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Kernboodschap Het Schoterbos in Haarlem-Noord is een groene enclave met veel potentie. Er is 

echter sprake van achterstallig onderhoud, een te laag kwaliteitsniveau en een 
slechte waterhuishouding (wateroverlast). Om dit aan te pakken is in 2016 een 
schetsontwerp gemaakt voor een gefaseerde aanpak van het gehele park.
Op dit moment is fase 1 “aanpak wateroverlast en achterstallig onderhoud” in 
uitvoering.
De raad heeft de wens uitgesproken om aansluitend de vervolgfasen uit te voeren.
Om de vervolgfasen aansluitend uit te kunnen voeren is het nodig dat nu wordt 
gestart met de voorbereiding. Daarvoor wordt nu een krediet aangevraagd. Het 
vrijgeven van het voorbereidingskrediet is een bevoegdheid van de raad.

Behandelvoorstel voor 
commissie

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel 
van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in 
de raadsvergadering.

Relevante eerdere 
besluiten

- Gebiedsvisie Schoterbos-Jan Giizenvaart (2012/429512) in Raadsvergadering
20 december 2012;

- Structuurvisie openbare ruimte 2040 (2017/477571) in Raadsvergadering
21 december 2017;

- Aanvraag voorbereidingskrediet Schoterbos. groot onderhoud (2014/364563") in 
Raadsvergadering 27 november 2014;

- Beschikbaar stellen krediet voor realisatie definitief ontwerp (DO) fase 1 van 
het Schoterbos (2017/103892) in Raadsvergadering 11 mei 2017.

Besluit College 
d.d. 15 mei 2018

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad 
d.d..............

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
1. Een krediet van € 250.000,-- beschikbaar te stellen voor het voorbereiden en 

opstellen van een definitief ontwerp voor de vervolgfasen van het groot 
onderhoud en renovatie Schoterbos.

2. Dit bedrag te dekken uit het IP GOB43

de griffier, ---- ' de voorzitter, '

'.. "" ______________



1. Inleiding
Het Schoterbos in Haarlem-Noord is een groene enclave met veel potentie. Bij het opstellen 
van de Gebiedsvisie Schoterbos - Jan Gijzenvaart (2012) bleek dat de inrichting niet meer aan 
de verwachtingen voldeed. Het park was ruimtelijk, technisch en functioneel verzwakt. Er 
was sprake van achterstallig onderhoud, een te laag kwaliteitsniveau en een slechte 
waterhuishouding (wateroverlast). Daarom is besloten een stap te maken in het verder 
uitwerken van de Gebiedsvisie.
Als eerste is er een Schetsontwerp Schoterbos (zie bijlage) opgesteld. Het Schetsontwerp is 
een streefbeeld voor de toekomst, dat in grote lijnen de toekomstige ontwikkeling aangeeft, 
zoals: versterking ecologie; verbeteren waterhuishouding door meer open water, meer 
toegankelijkheid; betere bereikbaarheid; aantrekkelijk parkprogramma; verrijken 
bomenbestand. Over de uitwerking van dit streefbeeld is overlegd met de organisaties die in 
het park zijn gevestigd en met de omliggende wijkraden. Ook is met belangengroepen als de 
Haarlemse Bomenwachters en de Fietsersbond Haarlem gesproken. Het streefbeeld wordt 
gefaseerd gerealiseerd, waarbij elke fase leidt tot een structurele verbetering van het park. 
Inmiddels is de eerste fase in uitvoering, waarmee een substantieel deel van het groot 
onderhoud en het waterprobleem wordt aangepakt.

Bij de behandeling van de kredietaanvragen voor fase 1 heeft de raad de wens uitgesproken 
om de vier vervolgfasen aansluitend aan fase 1 uit te voeren. Om de vier vervolgfasen 
aansluitend te kunnen realiseren moet de besluitvormingsprocedure (participatie, VO, 
inspraak, DO) nu worden opgestart. Voor deze besluitvormingsprocedure wordt nu krediet 
aangevraagd.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. Een krediet van € 250.000,-- beschikbaar te stellen voor het voorbereiden en 
opstellen van een definitief ontwerp voor de vier vervolgfasen van het groot 
onderhoud en renovatie Schoterbos.

2. Dit bedrag te dekken uit het IP GOB43.

3. Beoogd resultaat
Een definitief ontwerp voor de vervolgfasen voor het groot onderhoud en renovatie van het 
Schoterbos. Met dit definitief ontwerp kunnen de vervolgfasen worden gerealiseerd en 
ontstaat er een aantrekkelijk en ecologisch veelzijdig stadspark waar verschillende vormen 
van gebruik en natuur samengaan en waar de bewoners van de omliggende wijken en ook 
andere inwoners van Haarlem een groene en gezonde plek vinden om te bewegen en te 
ontspannen.

4. Argumenten
1. Het vrijgeven van een krediet is een bevoegdheid van de raad
Het gaat hier niet om regulier onderhoud, daarover zijn al afspraken gemaakt in de contracten 
voor dagelijks onderhoud. Het gaat om extra werkzaamheden waarmee de kwaliteit van het 
park duurzaam verbeterd wordt. In het Investeringsplan (2018-2022) is voor de voorbereiding 
en uitvoering van de vervolgfasen een budget opgenomen van € 4.300.000,-.
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2. Het besluit past in het ingezet beleid
Het schetsontwerp dat de basis is voor de uitwerking van de vervolgfasen is gebaseerd op de 
Gebiedsvisie Schoterbos - Jan Gijzenvaart (2012) en het Ecologisch Beleidsplan (2012- 
2020), en geeft in grote lijnen de toekomstige ontwikkeling aan (versterking ecologie, 
verbeteren toegankelijkheid, aantrekkelijk parkprogramma; verrijken bomenbestand).

3. Er wordt een duurzamer, toegankelijker, schoner en veiliger park gerealiseerd,
Met de vervolgfasen worden:
- de nu nog aanwezige poldersloot verbreed en parkachtig gemaakt;
- meer natuurvriendelijke oevers aangelegd;
- de rest van de paden verbeterd;
- de fietsroutes (inclusief fietsbruggen) uit de Structuurvisie openbare ruimte 2040 

gerealiseerd;
- zit- en visvlonders aangelegd en invulling gegeven aan natuurlijk spelen;
- stap voor stap de beplanting verder verbeterd.
Hierdoor ontstaat een toegankelijker, schoner en veiliger park. met een grotere biodiversiteit, 
een natuurlijker beheer en een grotere betekenis voor de omwonenden.

4. De betrokken partijen en belanghebbenden worden bij het ontwerp betrokken
De partijen en belanghebbenden staan achter het schetsontwerp dat ten grondslag ligt aan de 
vervolgfasen. Bij de uitwerking van de vervolgfasen worden de partijen opnieuw betrokken. 
Hierbij wordt nagegaan in hoeverre kinder- en jongereninspraak ingezet kan worden.

5. Risico’s en kanttekeningen
1. Te lange tijd tussen uitvoering fase 1 en vervolgfasen
Om de vervolgfasen zo goed mogelijk bij de eerste fase aan te laten sluiten is het van belang 
dat de procedure voor het verkrijgen van het Definitief Ontwerp zo spoedig mogelijk wordt 
gestart. Wanneer de participatie, die een belangrijk onderdeel vormt van deze procedure, 
uitloopt ontstaat het risico dat de planning uitloopt. Hierdoor ontstaat er toch een te lange 
stilstand tussen fase 1 en de vervolgfasen.

6. Uitvoering
Met dit krediet kunnen de voorbereidingen voor de vervolgfasen worden gestart. Direct na 
het besluit wordt gestart met de procedure om voor het opstellen van een Definitief Ontwerp 
en een kredietaanvraag voor de uitvoeringsfase:
- Opstellen Plan van Aanpak met randvoorwaarden;
- Uitwerken schetsontwerp in samenspraak met Adviescommissie Beheer en Onderhoud 

Schoterbos
- Informatiebijeenkomst omwonenden;
- Opstellen VO
- Inspraakprocedure;
- Opstellen DO en aanvraag uitvoeringskrediet.

7. Bijlagen
Bijlage: Schetsontwerp

Het college van burgemeester en wethouders,
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