematiek rond het sportpark?  

 

Antwoord 

Vandalisme is een verschijnsel dat zich helaas op vrijwel alle sportcomplexen met 

enige regelmaat voordoet. Over specifieke problemen op het Nol Houtkamp 

Sportpark waren wij niet eerder geïnformeerd. Van de voorzitter van Olympia 

vernamen wij overigens dat de klachten niet zo zeer problemen op het sportcomplex 

zelf betreffen, maar de als onvoldoende ervaren lichtsterkte van de openbare 

verlichting op de Noord-Schalkwijkerweg. 

 

10. Bent u bereid de wederzijdse veiligheidsafspraken tussen de clubs, gemeente, 

SRO en politie te toetsen op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid?  

 

Antwoord 

Ja. 

 

11. Zijn er plannen de openbare verlichting te verbeteren en uit welk budget komt 

dit? 
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Antwoord 

De verlichting op het parkeerterrein naast het Nol Houtkamp Sportpark wordt als 

onderdeel van het herinrichtingsplan geheel vernieuwd, ten laste van het 

herinrichtingsbudget. Tot op heden waren geen klachten bekend over het – op 

beleidsmatige gronden (Spaarne-oever) inderdaad minimale – verlichtingsniveau 

van de Noord-Schalkwijkerweg. De focus van de afdeling ORGV is daarom op dit 

moment niet op deze verlichting gericht en er zijn geen plannen om deze te 

veranderen. 

 

12. Wie is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en verlichting binnen de 

hekken? Hoe zit dit met verlichting buiten de hekken? 

 

Antwoord 

Afdeling ORGV is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en verlichting buiten 

de hekken. Binnen de hekken is SRO Kennemerland verantwoordelijk voor de 

sportvoorzieningen (velden, veldverlichting, veldafscheiding e.d.). Er vindt overleg 

plaats over de overgang van beheer en onderhoud van de verdere inrichting van de 

sportcomplexen (bomen, sloten, beschoeiingen, ‘gewone’ verlichting e.d.). 

 

13. Is er budget beschikbaar beheer, onderhoud en verlichting binnen de hekken te 

financieren? 

 

Antwoord 

Deze kosten moeten worden betaald uit de reguliere onderhoudsbudgetten. 

 

14.  Kunt u de raad informeren wanneer u met Olympia en de betrokken instanties 

overleg voert de geconstateerde problemen op te lossen? 

 

Antwoord 

Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden.. 

 

Hoogachtend, 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 

 


