
Van: Wessel Breunesse  
Verzonden: maandag 26 november 2018 16:52 
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
Onderwerp: beantwoording vragen blauwe wetering 
 
Bij de behandeling van de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden voor De Blauwe Wetering op donderdag 1 
november in de Commissie Ontwikkeling is een drietal technische vragen gesteld. Toegezegd is deze vragen voor de 
behandeling in de gemeenteraad op 29 november te behandelen.  
Onderstaand in rood de beantwoording van de vragen. 
 
 

1. De wethouder heeft toegezegd uit te zoeken welke mogelijkheid er is als parkeren op eigen terrein in een 
niet gereguleerd gebied in de toekomst verandert in parkeren op eigen terrein in een wel gereguleerd 
gebied. Hebben bewoners dan geen recht op een parkeervergunning of moet dat nu al geregeld worden in 
een anterieure overeenkomst?  
 
Nee, het is niet nodig om dit per project separaat te regelen in een anterieure overeenkomst. Dit zou ook 
doorkruising zijn omdat er een publiekrechtelijk instrument is om dit te regelen, namelijk de 
parkeerverordening. De gemeente mag dit dan niet regelen in een privaatrechtelijke overeenkomst. Het niet 
verlenen van parkeervergunningen bij nieuwbouw is gebaseerd op de Parkeerverordening. (Meerdere 
gemeenten hebben een dergelijke regeling).  De parkeerverordening van Haarlem biedt ook ruimte om een 
parkeervergunning te weigeren wanneer er sprake is van nieuwbouw.  
 

2. Is het mogelijk om een deel van de woningen toe te wijzen aan Haarlemmers?  
 
Het is niet mogelijk om via de huisvestingsverordening de toewijzing van koopwoningen te regelen. Het is 
wel mogelijk om in het bestemmingsplan de bestemming ‘sociale koop’ op te nemen. De toewijzing kan 
vervolgens via een doelgroepenverordening worden geregeld. In de doelgroepenverordening kunnen 
verschillende criteria voor toewijzing vastgelegd worden, zoals bijvoorbeeld hoogte van het (verzamel-
)inkomen en een voorkeur voor doorstroomkandidaten uit de sociale huur. Dit instrumentarium is in 
Haarlem nog niet voor handen, maar wordt wel ontwikkeld. De ‘Nota kaders en instrumenten sociale huur 
en middensegment’, wordt 6 december in de Commissie Ontwikkeling behandeld. Een andere mogelijkheid 
is om afspraken te maken met de ontwikkelaar over voorrang bij verkoop aan Haarlemmers/buurtbewoners: 
een gentlemen’s agreement. Deze afspraken kunnen niet afgedwongen worden, maar een toezegging kan 
wel bijdragen aan draagvlak voor het project in de buurt. 
 

3. Er is gevraagd om de m2 prijs van het project, maar aangezien het voorlopig nog niet klaar is, zegt 
wethouder Roduner toe om een indicatie op basis van de huidige m2 prijs in de Slachthuisbuurt te kunnen 
geven. 
 
De huidige gemiddelde m2 prijs in de Slachthuisbuurt is op dit moment €3143 (bron: Weetmeer 
Buurtinformatie, gemiddelde prijs voor grondgebonden woningen en appartementen).  Uitgaande van een 
gemiddelde m2 grootte van ca. 55 m2 en het feit dat de m2 prijs voor appartementen over het algemeen 
lager is dan grondgebonden woningen vallen de woningen in dit project daarmee gemiddeld in de categorie 
goedkope koop (categorie sociale koop volgens besluit ruimtelijke ordening). 
De prijs na oplevering van de appartementen is op dit moment nog niet bekend want dat gaat nog wel een 
aantal jaren duren. De woningen zullen te zijner tijd tegen marktconforme vierkante meter prijzen worden 
verkocht. Omdat een aantal woningen relatief klein is, zullen ze heel bereikbaar zijn, juist ook voor de 
doelgroep starters op de woningmarkt of doorstromers vanuit sociale huurwoningen. 
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