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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Haarlem,

Besluit op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op

die delen die zouden kunnen leiden tot herkenning van betrokken personen. Concreet zijn dat 
de tekstdelen die onleesbaar zijn gemaakt in de rapportage.

Gedaan in de vergadering van j.]. Qft.J. ^Qi^evuld door de griffie)

De griffier De voorzitter



Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Vaststellen startnotitie Entree Verre Oosten Schalkwijk
Nummer 2019/467425
Portefeuillehouder Roduner, FJ.
Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling PCM
Auteur Poot, S.
Telefoonnummer 023-5114304
Email spoot@haarlem.nl
Kernboodschap De woningbouwambitie van 10.000 woningen in Haarlem is onverminderd groot 

en wordt voornamelijk uitgevoerd in de acht ontwikkelzones in de stad. Eén van 
de ontwikkelzones is de Schipholweg. In het Structuurplan Haarlem 2020 is de 
zone Schipholweg als verandergebied aangewezen waar verdichting, 
functiemening (wonen, werken en voorzieningen) en meervoudig grondgebruik 
een rol speelt. De ontwikkeling van de Schipholweg is met projecten zoals de
Entree en de zuidstrook Slachthuisbuurt al in volle gang en voorziet daarmee in 
een deel van het aantal te realiseren woningen. Het plangebied Entree Verre
Oosten sluit aan op de genoemde plannen en maakt integraal onderdeel uit van 
de in het structuurplan beschreven verstedelijkingsopgave in de Ontwikkelzone 
Schipholweg. Het doel van de startnotitie is om sturing te geven aan het 
voorbereidingsproces voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie.

De analyse van kansen en ontwikkelingen leiden tot de volgende (deel)opgaven 
voor dit gebied:

1. Meer en gedifferentieerd wonen in een aantrekkelijke woonomgeving.
2. Stimuleren van gebalanceerde functiemenging.
3. Inzetten op verduurzaming en versterken van groen, natuur en water.
4. Inzetten op bereikbaarheid en verbinding.
5. verplaatsing van de volkstuinen Eigen Tuin en Ons Buiten naar het 

vrijkomende AWZI-terrein en alternatieve locaties buiten het plangebied.

Besloten is om niet voor alle acht de ontwikkelzones tegelijk een visie op te 
stellen. Dit betekent dat met de Entree Verre Oosten Schalkwijk vooruitgelopen 
wordt op de Ontwikkelvisie Schipholweg.

Behandelvoorstel voor De commissie ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het
commissie voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere
besluiten

N.v.t.
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Besluit College 
d.d. 9 juli 2019

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

de secretaris. de burgemeester.

Besluit Raad 
d.d....
(wordt irïg'evl 
griffie)

doorae

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
1. De startnotitie Entree Verre Oosten Schalkwijk vast te stellen;
2. In afwijking van het Haarlemse activabeleid een krediet te verlenen van 

€182.500 voor de kosten van voorbereiding en onderzoek voor de 
gebiedsontwikkeling Verre Oosten Entree Schalkwijk.

Vastgesteld met inachtneming van het amendement 18.1 Amendement Verre 
Oosten

de voorzitter,

1. Inleiding
De woningbehoefte in Haarlem is onverminderd^Sbt. Haarlem heeft in haar coalitieprogramma Duurzaam 
Doen 2018-2022 de ambitie om de woningbouwproductie te versnellen. In de zoektocht naar 
woningbouwlocaties is een achttal 'ontwikkelzones' aangewezen. Eén van de ontwikkelzones is de 
Schipholweg. Door de beschikbaarheid van (gemeentelijke) gronden en goede bereikbaarheid biedt de 
zone Schipholweg veel perspectief voor verandering en intensivering van het ruimtegebruik. In het 
Structuurplan Haarlem 2020 is de zone Schipholweg als verandergebied aangewezen waar verdichting, 
functiemening (wonen, werken en voorzieningen) en meervoudig grondgebruik een rol speelt.

De ontwikkeling van de Schipholweg is met projecten zoals de Entree en de zuidstrook Slachthuisbuurt al in 
volle gang en voorziet daarmee in een deel van het aantal te realiseren woningen. Het plangebied Entree 
Verre Oosten sluit aan op de genoemde plannen en maakt integraal onderdeel uit van de in de 
structuurplan beschreven verstedelijkingsopgave in de Ontwikkelzone Schipholweg.

De transformatie van het oostelijke deel van het plangebied Entree Verre Oosten naar woningbouw is pas 
aan de orde als de volkstuincomplexen Ons Buiten en Eigen Tuin verplaatst kunnen worden naar 
alternatieve locaties. Voor alternatieve locaties wordt uitgegaan van verplaatsing binnen het plangebied 
(AWZI-terrein), uitbreiding of verdichting van andere, bestaande volkstuincomplexen in Haarlem en nieuw 
uit te geven terrein. De eigendommen van de gemeente langs de Nieuweweg zijn in beeld als alternatieve 
locatie. Op dit moment vindt er een locatieonderzoek plaats naar een geschikte locatie voor Domus(Plus).
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Afhankelijk van de uitkomst daarvan kunnen de eigendommen van de gemeente langs de Nieuwe Weg 
(gedeeltelijk) in beeld in komen als alternatieve locatie voor volkstuinen.

Dit raadsstuk dient als startnotitie voor de gebiedsontwikkeling Entree Verre Oosten én als het besluitstuk 
waarmee het voorbereidingskrediet wordt vrijgegeven.

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

1. De startnotitie voor het project Entree Verre Oosten vast te stellen;
2. In afwijking van het Haarlemse activabeleid een krediet te verlenen van €182.500 voor de kosten 

van voorbereiding en onderzoek voor de gebiedsontwikkeling Verre Oosten Entree Schalkwijk.

3. Beoogd resultaat
Het doel is het in gang zetten van een duurzame gebiedsontwikkeling waarbij Haarlem een nieuwe 
stedelijke impuls aan de Entree van Haarlem toevoegt en diverse functies in samenhang met elkaar worden 
ontwikkeld. De gebiedsontwikkeling bestaat uit de volgende (deel)opgaves;

realisatie van circa 500 woningen (afhankelijk van de volumestudies) in de categorieën sociale huur 
(40%), midden(koop/huur) segment (40%) en vrije sector (20%) op de locatie van de 
volkstuincomplexen Ons Buiten en Eigen Tuin vóór 2025;
verwerving - tegen nader te bepalen voorwaarden - van het AWZI-terrein en volkstuincomplex, 
eigendom van respectievelijk Hoogheemraadschap Rijnland en Eigen Tuin vóór 2022;

- verplaatsing van de volkstuinen Eigen Tuin en Ons Buiten naar het vrijkomende AWZI-terrein en 
alternatieve locaties buiten het plangebied;

- realiseren van een duurzame energiebron (aardwarmte) op de locatie van het huidige AWZI- 
terrein, waarmee in de toekomst een deel van Schalkwijk van duurzame energie kan worden 
voorzien;
ruimtelijke inpassing en mogelijke uitbreiding bestaande sportverenigingen en eventuele 
toekomstige onderwijsvoorzieningen;
verkeerskundige ingrepen en gebiedsontsluiting als gevolg van het beoogde programma; 
realisatie van een nieuwe, veilige recreatieve wandel- en fietsroutes als ontbrekende schakel 
tussen Haarlem-Oost, Schalkwijken Haarlemmermeer;
integratie van natuur en watergangen in de diverse deelprojecten ter versterking van de 
klimaatrobuustheid van het gebied.

4. Argumenten

4.1 Het besluit past in het ingezet beleid en 'Groei van Haarlem'
In het Structuurplan Haarlem 2020 is de zone Schipholweg als verandergebied aangewezen waar 
verdichting, functiemening (wonen, werken en voorzieningen) en meervoudig grondgebruik een rol speelt. 
Ook zijn dit bij uitstek de gebieden waar stedelijke (of regionale) functies een plek kunnen krijgen. De 
Schipholwegzone krijgt een gemengd stedelijk karakter (stadsboulevard) met vrij lineaire bebouwing, direct 
erlangs gelegen. De woningbouwopgave moet hand in hand gaan met de ruimtelijke kwaliteit en 
leefbaarheid (sociale cohesie, veiligheid en gezondheidsaspecten), zodat Haarlem een stad blijft waar het 
prettig wonen, leven en werken is. Voorwaardelijk voor de transformatie van het oostelijk deel van de 
Schipholweg naar woningbouw is dat de ontwikkeling van dit gebied kan pas in gang worden gezet mits er 
een alternatieve locatie wordt gevonden voor de volkstuincomplexen Ons Buiten en Eigen Tuin (privaat

Kenmerk: 2019/467425 3/6



eigendom). Voor alternatieve locaties wordt uitgegaan van verplaatsing binnen het plangebied (AWZI- 
terrein), uitbreiding of verdichting van andere, bestaande volkstuincomplexen in Haarlem en nieuw uit te 
geven terrein.

4.2 Concrete kansen bieden zich aan
Nieuwe kansen bieden zich aan om een bijdrage te leveren in het vrijspelen van de beoogde 
woningbouwlocatie. De in het plangebied gelegen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in eigendom van 
Hoogheemraadschap Rijnland gaat in het jaar 2022 zijn functie te verliezen. De vraag is vervolgens welke 
alternatieve functie(s) mogelijk aan dit terrein kunnen worden toegedeeld en of de gemeente zich een 
actieve rol wil geven bij de transities binnen het gebied. Rijnland heeft de gemeente gevraagd of zij 
interesse heeft in de aankoop van terrein. Daarop is met Rijnland het gesprek gestart om de 
ontwikkeimogelijkheden te verkennen. Op 19 december 2018 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden 
tussen Rijnland en de gemeente om de mogelijkheden tot verwerving van het AWZI-terrein te bespreken. 
Uitkomst van dit gesprek is dat Rijnland en de gemeente de intentie naar elkaar hebben uitgesproken om - 
tegen nader te bepalen voorwaarden en onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring door de raad en 
het algemeen bestuur - hiertoe een intentieovereenkomst op te stellen als startschot voor de 
planontwikkeling voor dit gebied.

4.3 Meer ruimtewagens
De volkstuinen zijn niet de enige gegadigden die een beroep doen op de beschikbare ruimte. Daarbovenop 
vragen bestaande en nieuwe initiatieven om ruimtelijke en functionele afwegingen van de beschikbare 
ruimte. Haarlem streeft naar maatschappelijke meerwaarde, dit blijkt ook uit het collegeakkoord 
"duurzaam doen", en ook uit de trekkersrol in de Metropoolregio Amsterdam op het gebied van 
klimaatadaptatie. Haarlem heeft verschillende ontwikkelzones waarbij het accent op verschillende opgaves 
kan liggen. Voor dit gebied liggen klimaatadaptatie en energietransitie voor de hand. Zo wordt momenteel 
onderzocht of de AWZI-locatie kansrijk is voor geothermie als alternatieve warmtebron voor één van de 
vier wijken van Schalkwijk. Rijnland wil daarbij ook nadrukkelijk inzetten op klimaatadaptatie en kansen 
voor een klimaat robuust watersysteem als onderdeel van de openbare ruimte in deze polder verzilveren. 
Gelet op de groei van Haarlem is er ook een nadrukkelijke ruimtebehoefte voor (maatschappelijke) 
voorzieningen (sport, onderwijs en welzijn), mobiliteit en werkgelegenheid (verzorgende economie). Zo is 
er behoefte aan een extra hockeyveld (periode 2024-2026) en is de Boerhoevewijk een zoeklocatie voor 
toekomstige ruimtebehoefte van het primaire en voortgezet onderwijs (periode na 2023). Tot slot geldt dat 
intensivering en het toevoegen van programma ook gevolgen heeft voor verkeerskundige 
(gebieds)ontsluitingen, waaronder een veilige noordzuidgerichte langzaam verkeerroute(s).

4.4 Ontbreken van ruimtelijke kader
De opgaves en ambities in dit gebied staan niet op zichzelf en kennen een wederzijdse afhankelijkheid. Een 
complexe opgave die om een integrale overkoepelende visie, aanpak en strategische afwegingen vragen, 
die recht doen aan de onderlinge samenhang tussen de verschillende maatschappelijke opgaven. De vraag 
is op welke wijze de gemeente invulling wil geven aan de verstedelijkingsopgave die zij zichzelf heeft 
gesteld, de actuele ruimtelijke vraagstukken die spelen in dit gebied afgezet tegen de beschikbare ruimte. 
Kaders voor een integrale afweging (ruimtelijk, functioneel, kwalitatief) ontbreken op dit moment.

4.5 Globale haalbaarheidsanalyse geeft voldoende houvast voor vervolgonderzoek
Aan de globale financiële haalbaarheidsberekeningen is de conclusie te verbinden dat er sprake is van een 
beperkt positief resultaat. Gelet op de uitkomsten van de haalbaarheidsanalyse is er voldoende houvast om 
het plangebied verder te onderzoeken.
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4.6 Activeren voorbereidingskrediet
Met het vaststellen van de startnotitie door de raad geeft de raad toestemming voor de in de startnotitie 
benoemde ontwikkeling van de grond. Dat is één van de voorwaarden verbonden aan het mogen activeren 
van het gevraagde voorbereidingskrediet.

4.7 Communicatie en participatie
Er is in dit stadium van het proces een inventarisatie van de stakeholders en een eerste 
krachtenveldanalyse opgesteld. Inmiddels hebben er eerste oriënterende en constructieve gesprekken 
plaatsgevonden met onder andere de Algemene Vereniging Van Volkstuinders Nederland (AWN), een 
'klankbordgroep' van Ons Buiten en Eigen Tuin, Wijkraad, Sportverenigingen en Rijnland om te 
inventariseren wat hun belangen, ideeën, wensen, kansen en ambities er zijn om te komen tot een 
stedenbouwkundige visie. Na besluitvorming in de raad over de startnotitie organiseert de gemeente een 
brede informatiebijeenkomst om stakeholders te informeren over het voornemen om de planontwikkeling 
op te starten, de vraagstukken, het planproces en hoe stakeholders in het vervolgproces betrokken 
worden. Grondeigenaren, gebruikers, bewoners en de gemeente werken samen aan de visie voor dit 
gebied. Het participatieproces wordt hierop ingericht.

5. Risico's en kanttekeningen

5.1 Overeenstemming over verplaatsing en verwerving volkstuinen en AWZI-terrein randvoorwaardelijk 
De ontwikkeling van dit gebied kan pas in gang worden gezet mits er een alternatieve locatie wordt 
gevonden voor de volkstuinen. Naast dat private gronden verworven moeten worden, geldt dat bij 
verplaatsing van de volkstuincomplexen omwille van woningbouwontwikkeling de gemeente in overleg met 
grondeigenaren en gebruikers draagvlak moet vinden voor alternatieve locatie(s), binnen of buiten het 
plangebied. Daarbij geldt als belangrijk uitgangspunt dat bij (gedeeltelijke) verplaatsing van volkstuinen in 
een ontwikkellocatie compensatie wordt aangeboden (Motie 'Volkstuinen zijn belangrijk' deel 1 en 2). In 
onderhandeling met grondeigenaren (Rijnland en Eigen Tuin) en huurders (Ons Buiten) wordt getracht tot 
minnelijke overeenstemming te komen. In gezamenlijkheid met de volkstuinders wordt er een locatie- en 
verplaatsingsonderzoek uitgevoerd naar de opties, voorwaarden, kansen en financiële consequenties. 
Rijnland en de gemeente werken parallel toe naar een intentieovereenkomst als startschot voor de 
planontwikkeling voor dit gebied.

5.2 Nader onderzoek nodig
Er dient in het vervolgproces ook nader milieutechnisch onderzoek plaats te vinden naar o.a. de 
geschiktheid van het AWZI-terrein voor volkstuinen, de ruimtelijke inpassing van bestaande functies 
(nieuwe gemaal, sportfaciliteiten), nieuwe ruimtelijke claims en milieukundige aspecten. Afhankelijk van de 
onderzoeksuitkomsten en ruimtelijke keuzes is elders meer ruimte nodig voor de te verplaatsen tuinen, 
hetgeen het resultaat van de haalbaarheidsstudie kan beïnvloeden.

5.3 Financiële middelen: voorbereidingskrediet
Dit project bevindt zich thans in de initiatieffase. Om het gebied tot ontwikkeling te brengen is het 
voornemen om voor het gebied een grondexploitatie te openen. Daarin zullen uitgaven (o.a. plankosten, 
kosten bouw- en woonrijp maken, verwervingen etc. en opbrengsten (verkoop gronden) worden 
verantwoord. De raad wordt voorgesteld om vooruitlopend op het openen van de grondexploitatie een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de le fase (ruimtelijke scenario's) ad. € 182.500.
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Bij het openen van de grondexploitatie wordt het geactiveerde krediet ten laste van de grondexploitatie 
gebracht. Het Haarlemse activabeleid stelt dat de gemeente er voor kiest om de kosten voor onderzoek en 
ontwikkeling van een actief niet te activeren. Het BBV staat dit onder voorwaarden wel toe. Ook bij 
grondexploitaties is dit expliciet toegestaan, om noodzakelijke voorbereidingskosten vóór het openen van 
de grondexploitatie uiteindelijk wel ten laste van de grondexploitatie te kunnen brengen. Haarlem wijkt 
daarom in dit geval af van het eigen activabeleid, dit is een raadsbevoegdheid.

Dit krediet is nog niet voorzien in het investeringsplan en past daarmee niet binnen het financieel kader dat 
een maximum stelt aan de hoeveelheid investeringen tot en met 2022. De verwachting is dat dit krediet 
medio 2020 ten laste van de dan te openen grondexploitatie worden gebracht, waarna weer aan het 
financieel kader wordt voldaan. Daarom hoeft op dit moment geen ruimte te worden gemaakt vanuit 
andere investeringen om binnen het financieel kader te blijven.

6. Uitvoering
De gebiedsontwikkeling doorloopt de fasen van het Haarlems Ruimtelijk Planproces. In de periode van 
september 2019 tot en met het 2e kwartaal 2020 wordt in een aantal (onderzoeks)stappen toegewerkt naar 
ruimtelijke scenario's naar de meeste gewenste en haalbare invulling van het plangebied. De scenario's 
worden beschreven in een raadsstuk, inclusief een voorstel voor een voorkeursscenario. De raad wordt in 
deze fase tevens gevraagd een grondexploitatie te openen. Het voorkeursscenario wordt daarna uitgewerkt 
in een stedenbouwkundige visie. Het vaststellen van de stedenbouwkundige visie is een raadsbevoegdheid. 
Het college wordt gevraagd de visie vrij te geven voor de inspraak, waarna het door de raad kan worden 
vastgesteld. De globale planning ziet er als volgt uit:

Fase Product Planning Vaststellen
Definitiefase Ruimtelijke scenario's + 

voorkeursscenario + grondexploitatie
Q2 2020 College B&W, Cie. Ontwikkeling & 

Raad

Definitiefase Stedenbouwkundige visie Q12021 College B&W, Cie. Ontwikkeling & 
Raad

8. Bijlagen
1. Startnotitie Entree Verre Oosten Schalkwijk
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*ƒ* Gemeente 
Haarlem Raadsstuk

Onderwerp

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland; investeringsvoorstel regionaal mobiliteitsfonds ten behoeve van 
structurele verbetering spoor Haarlem-Zandvoort

Nummer 2019/768276

Portefeuillehouder Berkhout, R.

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare Ruimte

Afdeling BBOR

Auteur D. Arpad

Telefoonnummer 023-5113592

Email darpad@haarlem.nl

Kernboodschap De Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland stelt voor 
om € 1.400.000,= uit het regionale mobiliteitsfonds te investeren voor structurele 
maatregelen aan de spoorverbinding Haarlem-Zandvoort. Hierdoor komt een 
totale investering van € 7.000.000,= voor de regio beschikbaar. Met de investering 
wordt gewerkt aan de betere bereikbaarheid van de regio Zuid-Kennemerland.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie 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

N.v.t.

Besluit College

d.d. 24 september 2019

Het college stelt het voorstel aan de raad vast

de secretaris, de burgemeester,



Besluit Raad De raad der gemeente Haarlem,

d.d........ .17 OKI 2019 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

(wordt ingevuld door de 
griffie)

besluit:

1. In te stemmen met de voorgestelde financiële bijdrage vanuit het regionale 
mobiliteitsfonds van €1.400.000,= aan het structurele maatregelenpakket 
spoor waarmee de frequentieverhoging op het spoortracé Haarlem - 
Zandvoort gerealiseerd kan worden.

de griffier, ^__-------^ de voorzitter, ______



1. Inleiding
In 2011 is -op initiatief van het georganiseerde bedrijfsleven- de regionale samenwerking 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland opgericht. Dit samenwerkingsverband is in het leven 
geroepen door de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Hierbij 
staan twee doelen centraal. Inhoudelijk de visie op de regionale bereikbaarheid en als 
financieel instrument het mobiliteitsfonds; kortom om als regio Zuid-Kennemerland samen 
meer slagkracht te ontwikkelen.

Door samen middelen in het mobiliteitsfonds te brengen, kunnen de gemeenten samen ook 
meer cofinanciering opbrengen als zich kansen voordoen als geld van buiten de regio in de 
verbetering van de bereikbaarheid beschikbaar wordt gesteld. Denk aan Europese -, Rijks (of 
MIRT) -, of Provinciale middelen, etc.

Inhoudelijk is er in het samenwerkingsverband een bereikbaarheidsvisie vastgesteld. Hierin 
staan, vanuit de versterking van de bereikbaarheid van de regio Zuid-Kennemerland, diverse 
doelen om op alle modaliteiten een verbeterde bereikbaarheid na te streven. Deze visie 
wordt momenteel herzien, maar ten aanzien van de verbetering van de functie van het 
spoor en de stations, is de urgentie alleen maar verder toegenomen.
Sinds 2017 wordt er actief gelobbyd op enkele onderdelen van de visie door de leden van de 
Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid Kennemerland (verder GR). De focus 
heeft gelegen op het versterken van de positie van de regio Zuid Kennemerland in het 
netwerk van overheden en bedrijfsleven die betrokken zijn bij mobiliteit.

De focus van de lobby heeft op een aantal concrete dossiers gelegen: één daarvan is gericht 
op het versterken van de spoorverbindingen (OV-Toekomstbeeld en verbindingen, zoals 
Haarlem - Zandvoort). In artikel 4 van de GR is afgesproken dat de bestuurders geheel 
zelfstandig ter voorbereiding op besluiten die aan de raden worden voorgedragen, 
onderhandelen en gesprekken mogen voeren. Afgelopen periode hebben de leden van de 
stuurgroep GR ZKL dan ook meerdere gesprekken en onderhandelingen gevoerd ten aanzien 
van de verbetering spoorverbinding Haarlem - Zandvoort.

Naast deze bestuurlijk inzet verloopt de lobby ook via de ambtelijke lijn in projecten en 
programma's. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: het programma OV Toekomstbeeld, 
en via gesprekken met ministerie l&W, provincie, binnen de MRA en met partners als Rover, 
NS en ProRail.

De verbetering van de frequentie van de dienstregeling op het tracé Haarlem-Zandvoort was 
hierbij dus één van de speerpunten. In dat proces werd duidelijk dat dit tracé en de 
gewenste aanpassing niet hoog op de landelijke prioriteitenlijst staat en de verbetering 
derhalve nog vele jaren op zich zou laten wachten. Echter door de komst van de Formule 1 
vanaf 2020, is er een extra aanleiding gekomen om een structurele verbetering versneld wél 
mogelijk te maken. De Tweede Kamer diende hierover een motie in, waarbij aangegeven 
werd, dat de verbetering alleen als een gezamenlijke investering van rijk en regio mag 
worden uitgevoerd.
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Daartoe heeft de GR vanuit haar inhoudelijke doelstellingen een positieve grondhouding ten 
aanzien van deze kans ingenomen. Dit heeft geresulteerd in een door de stuurgroep 
genomen besluit om onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraden, een 
financiële bijdrage te leveren van max. € 1.400.000,=.

Deze bijdrage gaat alleen over het mogelijk maken van de structurele verbetering in het 
spoorproduct waardoor tijdens de zomermaanden 6 treinen per uur per richting kunnen 
rijden en tijdens een beperkt aantal grote evenementen zelfs meer treinen (tot max 10).

Zoals aangegeven wordt door de komst van de F1 deze investering versneld. De DGP stelt 
voor dat evenement zelf een bereikbaarheids- of mobiliteitsplan op, met meerdere 
scenario’s, inclusief een scenario met de mogelijkheid het spoor maximaal te benutten (met 
10 treinen per uur). Voor het mobiliteitsplan gelden de reguliere afspraken ten behoeve van 
veiligheid en goedkeuring door de juiste autoriteiten. In de eerste plannen is al nadrukkelijk 
uitgegaan van reductie automobiliteit, door inzet op bijv. fietsen en P+Bike en P+Ride op 
diverse plekken buiten Zandvoort. DGP zal ook met uw raad afspraken maken om het 
mobiliteitsplan te presenteren.

Investeringsmaatregelen
Voor de investering van € 7.000.000,= worden de volgende maatregelen uitgevoerd:
- Verbetering van de tractievoorziening op spoorlijn Haarlem Zandvoort.
- Aanpassing van de 3 overwegen (overwegverlichting, hekken, spoorbomen)

• Verlengde Haltestraat in Zandvoort
• Sophiaweg/Van Lennepweg in Zandvoort
• Bloemendaalseweg in Overveen

- Aanpassingen om de transfer capaciteit van station Zandvoort te vergroten (verbreding 
trap, aanleg zijperrons)

- Verder worden de kiosk en andere obstakels van het perron van station Zandvoort 
verwijderd.

De verbetering van de tractievoorziening bedraagt € 3.600.000,=. De resterende middelen 
worden ingezet in de 3 overwegen en de aanpassingen op het station Zandvoort.

Opbouw investeringsbedrag
Naast de bijdrage vanuit de GR doen ook deze partijen een bijdrage:
Rijk (Ministerie l&W): € 2.350.000,=
Gemeente Zandvoort: € 1.200.000,=
Provincie Noord-Holland: € 1.450.000,=
GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland: € 1.400.000,=
Vervoer Regio Amsterdam: € 600.000,=
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Onder regie van l&W zal een bestuursovereenkomst worden opgesteld waarbinnen de 
afspraken (financiële bijdragen, operationele afspraken en eventuele flankerende 
maatregelen) vastgelegd worden hoe gekomen wordt tot een structurele verbetering van 
het spoorproduct tussen Haarlem en Zandvoort.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. In te stemmen met de voorgestelde financiële bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds van 
€1.400.000,= aan het structurele maatregelenpakket spoor waarmee de 
frequentieverhoging op het spoortracé Haarlem - Zandvoort gerealiseerd kan worden.

3. Beoogd resultaat
Door dit besluit kan vanaf 2020 op structurele wijze een hogere frequentie gereden worden 
zonder technische risico's op het spoor.
Dit vraagt in totaal een investering van €7.000.000,=, waarvan dus € 1.400.000,= vanuit het 
mobiliteitsfonds gefinancierd wordt.
Deze investering draagt daarmee bij aan:
- Vermindering autogebruik door Haarlem, Bloemendaal en Heemstede;
- Vergroting stabiliteit van het omringende spoornet omringende net (op Haarlem- 
Beverwijk-Leiden-Amsterdam);
- Verbetering veiligheid van drie spoorwegovergangen twee in Zandvoort en één in 
Overveen.

Als de totale bijdrage per deelnemers overeenkomstig de verdeelsleutel aan het 
mobiliteitsfonds gezien wordt, dan is de investering per deelnemer in dit dossier als volgt:

Bloemendaal: € 144.302 
Heemstede: € 170.294
Zandvoort: € 108.451
Haarlem: €976.953

€ 1.400.000

4. Argumenten
1. Het besluit past in het huidige beleid
Het besluit past binnen de vastgestelde regionale bereikbaarheidsvisie. Daarnaast past het 
ook binnen de inzet zoals wij die plegen en verwezenlijkt hebben binnen het traject OV- 
Toekomstbeeld en het rijks -en provinciale programma Stedelijk Bereikbaarheid (SBAB). 
Voor Haarlem geldt bovendien dat het ook past in de beleidsuitgangspunten van de 
Haarlemse SOR.
Een structureel betere verbinding betekent een zomendienstregeling met regulier 6 
treinen/uur met een mogelijkheid tot uitbreiding naar max. 10 treinen/uur bij een beperkt 
(12) aantal grote evenementen.
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De investering leidt bovendien tot een betere positie in OV-Netwerk voor regio en in het 
bijzonder Haarlem en Zandvoort. Verder geldt dit ook voor stations Heemstede en 
Bloemendaal die door de verbetering van de tractie een stabieler netwerk kennen met als 
gevolg minder storingen.

2. Het spoortracé kan bijdragen aan vermindering (groei) autogebruik
Door in te stemmen, kan structureel een hogere frequentie gereden worden op het spoor. 
Naast de dagelijkse pendel, faciliteert deze ingreep ook spoor mobiliteit tijdens zomerse 
dagen en bij evenementen. Hierdoor wordt de trein een beter alternatief voor de auto 
(betrouwbaar en frequent). Hiermee worden de kernen van Bloemendaal, Heemstede en 
Haarlem ontzien. Uit mobiliteitsonderzoeken blijkt dat er groei te zien is op alle modaliteiten 
(auto, OV en fiets). Met deze voorgenomen maatregelen aan het spoor, wordt de groei voor 
het spoor en daarmee de fiets en OV gefaciliteerd.

3. Met de investering worden veiligheidsrisico's voorkomen
Door NS-ProRail is aangegeven, dat indien er geen verbetering komt op het spoor er tijdens 
evenementen, zoals Jumbo-racedagen en Fl, geen treinen zullen rijden. Dit in verband met 
de veiligheid. De NS/Pro-Rail verwachten namelijk een te grote toevloed van passagiers, die 
met de 4 (a max 6) treinen per uur niet veilig van de perrons weg te kunnen krijgen. Om dit 
risico voor te zijn, zal de NS tijdens evenementen géén treinen laten rijden op 
evenementendagen. Iedere trein staat gelijk aan ongeveer dertien bussen. Deze zullen dan 
wel rijden (met name door Haarlem, Bloemendaal en deels Heemstede).

4. Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart door ProRail
Gemeente Zandvoort heeft samen met ministerie l&W al eerder dit jaar, een beperkt 
voorbereidingskrediet verstrekt aan ProRail om voorbereidende werkzaamheden te kunnen 
opstarten. Daarmee is ProRail eind juli - begin augustus 2019 gestart met de 
voorbereidende werkzaamheden, zodat de strakke planning -realisatie voor mei 2020- ook 
daadwerkelijk gehaald kan worden. De gemeente Zandvoort heeft uit eigen middelen 
€250.000 voorgefinancierd.

Bij een positief besluit op dit voorstel, kunnen deze werkzaamheden direct gecontinueerd 
worden en omgezet worden in een structurele verbetering van de bereikbaarheid over het 
spoor van de regio.

Op grond van de uitgesproken intentie heeft ministerie l&W, samen met NS en ProRail nu 
aangegeven die werkzaamheden te continueren, zodat de planning daadwerkelijk gehaald 
kan worden. Deze worden beëindigd indien er geen positief besluit komt op de definitief 
benodigde investering.

5. Multiplier van de investering en ruimte in regionaal mobiliteitsfonds.
Met de investering uit het mobiliteitsfonds komt een totale investering naar de regio toe 
van in totaal € 7.000.000,=. De gevraagde regionale bijdrage van € 1,4 miljoen is beschikbaar 
binnen het mobiliteitsfonds (stand per 31 dec 2018; ruim € 4.900.000,=).

Bij aanvang van het fonds in 2011, is met de provincie Noord-Holland afgesproken dat de 
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regio Zuid Kennemerland maximaal €4.500.000,= zou bijdragen aan de Duinpolderweg. Deze 
post is enkele jaren geleden op PM gezet in de begroting, omdat de raden daarmee de druk 
op de provincie wilde opvoeren eindelijk voortgang te boeken op deze verbinding, zonder 
de maximale verplichting daarbij te laten vervallen (daarom werd dit ook als PM-post 
gehandhaafd). Aan het eind van de collegeperiode bij de provincie werd een tracébesluit 
genomen. Echter bij de coalitievorming in de provincie vlak voor de zomer van dit jaar, is de 
duinpolderweg komen te vervallen. Daarom is er binnen het fonds sprake van het vervallen 
van deze verplichting van maximaal € 4.500.000,=
Met dit besluit verschuift, in andere woorden, een voorgenomen investering in 
automobiliteit naar een investering in verbetering van OV op het spoor.

6. Tussentijds ingebrachte flankerende maatregelen.
De uitgesproken intentie zou door de bestuurlijke partijen verder worden uitgewerkt en 
voorbereid, zodat de raden (en staten) op basis van een breed gedragen en onderbouwd 
advies tot besluitvorming zouden kunnen komen. Doordat de uitgesproken 
intentieovereenkomst vroegtijdig, ongewenst en onbedoeld al in de media terechtgekomen 
was, heeft de GR vooruitlopend op de voorgestelde besluitvorming op 11 september jl. per 
mail uw raad geïnformeerd. Naar aanleiding daarvan zijn in een aantal gevallen extra 
besprekingen met en in de raad geweest. Hierbij zijn een aantal richtinggevende uitspraken 
gedaan. De voorgenomen investering voorziet zo veel als mogelijk ook in die 
richtinggevende uitspraken.

Alleen op evenementdagen zal het maximaal aantal treinen rijden op het spoor. 
Vanuit de NS is aangegeven dat dit maximaal 10 treinen per uur zijn. De 
evenementdagen zijn vanuit de evenementenkalender en vergunningen 
gemaximeerd op 12 (UBO) dagen per jaar (incl. 3 dagen F1 de komende 3 jaar). 
Tijdens de zomerdienstregeling zullen maximaal 6 treinen per uur rijden van 
Haarlem naar Zandvoort (en zes weer terug).
De vier reguliere halteringen op Overveen zullen niet afnemen. Bij evenementen 
kan er wel voor gekozen worden de (extra) treinen niet te laten stoppen op 
Overveen.
Bij elke aanpassing en uitbreiding van frequentie op het spoor doet ProRail 
akoestisch onderzoek (modelberekeningen). Landelijke regels zijn vastgesteld hoe 
eventueel met meer geluid omgegaan dient te worden.
NS heeft aangegeven dat na het uitvoeren van dit maatregelenpakket er bij zowel 
de reguliere dienstregeling, als bij evenementen met enkeideks sprintermaterieel 
gereden zal worden.
Veiligheid bij spoorwegovergangen wordt verbeterd (aanpassing regeling bomen), 
hierbij worden de landelijke regels gehanteerd.

Vanuit de gemeente Heemstede, zowel raad als college, is nog een pakket maatregelen 
aangedragen, die in regionaal verband versneld opgepakt zou kunnen worden. Met dat 
pakket wil Heemstede, in samenwerking met de regio, een substantiële bijdrage leveren aan 
de bereikbaarheid van de regio. Dit initiatief zal in een eigenstandig traject worden 
uitgewerkt.
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5. Risico's en kanttekeningen
1. Het benodigde bedrag blijkt onvoldoende.
Het totale investeringsbedrag voor de spoorse maatregelen is zorgvuldig tot stand gekomen, 
door berekeningen van ProRail en NS, in samenwerking met het ministerie l&W.
Toch blijft het een inschatting en kan er een (onverwachte) tegenvaller zijn waardoor de 
totale kosten stijgen. Hierover zullen in de uiteindelijke bestuursovereenkomst afspraken 
gemaakt worden. Hierbij geldt, dat de GR geen meerkosten wil en kan accepteren. Anders 
gezegd dit is een eenmalige, en maximale bijdrage; meerkosten komen dus niet ten laste 
van het mobiliteitsfonds.

2. Het bedrag blijkt te hoog.
Mocht het bedrag lager uitvallen, dan zullen meevallers worden 'verrekend'.
Het komt er op neer dat het mobiliteitsfonds naar rato een deel van de middelen 
teruggestort zal krijgen; dit kan bijvoorbeeld bij het toch kunnen toepassen van BTW- 
compensatie (die nu niet in de kosten zijn opgenomen). Ook hierover zullen in de 
bestuursovereenkomst afspraken worden gemaakt.

3. Bestuursovereenkomst wordt uiteindelijk niet gesloten.
Als uitwerking van de afspraken, zal een bestuurs- of samenwerkingsovereenkomst 
gesloten worden tussen de partijen die aan de realisatie een bijdrage leveren. Dit kan om 
inhoudelijke (belangrijke details) mogelijk toch nog mis gaan. In dat geval komt de 
toegezegde financiering niet tot stand en ook de regionale bijdrage zal dan niet worden 
gedaan. Alle partijen betalen dan naar rato mee aan de gedane voorbereidingskosten van 
ProRail.

4. Door de PAS kunnen maatregelen/aanpassingen in de uitvoering vertragen.
De PAS c.a. is onderdeel van Rijksbeleid, eventuele belemmeringen of vertragingen die 
daaruit voortvloeien (incl. gemaakte voorbereidingskosten door Prorail) worden niet (mede) 
door de GR vergoed.

6. Uitvoering
Het besluitvormingsproces in de diverse raden en staten ziet er als volgt uit:
Haarlem: Commissie beheer 3 oktober, raad 17 oktober
Bloemendaal: Commissie grondgebied 15 oktober, raad 31 oktober
Heemstede: Commissie ruimte 17 oktober, raad 31 oktober
Zandvoort Raadscommissie 8 en 9 oktober, raad 29 en 30 oktober
Daarnaast zal in de Provinciale Staten van Noord-Holland (30 september/7 oktober)en in het
Algemeen Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam (10 oktober) ook besluitvorming
plaatsvinden.

ProRail zet nu haar werkzaamheden voort. Hierdoor is de huidige planning nog altijd 
haalbaar om de werkzaamheden voor mei 2020 gereed te hebben. Hoe de planning exact 
zal worden, zal door ProRail in een processchema worden gezet. Daarna zullen alle 
betrokken partijen daarover geïnformeerd worden.
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Het ministerie l&W heeft aangegeven dat bij instemming over de benodigde investering, 
alle afspraken vervolgens snel en goed in een bestuursovereenkomst worden verwerkt.

7. Bijlage
1. Kamerbrief l&W n.a.v. bestuurlijke afspraken Spoorse Maatregelen.
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* Gemeente 
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Vaststellen startnotitie Molenwijk noord, opstellen visie

Nummer 2019/524877
Portefeuillehouder Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling PGM
Auteur Mieneke Zijlmans/Wendy Dieben
Telefoonnummer 023-511
Email wdiebenfShaarlem.nl / mziilmans@haarlem.nl
Kernboodschap Er is een startnotitie gemaakt die beschrijft hoe we de leefbaarheid in Molenwijk 

noord kunnen verbeteren door woningen toe te voegen en de openbare ruimte 
opnieuw in te richten. De aanleiding is een initiatief van Pre Wonen om 11 
bestaande flats rondom de Waddenstraat te slopen en herbouwen. In de 
omgeving spelen meer initiatieven. Dat is een kans om nu de hele buurt onder de 
loep te nemen. In samenspraak met de omgeving en grondeigenaren in het 
gebied, willen we een visie maken die inzicht biedt in de
verdichtingsmogelijkheden in de wijk. Daarmee willen we tegemoet komen aan de 
wens om meer woningen in Haarlem te bouwen en een meer gevarieerd 
woningaanbod in Schalkwijk te realiseren. Bovendien leveren de extra 
bouwmogelijkheden middelen op die ingezet kunnen worden om de openbare 
ruimte in de wijk sterk te verbeteren. Met een visie en beeldkwaliteitsplan 
scheppen we een gezamenlijk kader waarbinnen de verschillende projecten verder 
ontwikkeld kunnen worden. Met deze raadsnota wordt de startnotitie vastgesteld. 
Dat is een bevoegdheid van de raad.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Ontwikkeling 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

- vaststellen startnotitie Zwemmerslaan (2017/272014) in de commissie 
Ontwikkeling van 13 juli 2017
- openen grondexploitatie Zwemmerslaan (2017/383586) in de raadsvergadering 
van 25 januari 2018
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initiatieven in samenhang met elkaar verder te brengen, wordt een visie voor het hele gebied 
opgesteld. Dat biedt een kans om de mogelijkheden voor verdichting en een gevarieerder 
woningaanbod in de buurtte onderzoeken. Directe aanleiding daarvoor is het initiatief van Pré 
Wonen om 11 bestaande flats rondom de Waddenstraat te slopen en herbouwen. Dat is nodig 
omdat de flats functioneel en technisch aan het einde van hun levensduur zijn. Pré Wonen kan 
binnen het bestemmingsplan 418 woningen realiseren. Het parkeren is daarbij geen probleem, dat 
kan op eigen terrein. Gemeente en Pré Wonen constateren gezamenlijk dat de flats door hun aantal 
en positionering een onaantrekkelijk (stedenbouwkundig) beeld opleveren. Bij realisatie van de 
nieuwbouw binnen het bestemmingsplan verbetert de stedenbouwkundige situatie niet. De sloop 
van de flats biedt een grote kans voor een aanzienlijke verbetering van de buurt, die Pré Wonen en 
de gemeente willen benutten. Een gevarieerder woningprogramma en een herinrichting van de 
openbare ruimte kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit en toekomstbestendigheid van de wijk. 
Mogelijk kunnen, door het gebied opnieuw in te richten, meer woningen worden teruggebouwd. 
Daarmee dragen we bij aan de doelstelling om meer woningen in Haarlem te bouwen. Om inzicht te 
krijgen in de verdichtingsmogelijkheden in de wijk, willen we in samenspraak met de omgeving en 
grondeigenaren in het gebied, een visie en beeldkwaliteitsplan maken. Zo scheppen we een 
gezamenlijk kader waarbinnen de verschillende projecten verder ontwikkeld worden. De verkoop 
van grond voor de bouw van extra woningen kan geld opleveren om de openbare ruimte te 
verbeteren. Binnen de huidige onderhoudsbudgetten is daarvoor voorlopig geen budget beschikbaar. 
Een belangrijk voordeel van het opnemen van de verdichtingsplannen in een visie, is dat er een
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duidelijk beeld ontstaat van de mogelijkheden (en knelpunten) in het hele gebied. Bovendien vormt 
de visie straks de basis voor het verhalen van kosten voor aanpassing in de openbare ruimte, op de 
verschillende grondeigenaren. De visie is daarom de eerste stap die we nemen in het proces om de 
kwaliteit van het woningaanbod en de openbare ruimte in de wijk te verbeteren. Voor het opstellen 
van de visie is een startnotitie geschreven die als bijlage 1 bij deze nota is gevoegd. Het vaststellen 
van de startnotitie is een bevoegdheid van de raad.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. De startnotitie voor het project 'opstellen visie Molenwijk noord' vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
De leefbaarheid in Molenwijk noord wordt verbeterd door verdichting (meer woningen), een 
gevarieerd woningaanbod en een betere inrichting van de openbare ruimte. De eerste stap is een 
integrale visie voor het gebied; inclusief een beeldkwaliteitsplan en een financiële onderbouwing. De 
visie vormt de basis voor het doorlopen van een planologische procedure voor Molenwijk noord. Het 
is de bedoeling dat na besluitvorming de verschillende initiatieven zelfstandig verder worden 
gebracht.

Het doel op gebouwniveau is betere en duurzamere woningen. Op buurtniveau is het doel om in 
Molenwijk fijn te kunnen (blijven) wonen door meer woningen te bouwen, in verschillende 
prijsklassen en door de openbare ruimte beter in te richten. Daarnaast is de wens dat de buurt 
groener wordt en dat het voor inwoners van alle leeftijden veilig en prettig is op straat.

4. Argumenten
1. Het opstellen van een visie is de eerste stap om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren 
De visie schept een kader voor meerdere ontwikkelingen in de buurt. De wens is deze niet los van 
elkaar te laten ontstaan maar in samenhang aan te pakken. In een eerste verkenning van het 
visievormend traject wordt bepaald welke initiatieven meegenomen moeten worden in de visie. Op 
dit moment speelt het volgende:
• Sloop/herbouw van 11 flats van Pre Wonen (Texelhof, Waddenstraat, Gaasterland, Vlielandhof) 
De opgave is een gedifferentieerd woningaanbod dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarvoor 
worden 264 sociale huur appartementen die aan het einde van hun levensduur zijn. Op basis van een 
globaal plan is bepaald dat er minimaal 418 woningen in een gedifferentieerd aanbod terug kunnen 
komen (waaronder minimaal 264 sociale huurwoningen).
• Ontwikkeling gemeentelijke kavels Zwemmerslaan en Terschellingpad
De opgave is het transformeren van deze twee kavels naar een fijne woonomgeving met minimaal 90 
sociale huurwoningen aan het Terschellingpad en minimaal 134 dure en middeldure woningen aan 
de Zwemmerslaan. Zo ontstaat een gedifferentieerd woningaanbod conform de uitwerking 
coalitieprogramma woningbouwprogramma (40-40-20). Op het Terschellingpad staat nu nog de oude 
technische school, welke tot en met 2023 tijdelijk verhuurd is ten behoeve van een aantal
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maatschappelijke functies. De Zwemmerslaan is een braakliggend terrein. Voor het onderdeel 
Zwemmerslaan is reeds een grondexploitatie geopend. Daarin is rekening gehouden met een flink 
aandeel zelfbouwwoningen.
• Voorzieningenkavels aan het Zevenwoudenplantsoen en de Frieslandlaan
De opgave is een efficiëntere inrichting van de locaties van de basisscholen de Wadden Molenwijk en 
de Brandaris. Zo blijft ruimte over voor de realisatie van woningen en een door de wijkraad gewenste 
permanente plek voor een wijkontmoetingscentrum. De braak liggende gemeentelijke kavel tussen 
Frieslandlaan 4 en 12, wordt ook in het onderzoek betrokken. Voor de Wadden is met de 
toekomstige nieuwbouwplannen al rekening gehouden in het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs 
Haarlem. Voor de Brandaris is deze mogelijkheid afhankelijk van de (verwachte) ontwikkeling van het 
leerlingaantal. De verwachting is dat deze ontwikkeling niet vóór 2022 concreet wordt.
• Woonvoorziening voor kwetsbare jongeren aan de Frieslandlaan 7
Op de plek van de oude gymzaal aan de Frieslandlaan 7 bouwt het Leger des Heils een 
woonvoorziening voor kwetsbare jongeren.
• Herontwikkeling Amelandstraat 15
Hier was voorheen een woonzorgcomplex van Hartekampgroep gevestigd. De nieuwe eigenaar 
(Urbanone) wenst het pand te herontwikkelen.

2 Het toevoegen van woningen is gewenst
De plannen die nu bij de gemeente in voorbereiding zijn voor Molenwijk noord, voorzien in de bouw 
van sociale huurwoningen aan het Terschellingpad, dure en middeldure woningen aan de 
Zwemmerslaan en het vervangen van de 11 flats van Pré Wonen rondom de Waddenstraat. Het 
vigerende bestemmingsplan biedt al kaders om dat te realiseren; bijvoorbeeld middels een 
vrijstellingsbevoegdheid of uitwerkingsverplichting. Het is de wens om in Haarlem meer woningen te 
bouwen om aan de toenemende woningvraag te voldoen. We kiezen er daarom voor om nu eerst 
een visie te maken, zodat we de verschillende ontwikkellocaties in samenhang kunnen bekijken en 
kunnen onderzoeken waar en onder welke voorwaarden verdichting in Molenwijk noord passend is.

3 Binnen Molenwijk noord wordt naar een gedifferentieerd woonprogramma gestreefd
Dat is in lijn met de huidige woonvisie, de ambitie van het college en conform de uitwerking 
coalitieprogramma woningbouwprogramma (2018/514016). Daarom wordt het woonprogramma dat 
gerealiseerd wordt na de sloop van de technische school en de 264 woningen van Pré Wonen, in 
samenhang bekeken. Gestreefd wordt naar het terugbouwen van 264 sociale huurwoningen door 
Pré Wonen en 40% sociale huur op de locaties in bezit van de gemeente. Dat sluit aan bij de 
doelstelling om in Schalkwijk gedifferentieerd te bouwen en een meer draagkrachtige wijk te 
realiseren. Omdat het streven er is naar een gevarieerd aanbod, wordt ook een deel 
zelfbouwwoningen gerealiseerd. Deze zullen in ieder geval op de Zwemmerslaan gebouwd worden 
en mogelijk blijkt uit de visie dat ook andere plekken in Molenwijk noord hiervoor geschikt zijn. Dat 
sluit aan bij de vastgestelde Ontwikkelingsstrategie zelfbouw (2015/498039).

4 De grondverkoop voor extra woningen levert geld op voor herinrichting van de openbare ruimte 
De buurt is nu niet fijn ingericht. Er is weinig groen, er zijn veel geparkeerde auto's in het zicht en de 
buurt voelt anoniem en onveilig door de vele achterkanten en onbewoonde plinten met
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garageboxen. Door de buitenruimte duurzaam, groen, sociaal veilig en overzichtelijk in te richten, 
wordt de leefbaarheid in de wijk vergroot. Omdat de inrichting technisch nog niet aan vervanging toe 
is, kunnen onderhoudsbudgetten hiervoor niet (volledig) worden ingezet. De middelen voor 
herinrichting moeten grotendeels komen uit de opbrengst van de verschillende 
(woningbouw)ontwikkelingen. De verdichting levert dus niet alleen extra woningen voor Haarlem op 
maar is ook een randvoorwaarde om de wijk groener, duurzamer en sociaal veiliger te maken. 
Bovendien kunnen we de mogelijkheid aangrijpen om de wijk voor te bereiden op aansluiting op het 
warmtenet en op toekomstige klimaatverandering. Een belangrijk uitgangspunt is dat verdichting in 
de wijk niet ten koste mag gaan van ruimte voor spelen en ontmoeten op straat en de wijk moet 
groener worden. Ook een parkeeronderzoek met als doelstelling 'minder geparkeerde auto's in het 
zicht op straat' maakt deel uit van de visie.

5 De kosten voor de ontwikkeling moeten worden gedekt door de opbrengsten
Bij de visie wordt een financiële paragraaf gevoegd die inzicht biedt in de kansen en consequenties. 
Met de particuliere eigenaren in het gebied wordt een anterieure overeenkomst gesloten. Voor de 
kosten die niet gedekt kunnen worden uit de anterieure overeenkomsten is, voor 2020 en verder, 
een voorziening voor dit project (Waddenstraat) opgenomen in de kadernota (ter behandeling in de 
vergadering van de Raad op 1, 3 en 4 juli 2019). Voor de plannen op gemeentegrond (zoals 
Terschellingpad) kan mogelijk een grondexploitatie worden geopend. Uit een eerste raming van de 
kosten en opbrengsten, op basis van kengetallen, blijkt dat de businesscase afhankelijk is van:
• Verdichtingsmogelijkheden
• Mogelijkheid maatwerk woonprogramma en parkeeroplossingen
• Bijdrage grondeigenaren (initiatiefnemers) aan herinrichting openbare ruimte
Om zicht te krijgen op de mogelijkheden en een integrale afweging te maken voor het hele gebied, is 
een visie nodig. Uitgangspunt is dat alle kosten, waaronder ook met terugwerkende kracht de kosten 
voor het maken van de visie, worden gedekt uit de opbrengsten. Immers de gemeente geeft grond 
uit ten behoeve van de bouw van woningen en de initiatiefnemers verkrijgen ruimere 
bouwmogelijkheden dan in het huidige bestemmingsplan is voorzien. De initiatiefnemers hebben 
baat bij een aantrekkelijke inrichting van de wijk. In de anterieure overeenkomsten met de 
initiatiefnemers worden afspraken worden gemaakt over de verdeling van risico's en het 
kostenverhaal. De vastgestelde visie is daarvoor een goede basis. Daarna wordt een planologische 
procedure gestart om de verschillende initiatieven mogelijk te maken.

6 Communicatie en participatie
Er is een participatie- en inspraakplan (PIP) gemaakt. Voordat de visie wordt vastgesteld, worden 
omwonenden en andere belanghebbenden uitgenodigd voor een informatie avond over de plannen. 
De wijkraad is geïnformeerd over het voornemen om een visie op te stellen. De huidige gebruikers 
van de grond en panden die in de herontwikkeling worden betrokken, zijn reeds door de 
verschillende initiatiefnemers geïnformeerd.
• Initiatief Pré Wonen: door Pré Wonen is in 2018 een informatie avond voor de huidige bewoners 

georganiseerd.
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• Zwemmerslaan en Terschellingpad: de uitwerkingsverplichting om deze locaties om te vormen 
tot woongebied zijn reeds opgenomen in het bestemmingsplan uit 2008. De eerste globale 
plannen m.b.t. Zwemmerslaan zijn in 2018 gepresenteerd aan de wijkraad Molenwijk en werden 
positief ontvangen.

• Basisscholen De Wadden Molenwijk en Brandaris: in het bestemmingsplan uit 2008 is al rekening 
gehouden met een wijzigingsbevoegdheid (tot woongebied) voor beide locaties. De plannen 
m.b.t. de (mogelijke) nieuwbouw zijn, in samenspraak met de schoolbesturen, opgenomen in de 
Update strategisch huisvestingsplan onderwijs 2018-2022.

• De bouw van een wijkontmoetingscentrum is een wens van de wijkraad.
• Woonvoorziening voor kwetsbare jongeren aan de Frieslandlaan 7: het Leger des Heils heeft al 

een informatie avond voor de buurt gehouden.
• Herontwikkeling Amelandstraat 15: in het bestemmingsplan uit 2008 is al rekening gehouden 

met een wijzigingsbevoegdheid (tot woongebied). De gebouweigenaar heeft het pand gekocht 
met het oog op herontwikkeling.

5. Risico's en kanttekeningen
1 Om de visie uiteindelijk te kunnen realiseren is draagvlak nodig
De initiatiefnemers wordt gevraagd om een bijdrage middels een voorschotovereenkomst. Het is de 
bedoeling om de visie in samenspraak met de deelnemende grondeigenaren en initiatiefnemers op 
te stellen. Er is een risico dat het plan niet gerealiseerd wordt. Bijvoorbeeld doordat initiatiefnemers 
te weinig middelen hebben om de noodzakelijke investeringen te doen of door weerstand uit de 
omgeving.

2 Enige haast is geboden
De eerste contacten tussen gemeente en Pré Wonen over de plannen dateren al uit 2016. Omdat het 
project binnen de gemeente geen prioriteit heeft gekregen heeft het enige tijd stil gelegen. Inmiddels 
blijkt uit technisch onderzoek dat de woningen van Pré Wonen tegen het einde van de technische 
levensduur lopen. Het streven is dat uiterlijk in 2024 de 11 flats gesloopt zijn. De bewoners zijn hier 
al over geïnformeerd. Om de plannen van de woningcorporatie te kunnen toetsen en optimaliseren 
is een visie op het gebied zeer gewenst. Daarmee wordt een eenmalige kans gegrepen tot 
verbetering van het hele gebied en daarmee een deel van Schalkwijk.

6. Uitvoering

PRE-INITIATIEFFASE INITIATIEFFASE DEFINITIEFASE ONTWERPFASE VOORBEREIDINGSFASE REALISATIEFASE

De verschillende initiatieven doorlopen de fases van het Haarlems Ruimtelijke Planproces. Met het 
vaststellen van de startnotitie kan de initiatieffase afgerond worden. In de definitiefase worden de 
kaders voor de verdere uitwerking opgesteld. De planning is globaal als volgt:

Kenmerk: 2019/524877 6/7



Fase Product Bevoegdheid Planning

Initiatieffase (uitgangspunten en 
randvoorwaarden, globale 
verkenning van opgave en kansen)

• Startnotitie
• Plan van aanpak en participatie-en 

inspraakplan

• Raad Q3 2019

Definitiefase (kaders voor verder 

uitwerking)
• Ruimtelijke visie, inclusief 

beeidkwaliteitsplan
• Anterieure overeenkomsten
• Optioneel: grondexploitatie

• Raad

• B&W
• Raad

Q2 2020

Q3 2020
Q3 2020

Ontwerpfase • Stedenbouwkundig plan door 
initiatiefnemers

• Inrichtingsplan openbare ruimte

• B&W

• B&W

Q3 2020

Voorbereidingsfase • Optioneel: coördinatiebesluit
• Juridisch-planologische procedure 

(nog te bepalen)
Realisatiefase • Uitvoering

Nadat de startnotitie is vastgesteld wordt, in samenspraak met de omgeving en grondeigenaren 
binnen het gebied, de visie inclusief beeidkwaliteitsplan gemaakt. De visie wordt, na een 
inspraakperiode, ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Tegen een visie kan geen beroep ingesteld 
kan worden bij de rechter; dat kan in de volgende fase wel bij een planologische procedure (zoals 
bijvoorbeeld een bestemmingsplanprocedure of uitgebreide omgevingsvergunning). Door het 
vastleggen van de visie is de koers echter bepaald. Met de verschillende grondeigenaren wordt een 
overeenkomst gesloten waarin afspraken gemaakt worden over de verdeling van risico's en het 
kostenverhaal. Daarna wordt de visie (waar nodig) verwerkt in het bestemmingsplan (of 
postzegelbestemmingsplan) en na vaststelling kan een omgevingsvergunning door de verschillende 
initiatiefnemers worden aangevraagd. Omdat snelheid geboden is, kan de coördinatieregeling 
worden ingezet als instrument om het bestemmingsplanproces en de
projectomgevingsvergunning(en) gezamenlijk te doorlopen; bijvoorbeeld voor de eerste fase van het 
project van Pré Wonen. Daarvoor moet eerst een coördinatiebesluit worden voorgelegd aan de raad. 
Het gecoördineerd vaststellen van de besluiten levert tijdwinst op.

7. Bijlagen
1. Startnotitie
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Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Verzoek nadeelcompensatie vanwege wijziging precarioverordening 2017 (2016/376709)

Nummer 2019/690665
Portefeuillehouder Snoek, M.
Programma/beleidsveld 7.1 Lokale belastingen en heffingen
Afdeling JZ
Auteur Schade, T.
Telefoonnummer 023-5114628
Email tschade@haarlem.nl
Kernboodschap De belangenbehartiger van een ondernemer heeft in een brief aan het college 

verzocht de ondernemer die aanzienlijk meer precario betaalt (i.v.m. 
zonewijziging) ten dele door het besluit van uw Raad inzake wijziging van de 
precarioverordening 2017 (2016/3767090), volledig te compenseren. Omdat de 
oorzaak is gelegen in een besluit van uw Raad dient uw Raad ook over dit verzoek 
te beslissen. Het betreft een verzoek tot nadeelcompensatie nu sprake is van een 
rechtmatig genomen besluit. Daarnaast is de aanslag precario hoger geworden 
vanwege het in gebruik hebben van aanzienlijk meer gemeentegrond dan waar 
men tot 2017 voor werd aangeslagen (27m2 in plaats van 16m2)

Tijdens de behandeling van de wijziging is door de Raad verzocht een 
gewenningsregeling aan te bieden aan twee ondernemers die door de wijziging 
zwaarder zijn getroffen (vanwege een verhoging die meer dan 100% bedraagt).
Hier is door het college uitvoering aan gegeven. Een eerder voorstel tot 
compensatie van twee jaar is na een gesprek met de betreffende ondernemer 
aangepast in die zin dat een gewenningsbijdrage van 3 jaar - in 2018 (75%), in
2019 (50%) en in 2020 (25%) - is gegeven. In 2017 is een foutief (lager) tarief 
opgelegd.

De ondernemer heeft reeds een gewenningsbijdrage gehad. Verdere compensatie 
zou betekenen dat voor één belastingplichtige een uitzondering wordt gemaakt op 
de in de precarioverordening vastgelegde tarieven. Dit zou leiden tot 
rechtsongelijkheid en is niet mogelijk.
Wijzigingen in de tarievenstructuur en/of tarieven behoren tot het normaal 
maatschappelijk risico. Daarnaast heeft de ondernemer nagelaten zienswijze in te 
dienen en is niet tegen de gewenningsregeling in bezwaar gekomen.

Het verzoek wordt afgewezen.
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Behandelvoorstel voor 
commissie

De commissie bestuur 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

Nieuwe-precarioverordening-2017-en-Verordening-precario-op-buizen-kabels- 
leidingen-en-draden (2016/376709) zoals vastgesteld in de raadsvergadering van
17 november 2016
Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuur van 6 oktober
2016
Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuur van 3 november
2016

Besluit College
d.d. 17 september 2019

Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad

" d 17 OKI 2019
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
1. het verzoek van de belangenbehartiger inzake compensatie af te wijzen.

de griffier,

1. Inleiding

De belangenbehartiger van een ondernemer heeft in een brief aan het college verzocht de 
ondernemer die aanzienlijk meer precario betaalt (i.v.m. zonewijziging) door het besluit van uw Raad 
inzake wijziging van de precarioverordening 2017 (2016/3767090) volledig te compenseren. Omdat 
de oorzaak is gelegen in een besluit van uw Raad dient uw Raad ook over dit verzoek te beslissen.
Het betreft een verzoek tot nadeelcompensatie nu sprake is van een rechtmatig genomen besluit.
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2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. het verzoek van de belangenbehartiger inzake compensatie af te wijzen.
2. de uitvoering van het besluit geschiedt door middel van een brief naar de belangbehartiger van 
betrokkene
3. de brief wordt door het college van B&W verstuurd onder vermelding dat het hier de uitvoering 
van het Raadsbesluit betreft

3. Beoogd resultaat
De afhandeling van het nadeelcompensatieverzoek gedateerd 9 april 2019.

4. Argumenten
Voorgeschiedenis
In 2016 is besloten de precarioverordening 2017 aan te passen om deze eenvoudiger en makkelijker 
uitvoerbaar te maken. Dit heeft geleid tot het instellen van twee zones. Zone centrum en de zone 
overige. De zone centrum is in de Tarieventabel gedefinieerd als "het gedeelte van haarlem dat is 
gelegen tussen het water van de Kampersingel, Gasthuissingel, Raamsingel, Leidsevaart, Zijlsingel en 
tussen het water van de Schotersingel, Kloppersingel en het Spaarne". De ondernemer (met een 
kiosk) namens wie het verzoek om nadeelcompensatie is ingediend valt sinds 2017 in de zone 
centrum. Voorheen viel de kiosk in een andere zone. Daarnaast is bij meting vast komen te staan dat 
de ondernemer meer gemeentegrond in gebruik had dan waarvoor de ondernemer belast werd.
Door deze twee oorzaken is de ondernemer geconfronteerd met een zeer grote verhoging van de 
precarioheffing. De wijziging van zone heeft tot een verhoging van 177% geleid. Voor het overige is 
de verhoging een gevolg van de juiste berekening van grondinname (27m2 in plaats van 16m2)

Op verzoek van de Raad is een gewenningsregeling voor 2 jaar (2017 en 2018) door het college in een 
brief d.d. 23 februari 2017 aangeboden. In een gesprek d.d. 3 april 2017 met wethouder Van Spijk is 
door hem uitgelegd aan betrokkenen dat het niet mogelijk is voor één belastingplichtige een 
uitzondering te maken op de in de precarioverordening vastgelegde tarieven. Hij heeft wel de 
gewenningsperiode met een extra jaar verlengd. Ook is in het gesprek aangegeven dat het innemen 
van minder vierkante meters gemeentegrond een andere mogelijkheid is om de precario te 
verminderen. Hier hebben betrokkenen telefonisch van afgezien.
In 2017 is een lagere belasting opgelegd omdat een onjuist tarief is toegepast.
De gewenningsbijdrage is daarom in 2018 ingegaan. In 2018 is deze 75% van het verschil, in 2019 
50% en in 2020 25%. In 2021 stopt deze bijdrage.

Juridische beoordeling van het verzoek
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Een verplichting tot vergoeden van schade ten gevolge van rechtmatig overheidshandelen wordt 
gebaseerd op het rechtsbeginsel van "égalité devant les charges publiques" (het beginsel van 
gelijkheid voor openbare lasten). Om de aanspraak te kunnen beoordelen wordt gekeken of er 
sprake is van een abnormale en speciale last als ook of er sprake is van een causaal verband.
Verder wordt beoordeeld of sprake is van een actieve of passieve risicoaanvaarding en of voldaan is 
aan de schadebeperkingsplicht.

Iedere burger en ondernemer in Nederland kan geconfronteerd worden met een wijziging in de 
tarievenstructuur of tarieven (of dit nu rijks-of gemeentelijke belastingen zijn). Dit is een normaal 
maatschappelijk risico. Dit is niet anders voor uw cliënten. Het is niet mogelijk voor één 
belastingplichtige een uitzondering te maken op de in de precarioverordening vastgelegde tarieven. 
Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
In dit geval is wel rekening gehouden met de te grote overgang van een laag tarief naar een hoog 
tarief. Er is een voorziening getroffen om de twee bedrijven die hier door getroffen werden tijd te 
geven te wennen aan het hogere tarief en waar mogelijk hun bedrijfsvoering op aan te passen. De 
situatie van deze ondernemer verschilt op termijn niet van die van andere standplaatshouders.

Daarnaast heeft de desbetreffende ondernemer niet gereageerd op de brief van 8 juni 2016 waarin 
de voorgenomen wijzigingen van de verordening werden aangekondigd. Het had op de weg gelegen 
van de ondernemer om in ieder geval te informeren naar wat de voorgestelde wijzigingen exact voor 
hem zouden betekenen. Tegen het besluit inzake de gewenningsregeling is ook geen bezwaar 
aangetekend en is het voorstel de inname van gemeentegrond te verminderen afgewezen. Hierdoor 
is sprake van actieve risicoaanvaarding.

De gemeente is met het verstrekken van een gewenningsregeling voor drie jaar (in praktijk 4 jaar 
omdat voor de aanslag 2017 de aanslag in een verkeerd (lager) tarief is vastgesteld) de ondernemer 
financieel tegemoet gekomen.
Verdere compensatie zou leiden tot rechtsongelijkheid met de standplaatshouders die wel het 
volledige tarief moeten betalen zonder daarvoor gecompenseerd te worden.

5. Risico's en kanttekeningen
1. Het verzoek wordt aangemerkt als een verzoek tot nadeelcompensatie. Het besluit van de Raad 

is rechtmatig. Tegen het besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Het besluit op dit verzoek is connex aan het besluit van de Raad en daarom is het niet mogelijk 
tegen dit besluit bezwaar en beroep aan te tekenen. Wel is het mogelijk een verzoek in te dienen 
bij de civiele rechter.

2. Bij een verzoek tot nadeelcompensatie zal nooit de volledige schade vergoed worden.
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3. Tegen de aanslag precariobelasting 2018 is bezwaar en beroep ingediend. Op 23 april 2019 is het 
beroep door de Rechtbank Noord-Holland ongegrond verklaard.

4. In het verzoek om volledige compensatie wordt ook gevraagd om alsnog de vierkante meters van 
de standplaats te beoordelen. Het aantal in gebruik genomen vierkante meters is (en was tijdens 
de rechtszaak) niet in geschil.

5. Uitvoering
De belangbehartiger van de ondernemer wordt via een brief op de hoogte gesteld van het besluit
van de Raad.
Het is niet mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.
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Gemeente
Haarlem

Collegebesluit

Onderwerp
Verkoop kavel aan B.S.N.M. Holding B.V.

Nummer 2019/448229
Portefeuillehouder Roduner, FJ.
Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling PCM
Auteur Buisman, S.
Telefoonnummer 023-5114443
Email sbuisman@haarlem.nl

Kernboodschap De gemeente is voornemens om een bouwkavel met een grootte van 5732 m2 te 
verkopen aan B.S.N.M. Holding B.V.
Dit bedrijf wil een bedrijfspand realiseren voor haar dochteronderneming
Cavallaro Napoli in de Noordkop van de Waarderpolder.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college is op grond van art. 160, eerste lid aanhef en onder e van de 
Gemeentewet bevoegd inzake de aan- en verkoop van onroerend goed. Bij aan- 
en verkoop van onroerende goederen groter dan € 500.000, - beslist het college 
niet voordat de raad is geïnformeerd over het voornemen van het college, en in de 
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen (verder te noemen: zienswijze) 
aan het college te melden, hetgeen volgt uit artikel 169 vierde lid Gemeentewet 
en artikel 7 eerste lid onder a. van de Financiële Verordening. Het college stuurt 
dit voorgenomen besluit ter advisering aan de commissie Ontwikkeling en 
vervolgens naar de raad met het verzoek binnen 6 weken zijn zienswijze te geven.

Relevante eerdere
besluiten

N.v.t.

Besluit College
d.d. 3 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. tot verkoop van ca. 5732 m2 bouwgrond gelegen in de Noordkop van de 

Waarderpolder, plaatselijk bekend als Jan Pieter Zondervanweg, hoekTed 
Vermeulenwg, hoekJacques Meuwissenweg, kadastraal bekend gemeente 
Haarlem II, sectie N, nummer 2259 (ged.) groot ca. 5732 m2, waaraan door het 
Kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte wordt toegekend 
zoals op bijgaande tekening nummer 2019/105/62 d.d. 13 februari 2019 met 
arcering is aangegeven. De koopsom bedraagt € 1.784.904,00 exclusief 21% 
BTW en exclusief overige kosten koper onder de voorwaarde dat het overleg 
met de commissie Ontwikkeling en de zienswijze van de raad geen aanleiding 
geven om het besluit te wijzigen of in te trekken.
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2. de raad te verzoeken binnen 6 weken zijn zienswijze te geven, 

de secretaris, de burgemeester.

Zienswijze Raad
De raad der gemeente Haarlem,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders , 
geeft zijn zienswijze op het voornemen van het college om over te gaan 
tot verkoop van ca. 5732 m2 bouwgrond gelegen in de Noordkop van de 
Waarderpolder, plaatselijk bekend als Jan Pieter Zondervanweg, hoek Ted 
Vermeulenwg, hoek Jacques Meuwissenweg, kadastraal bekend gemeente 
Haarlem II, sectie N, nummer 2259 (ged.) groot ca. 5732 m2, waaraan door het 
Kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte wordt toegekend zoals 
op bijgaande tekening nummer 2019/105/62 d.d. 13 februari 2019 met arcering is 
aangegeven. De koopsom bedraagt € 1.784.904,00 exclusief 21% BTW en 
exclusief overige kosten koper.

Gedaan in de vergadering vai| .j? ingevuld door de griffie)

1. Inleiding //
Cavallaro Napoli is van oorsprong een Haarlems fashipripédrijf. Het hoofdkantoor is nu nog gevestigd 
aan de Waarderveldweg 87 (huurpand) in HaarlemfOp het hoofdkantoor in de Waarderpolder 
worden alle collecties ontworpen. Retailers vanuit de hele Benelux komen op het hoofdkantoor twee 
keer per jaar de nieuw collectie inkopen. Met het oog op hun nog steeds groeiende marktaandeel 
heeft het bedrijf behoefte aan een nieuw hoofdkantoor.

2. Besluitpunten college
Het college van burgemeester en wethouders 
Besluit:
1. tot verkoop van ca. 5732 m2 bouwgrond gelegen in de Noordkop van de Waarderpolder, 

plaatselijk bekend als Jan Pieter Zondervanweg, hoek Ted Vermeulenwg, hoek Jacques 
Meuwissenweg, kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie N, nummer 2259 (ged.) groot ca. 
5732 m2, waaraan door het Kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte wordt
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toegekend zoals op bijgaande tekening nummer 2019/105/62 d.d. 13 februari 2019 met arcering 
is aangegeven. De koopsom bedraagt € 1.784.904,00 exclusief 21% BTW en exclusief overige 
kosten koper onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en de 
zienswijze van de raad geen aanleiding geven om het besluit te wijzigen of in te trekken.

2. de raad te verzoeken binnen 6 weken zijn zienswijze te geven.

3. Beoogd resultaat
Het verkopen van bedrijfsgrond in de Waarderpolder ten behoeve van bedrijfsuitbreiding en het 
creëren van werkgelegenheid.

4. Argumenten
1. De verkoop past binnen derde convenant Waarderpolder
Deze verkoop is in lijn met de afspraken uit het Derde Convenant Waarderpolder van de 
Industriekring Haarlem (2016). Hierin hebben gemeente en bedrijfsleven afspraken gemaakt over de 
herstructurering van de Waarderpolder, onder andere over werkgelegenheidseisen. Het beleid is om 
acht arbeidsplaatsen te realiseren per 1.000 m2 bedrijfsoppervlak. Cavallaro heeft inmiddels 145 
mensen in dienst waarbij ruim 50 medewerkers werkzaam zijn op het hoofdkantoor in Haarlem en 
dit aantal groeit nog steeds. Cavallaro voldoet hiermee aan de werkgelegenheidseis.

2. De verkoop past binnen het vigerende bestemmingsplan
De locatie heeft de bestemming bedrijventerrein zoals beschreven in het vigerend bestemmingsplan 
'Bedrijventerrein Waarderpolder' (2010/12664) dat is vastgesteld bij besluit van 18 februari 2010 
door de gemeenteraad en 14 september 2010 door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Het beoogd gebruik door Cavallaro van de te verkopen grond past binnen deze bestemming.

3. Speculatie met grond wordt voorkomen
In de koopovereenkomst zijn via de Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente artikelen 
opgenomen die de koper verplichten om de grond te bebouwen met de in de koopovereenkomst 
opgenomen bebouwing. Deze bebouwing moet binnen twee jaar na datum van de notariële akte 
voltooid en gebruiksklaar zijn. Zolang niet is voldaan aan deze verplichting mag de koper niet 
verkopen zonder toestemming van de verkoper. Indien de koper niet tijdig voldoet aan zijn 
bouwplicht is de koper verplicht om de gekochte grond op eerste vordering van verkoper aan 
verkoper terug te verkopen tegen de bij aankoop aan verkoper betaalde koopsom, (artikel 3.2 en 3.3. 
Algemene verkoopvoorwaarden gemeente Haarlem). Op deze manier wordt speculatie met grond 
voorkomen. 4

4. De verkoop past binnen nota Grondprijzen
De verkoop past binnen de nota Grondprijzenbeleid 2018 (2018/753413) die op 31 januari 2019 door 
de gemeenteraad is vastgesteld. In deze nota is een basisbedrag van € 300 per m2 met op- en
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afslagen voor liggingsfactoren opgenomen. De kopers betalen de gemeente afgerond € 311 per m2 
exclusief kosten koper en exclusief btw (prijspeil 2019).

5. De verkoop past binnen koers nota 'Herijking grondexploitaties Waarderpolder'
Deze verkoop past binnen de strategie die is ingezet met de nota 'Herijking grondexploitaties 
Waarderpolder' (2015/27174). Hierin is besloten de te maken kosten te minimaliseren 
en de uitgaven te temporiseren. Door deze grond te verkopen, nemen binnen de grondexploitatie de 
kosten voor beheer en onderhoud af. Daarnaast past deze verkoop in de lijn actiever in te zetten op 
het verkopen van grond, zodat de rentelasten op de grondexploitaties lager worden.

6. De verkoop past binnen de grondexploitatie Waarderpolder Noordkop (complex 005).
In de programmabegroting 2018-2022 wordt in totaal € 9,7 miljoen opbrengsten geraamd in de 
grondexploitatie Waarderpolder Noordkop. Door de verkoop van deze kavel wordt € 1.784.904,00 
opbrengsten gegenereerd. Deze verkoop draagt bij aan realisatie van de geraamde opbrengsten.

7. De verkoop heeft geen consequenties voor de begroting beheer en onderhoud 
Het te verkopen perceel is onderdeel van de uitgeefbare grondvoorraad van een 
grondexploitatie en niet van de openbare ruimte. De verkoop heeft geen areaaluitbreiding tot 
gevolg. De verkoop heeft daarom geen consequenties voor het areaal openbare ruimte en 
geen effect op de kosten voor beheer en onderhoud.

8. De verkoop past binnen de ambities met betrekking tot duurzaamheid
In artikel 12 van de koopovereenkomst zijn de overige bepalingen opgenomen. In artikel 12 lid c is 
aangegeven dat koper zich inspant om de nieuwbouw en het terrein zo duurzaam en circulair 
mogelijk te ontwikkelen. De concrete inspanningsverplichtingen zijn weergegeven in bijlage D 
'Overzicht inspanningsverplichting duurzame circulaire maatregelen' bij de koopovereenkomst. Ook 
Cavallaro zelf heeft aangegeven duurzaamheid erg belangrijk te vinden. Op dit moment is er nog 
geen ontwerp van het gebouw beschikbaar. Wel heeft koper aangegeven een duurzaam pand te 
willen ontwikkelen voorzien van zonnepanelen, vloerverwarming, goede isolatie, laadpunten voor 
elektrisch vervoer en led-verlichting. Zeker is dat er gasloos wordt gebouwd. 5

5. Risico's en kanttekeningen
De uit te geven voorraad bedrijfsgrond slinkt waardoor de schuifruimte voor bedrijven afneemt 
Een risico bij grondverkoop is dat de voorraad uit te geven bedrijfsgrond slinkt. Hierdoor neemt de 
'schuifruimte' voor bestaande bedrijven in de Waarderpolder af. De Waarderpolder kan op zeker 
moment 'op slot' gaan waardoor in de toekomst bedrijven de Waarderpolder gaan verlaten. Dit risico 
is inherent aan de verdichtingsopgave. Het college start dit najaar 2019 een onderzoek naar de 
toekomst van de Waarderpolder. Dit risico wordt in dit onderzoek meegenomen.
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6. Uitvoering
Na het besluit en een positieve zienswijze van de raad wordt:

1. De koper schriftelijk geïnformeerd over het besluit.
2. De koopovereenkomst door de gemeente getekend.
3. De grond wordt binnen één maand na bestuurlijke goedkeuring overgedragen.

Kopers vragen voor aanvang van de bouw een omgevingsvergunning aan. De gemeente toetst de dan 
voorliggende ontwerpen op dat moment aan het vigerende Bouwbesluit, gemeentelijk beleid en 
generieke wetgeving waaronder gasloos bouwen.

7. Bijlagen
I. Verkooptekening d.d. 19 mei 2019 nr. 2019/105-62
II. Verkoopovereenkomst B.S.N.M. Holding B.V. (2019/80790)
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Collegebesluit*
%

Gemeente
Haarlem

Onderwerp
Beperking geheimhouding opdrachtverlening PwC-rapport

Nummer 2019/739686
Portefeuillehouder Wienen, J.
Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur
Afdeling CC
Auteur Jonker, M.A.
Telefoonnummer 0235113029
Email majonkertSihaarlem.nl
Kernboodschap In 2014 respectievelijk 2017 zijn twee Wobverzoeken ingediend die betrekking 

hadden op het PwC-rapport en de bijbehorende opdrachtverlening. Het college 
heeft beide verzoeken afgewezen. In 2017 respectievelijk 2018 heeft het college 
de bezwaarschriften tegen deze besluiten ongegrond verklaard.

Op 21 juni jl. heeft de rechtbank Haarlem beide beslissingen op bezwaar van het 
college vernietigd. De beslissingen behelsden een integrale weigering de stukken 
openbaar te maken, omdat daarop geheimhouding was opgelegd. De rechtbank 
oordeelde dat deze geheimhouding door de raad bekrachtigd had moeten 
worden. Doordat dat niet was gebeurd, was de geheimhouding van rechtswege 
vervallen. Het college heeft zich bij de weigering tot openbaarmaking dus 
beroepen op een niet meer bestaande geheimhouding. De rechtbank heeft 
geoordeeld dat het college nu opnieuw een beslissing moet nemen op bezwaar.

Een beslissing op bezwaar wordt genomen ex nunc: naar de huidige stand van 
zaken. Op de stukken waar het om gaat, is opnieuw geheimhouding opgelegd , 
inclusief bekrachtiging door de raad kort na de uitspraken. Het opdrachtformulier 
is nu geheel geheim. Het college stelt voor de geheimhouding op het 
opdrachtformulier te beperken tot die delen die tot herkenning van betrokkenen 
zouden kunnen leiden. Na het besluit van de raad kan het college de 
bezwaarschriften opnieuw in behandeling nemen.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Bestuur 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

Bekrachtiging geheimhouding opdrachtverlening (2018/901622A) in
raadsvergadering 26 iuni 2019
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Besluit College
d.d. 24 september 2019

Het college stelt de raad voor te besluiten:

de geheimhouding op de opdrachtverlening voor het PwC-rapport, zoals 
door het college opgelegd en door de raad op 26 juni bekrachtigd 
(2018/901622A) te beperken tot die delen die zouden kunnen leiden tot 
herkennen van betrokken personen, te weten de delen die onleesbaar zijn 
gemaakt in de openbaar te maken versie d.d. 17 oktober 2019.

de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad
d.d...17 OKT 2019
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:

de geheimhouding op de opdrachtverlening voor het PwC-rapport, zoals 
door het college opgelegd en door de raad op 26 juni bekrachtigd 
(2018/901622A) te beperken tot die delen die zouden kunnen leiden tot 
herkennen van betrokken personen, te weten de delen die onleesbaar zijn 
gemaakt in de openbaar te maken versie d.d. 17 oktober 2019.

de griffier,
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1. Inleiding
In 2014 respectievelijk 2017 zijn twee Wobverzoeken ingediend die betrekking hadden op het PwC- 
rapport en de bijbehorende opdrachtverlening. Het college heeft beide verzoeken afgewezen. In 
2017 respectievelijk 2018 heeft het college de bezwaarschriften tegen deze besluiten ongegrond 
verklaard.

Op 21 juni jl. heeft de rechtbank Haarlem beide beslissingen op bezwaar van het college vernietigd. 
De beslissingen behelsden een integrale weigering de stukken openbaar te maken, omdat daarop 
geheimhouding was opgelegd. De rechtbank oordeelde dat deze geheimhouding door de raad 
bekrachtigd had moeten worden. Doordat dat niet was gebeurd, was de geheimhouding van 
rechtswege vervallen. Het college heeft zich bij de weigering tot openbaarmaking dus beroepen op 
een niet meer bestaande geheimhouding. De rechtbank heeft geoordeeld dat het college nu 
opnieuw een beslissing moet nemen op bezwaar.

Een beslissing op bezwaar wordt genomen ex nunc: naar de huidige stand van zaken. Op de stukken 
waar het om gaat, is opnieuw geheimhouding opgelegd , inclusief bekrachtiging door de raad kort na 
de uitspraken. Het opdrachtformulier is nu geheel geheim. Het college stelt voor de geheimhouding 
op het opdrachtformulier te beperken tot die delen die tot herkenning van betrokkenen zouden 
kunnen leiden. Na het besluit van de raad kan het college de bezwaarschriften opnieuw in 
behandeling nemen.

2. Besluitpunten college
Het college stelt de raad voor te besluiten:

de geheimhouding op de opdrachtverlening voor het PwC-rapport, zoals door het college 
opgelegd en door de raad op 26 juni bekrachtigd (2018/901622A) te beperken tot die delen 
die zouden kunnen leiden tot herkennen van betrokken personen, te weten de delen die 
onleesbaar zijn gemaakt in de openbaarte maken versie d.d. 17 oktober 2019.

3. Beoogd resultaat
Het doel van dit besluit is de geheimhouding van de opdrachtverlening voor het PwC-rapport te 
beperken, waarna het college twee bezwaarschriften die mede zien op dit stuk verder in behandeling 
kan nemen. 4

4. Argumenten
Wat was de reden voor de geheimhouding op beide stukken ?
De opdrachtverlening heeft betrekking op integriteitsonderzoeken. In het algemeen is het college 
van mening dat integriteitsdossiers in hun geheel geheim horen te blijven. De reden daarvoor is dat 
het om buitengewoon gevoelige informatie gaat, waarbij betrokkenen gemakkelijk beschadigd 
kunnen raken als hun naam bekend wordt. Zelfs als mensen in een onderzoek vrijgepleit worden, kan 
het simpele feit dat ze onderwerp van een integriteitsonderzoek waren al stigmatiserend werken.
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Die potentiële schade staat niet in verhouding tot het belang van openbaarmaking van individuele 
dossiers. Dat is ook de reden dat het college in hoger beroep is gegaan in een aantal rechtszaken die 
betrekking hebben op Wobverzoeken ten aanzien van integriteitsdossiers.

Voor de bijbehorende opdrachtverlening was de reden voor geheimhouding dan ook gelegen in 
bescherming van de privacy van betrokkenen. Daarbij kwam nog het argument dat het de financiële 
belangen van PwC zou kunnen raken.

Is geheimhouding nog steeds noodzakelijk?
Het college is van mening dat de genoemde argumenten met betrekking tot privacy nog steeds 
actueel zijn. De informatie is nog steeds heel gevoelig en kan betrokkenen beschadigen als zij 
herkend zouden worden. In het geval van het PwC-rapport is desondanks door college en raad een 
andere keuze gemaakt, omdat eerder al delen van het rapport waren vrijgegeven en het al langer 
onderwerp was van politieke en maatschappelijke discussie. Na de uitspraken van de rechtbank op 
21 juni jl. dat deel voor deel van de tekst beoordeeld moest worden op wat wel en niet openbaar 
gemaakt kan worden, is dat inderdaad gebeurd en is de geheimhouding beperkt tot die delen die 
zouden kunnen leiden tot herkenning van betrokkenen. Omdat beide documenten betrekking 
hebben op hetzelfde onderzoek stelt het college voor om voor de opdrachtverlening dezelfde lijn te 
volgen en daar de geheimhouding te beperken tot die delen die zouden kunnen leiden tot herkennen 
van betrokken personen.

5. Risico's en kanttekeningen
Ondanks het feit dat uiterst zorgvuldig is bekeken welke delen van de tekst tot herkenning zouden 
kunnen leiden en daarom zijn worden weggelakt, kan het gebeuren dat een betrokkene herkend 
wordt. Doordat onbekend is welke kennis elke mogelijke lezer heeft, blijft het altijd mogelijk dat de 
informatie uit de openbaar te maken tekst in combinatie met kennis die de lezer al heeft toch leidt 
tot herkenning. En dat kan de goede naam van betrokkenen beschadigen. Dit kan hen immateriële 
schade berokkenen en mogelijk ook hinderen in hun professioneel functioneren. Als dat inderdaad 
gebeurt, zou dit vervolgens kunnen leiden tot een schadeclaim aan het adres van de gemeente.

6. Uitvoering
Na besluitvorming door de raad zet het college de behandeling van de twee bezwaarschriften die 
mede toezien op de bijbehorende opdrachtverlening voor het PwC-rapport voort. 7

7. Bijlagen
Geheime bijlage Openbaar te maken delen van de opdrachtverlening behorende bij het PwC- 
rapport1
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Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Beschikbaarstellen budget sloopwerkzaamheden Fietsznfabriek

Nummer 2019/519031
Portefeuillehouder Botter J.
Programma/beleidsveld 5.3 overige beheerstaken
Afdeling PCM
Auteur W. Dieben
Telefoonnummer 023-5113263
Email wdieben@haarlem.nl
Kernboodschap De gebruikers van het complex de Fietsznfabriek leveren volgens afspraak de 

ruimtes per 1 oktober 2019 leeg op. Vanwege de technische staat van de 
installaties is het niet verantwoord de gebouwen nog langer in gebruik te geven.
Als de gebouwen leeg staan worden ze zo snel mogelijk (deels) gesloopt om te 
voorkomen dat ze ten prooi vallen aan verval en vandalisme. Het beschermde 
Rijksmonument aan de Houtmarkt 7 blijft (uiteraard) staan. Met dit voorstel wordt 
aan de raad gevraagd het noodzakelijke budget voor de sloopwerkzaamheden
beschikbaar te stellen.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Ontwikkeling 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

- SPvE Fietsznfabriek (2016/500469) in de raad d.d. 20 juli 2017.
- Opinienota Ontwikkeling Fietsznfabriek (2019/401758) in de commissie 
Ontwikkeling d.d. 29 augustus 2019

Besluit College 
d.d. 16 juli 2019

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

de secretaris, de burgemeester.
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BesI'Ji' ^dQj(T 2015 

d.d..........
De raad der gemeente Haarlem,

(wordt ingevuld door de Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
griffie)

Besluit:
1. Een budget van EUR 300.000,00 beschikbaar te stellen voor de sloop van een

deel van de gebouwen van het complex Fietsznfabriek en de kosten te dekken 
uit de reserve Vastgoed.

de griffier, L de voorzitter,

1. Inleiding
Door de ontwikkeling van de Fietsznfabriejj^it'Se gemeente het complex, de bijbehorende 
buitenruimte en de openbare ruimte a<gjvde Oostvest weer in goede staat terug laten brengen. Dit 
voegt kwaliteit toe aan het centrum van Haarlem en past bij de overige ontwikkelingen in de wijk. 
Voor de ontwikkeling van de Fietsznfabriek is een SPvE met randvoorwaarden opgesteld. Ook is er 
een opinienota in de commissie Ontwikkeling geweest met verschillende oplossingen voor het 
parkeren. De verkoop en herontwikkeling van het complex laat nog even op zich wachten. De huidige 
gebruikers leveren volgens afspraak de ruimtes per 1 oktober 2019 leeg op. Vanaf dat moment staan 
de gebouwen leeg en worden zo snel mogelijk (deels) gesloopt. Met dit voorstel wordt aan de raad 
gevraagd het noodzakelijke budget voor de sloop beschikbaar te stellen. Dat is een bevoegdheid van 
de raad.
Gelijktijdig met dit raadsvoorstel ligt een opinienota voor waarin de commissie gevraagd wordt haar 
voorkeur uit te spreken over de verdere aanpak van het project. Dat staat los van de geplande 
sloopwerkzaamheden.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. Een budget van EUR 300.000,00 beschikbaar te stellen voor de sloop van een deel van de 

gebouwen van het complex Fietsznfabriek en de kosten te dekken uit de reserve Vastgoed 3

3. Beoogd resultaat
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De loodsjes aan de Dijkstraat 10 (waarin nu het Jan en Piet museum is gevestigd) worden zo snel 
mogelijk gesloopt. Dat geldt ook voor de voormalige woning aan Oostvest 52. Het voormalige

drukkerijgebouw aan de Oostvest 54 en 56 wordt deels gesloopt. Houtmarkt 7 is een beschermd 
rijksmonument en blijft behouden. Het budget dekt alle kosten die met de voorbereiding en 
uitvoering van de sloop gemoeid zijn.

De loodsjes aan Dijkstraat 10 worden gesloopt

De woning aan de Oostvest 52 wordt gesloopt De voorgevel van de voormalige drukkerij aan de

Oostvest 54/56 blijft staan, het achterliggende deel wordt 

gesloopt

4. Argumenten
1. De gebouwen kunnen na 1 oktober 2019 niet meer in gebruik gegeven worden 
Dat is vanwege de technische staat van de installaties niet verantwoord. Gezien de ontwikkelplannen 
is het niet rendabel om de gebouwen een opknapbeurt te geven. Zomaar leeg achterlaten van de 
gebouwen is ongewenst. Door de panden te slopen hoeven geen kosten gemaakt te worden voor
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2. Er is geen wens de panden aan de Oostvest en Dijkstraat te behouden
De gebouwen aan de Oostvest en Dijkstraat zijn technisch en functioneel niet geschikt om te 
verbouwen naar fijne en duurzame woningen. Van de voormalige drukkerij blijft de voorgevel 
behouden. Het gebouw dateert uit 1928 maar maakt geen deel uit van het industrieel erfgoed van 
Haarlem. Uit het bouwhistorisch onderzoek bleek dat het pand in 1956 intensief verbouwd is. De 
oorspronkelijke vensters met stalen vullingen uit 1928 en 1931 die nog in de voorgevel zitten, 
hebben wel een hoge historische waarde. Deze worden gedurende de sloopwerkzaamheden 
beschermd. Mogelijk is er ouder, wellicht 17e eeuws, metselwerk op de begane grond in de 
noordgevel aanwezig. Daarmee wordt bij de sloop rekening gehouden.

3. Voor de sloop is een omgevingsvergunning nodig
Na het beschikbaar stellen van het budget wordt het sloopwerk aanbesteed en wordt een 
omgevingsvergunning aangevraagd. De voorbereidende onderzoeken, zoals een quickscan wet 
natuurbescherming en een asbestonderzoek, zijn reeds uitgevoerd. Nadat de vergunning 
onherroepelijk is, kan worden gestart met het verwijderen van het aanwezige asbest en daarna 
worden de gebouwen gesloopt.

4. De sloop kosten gaan ten laste van de reserve Vastgoed
De verkoopopbrengsten komen ten goede aan de reserve Vastgoed. De sloopkosten gaan ten laste 
van de reserve Vastgoed. Uitgangspunt is dat de opbrengsten uitstijgen boven de kosten.

5. Risico's en kanttekeningen
1. Het terrein ligt enige tijd braak
Om het braakliggende terrein worden hekken geplaatst en er wordt geen tijdelijk invulling aan het 
terrein gegeven. De voormalige parkeerterreinen aan de Dijkstraat en Oostvest blijven nog even in 
gebruik, totdat het complex verkocht is. Nadat er definitieve besluitvorming over de invulling van het 
terrein is, kan de voorbereiding van de verkoop worden afgerond. Het is dus onvermijdelijk dat het 
terrein enige tijd onbebouwd blijft. Het Rijksmonument aan de Houtmarkt 7 zal ook enige tijd leeg 
staan en zal dan worden beheerd en beveiligd. Het is niet gewenst om de overige panden ook leeg te 
laten staan.

6. Uitvoering
Het is de bedoeling de sloopwerkzaamheden voor het eind van het jaar uit te voeren. Nadat een 
besluit genomen is over de toekomstige invulling van het terrein, wordt de voorbereiding van de 
verkoop van het complex afgerond. De verkoopvoorwaarden zullen dan worden aangeboden aan de 
raad ter goedkeuring. 7

7. Bijlagen
Er zijn geen bijlagen
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* Gemeente
* Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Zienswijze geven op begroting 2020 Metropoolregio Amsterdam en evaluatierapport 'Meer richting en 
resultaat'

Nummer 2019/684873
Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur
Afdeling BC
Auteur Stigter, W.H.C.
Telefoonnummer 023-5113062
Email wstigter@haarlem.nl
Kernboodschap Op verzoek van de regiegroep van de MRA heeft een onafhankelijk 

onderzoeksteam een rapport opgesteld over de werkwijze van de MRA, de 
bijdragen aan de verwezenlijking van de ambities en wat er kan worden gedaan 
om de regionale bestuurlijke samenwerking in de MRA-regio te versterken, 
inclusief de betrokkenheid van raden en staten. Het rapport met als titel 'Meer 
richting en resultaat' is in juli 2019 opgeleverd en het college vraagt aan de raad 
zijn reactie op de conclusies en aanbevelingen, ten behoeve van de eerste 
bespreking op 18 oktober 2019 in de regiegroep van de MRA.

De MRA heeft een begroting en werkplan voor 2020 opgesteld en vraagt de 
deelnemers hun zienswijze daarover te geven. Voor de begroting is sprake van één 
verandering ten opzichte van 2019 en van de globale begroting 2020. De MRA 
stelt namelijk voor de bijdrage per inwoner te verhogen met € 0,03 naar € 1,53 per 
inwoner. Het college van Haarlem ziet hier evenwel geen aanleiding toe en 
adviseert de raad om hier niet mee in te stemmen. In de globale begroting die in 
april is gepresenteerd was namelijk geen stijging van de bijdrage per inwoner 
opgenomen en de uitgaven per onderwerp blijven voor 2020 vrijwel onveranderd, 
terwijl de post onvoorzien stijgt van € 46.000 naar € 119.000. Zonder verhoging 
wordt de bijdrage van Haarlem voor 2019 € 241.820, gebaseerd op 161.213 
inwoners per 1 januari 2019.
Voor de raad is zoals inmiddels gebruikelijk weer een overzicht van de voortgang 
van de acties van de MRA-agenda voor Zuid-Kennemerland opgesteld. Uit het 
overzicht blijkt dat de uitvoering van vrijwel alle acties van de MRA Agenda op 
schema ligt.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Bestuur 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 Deelname aan convenant Versterking samenwerking Metropoolregio
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besluiten Amsterdam (2016/503174) in commissievergadering Bestuur 24 november 
2016
Informeren raad over globale begroting 2018 van de Metropoolregio
Amsterdam (2017/260720) in commissie Bestuur 6 juli 2017
Zienswijze op werkplan en begroting 2018 Metropoolregio Amsterdam
(2017/385733) in raadsvergadering 28 september 2017
Zienswijze op verantwoording 2017 en globale begroting 2019 Metropoolregio
Amsterdam (2018/102663) in raadsvergadering 17 mei 2018
Zienswijze op verantwoording 2018 en globale begroting 2020 metropoolregio
Amsterdam (2019/199854) in raadsvergadering 18 april 2019

Besluit College
d.d. 17 september 2019

Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad
d d.... J.7 OKI 2019
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
1. In te stemmen met het werkplan en de begroting MRA 2020, met uitzondering 

van de verhoging van de bijdrage per inwoner met € 0,03 naar € 1,53 en dit als 
zienswijze aan de MRA over te brengen;

2. Zijn reactie te geven op de conclusies en aanbevelingen uit het 
evaluatierapport 'Meer richting en resultaat' en op de vraag van het college 
over de informatievoorziening;

3. In de begroting 2020 van Haarlem een bijdrage voor de MRA op te nemen van 
€ 241.820, gebaseerd op 161.213 inwoners per 1 januari 2019.
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1. Inleiding
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken lokale overheden (32 gemeenten, de provincies 
Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam) samen aan vraagstukken op de 
gebieden ruimte, economie en mobiliteit. De MRA heeft tot doel een sterke internationale 
concurrentiepositie te behouden door het bevorderen van economische ontwikkeling en het 
welzijnsniveau in de metropool. De MRA draagt bij aan het beter kunnen benutten van kansen voor 
de regio en het gezamenlijk aangaan van uitdagingen voor de regio.

Een belangrijke doelstelling van de bestuurlijke vernieuwing in de MRA is het tijdig betrekken van 
raden en staten bij de ontwikkelingen en bestuurlijke afwegingsmomenten. Daartoe is afgesproken 
dat raden en staten hun zienswijze kunnen geven over het werkplan en de begroting van de MRA 
voor het komende jaar. In dat kader vraagt het college nu aan de raad om zijn zienswijze te geven 
over het werkplan en de begroting 2020 van de MRA. Het college vraagt tevens om een reactie van 
de raad op de conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport 'Meer richting en resultaat', dat 
in opdracht van de regiegroep van de MRA is opgesteld.

2. Voorstel aan de raad
1. In te stemmen met het werkplan en de begroting MRA 2020, met uitzondering van de verhoging 

van de bijdrage per inwoner met € 0,03 naar € 1,53 en dit als zienswijze aan de MRA over te 
brengen;

2. Zijn reactie te geven op de conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport 'Meer richting 
en resultaat' en op de vraag van het college over de informatievoorziening;

3. In de begroting 2020 van Haarlem een bijdrage voor de MRA op te nemen van € 241.820, 
gebaseerd op 161.213 inwoners per 1 januari 2019.

3. Beoogd resultaat
Op basis van de reacties van de deelnemers in de MRA kan de regiegroep van de MRA het werkplan 
en de begroting 2020 vaststellen in zijn vergadering van oktober 2020 en een eerste bespreking 
wijden aan het evaluatierapport 'Meer richting en resultaat'. 4

4. Argumenten
4.1 Evaluatie MRA
In 2019 is er op verzoek van de regiegroep van de MRA een evaluatie van het functioneren van de 
MRA uitgevoerd. De evaluatie is gedaan door een onafhankelijk team van deskundigen en als bijlage 
bij dit raadsvoorstel opgenomen. Hun opdracht luidde: 'In hoeverre heeft het in 2017 ondertekende 
Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam, en de werkwijze die daaruit 
voortvloeit, bijgedragen aan verwezenlijking van de ambities die in het Convenant zijn verwoord? En 
wat kan er worden gedaan om de regionale bestuurlijke samenwerking in de MRA-regio te 
versterken, inclusief de betrokkenheid van raden en staten?' Het onderzoeksteam heeft in juli 2019 
zijn rapport 'Meer richting en resultaat' opgeleverd aan de regiegroep, die het met het oog op 
maximale transparantie direct heeft gepubliceerd en toegestuurd aan alle colleges, raden en staten
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van de deelnemers. Het college verneemt graag van de raad zijn eerste reactie op de vijf 
hoofdaanbevelingen in het rapport, zodat die kan worden betrokken bij deze bespreking. Namens 
Zuid-Kennemerland nemen burgemeester Wienen van Haarlem en wethouder Verheij van Zandvoort 
deel aan de regiegroep en wethouder Berkhout als lid van de Agendacommissie van de MRA.

Dit zijn de vijf hoofdaanbevelingen uit het evaluatierapport en het college verneemt graag de mening 
van de raad hierover, met name of de raad meent dat hiermee verder gewerkt kan worden aan de 
samenwerking in de MRA (het volledige rapport is als bijlage opgenomen):

1. Kies voor samenwerking die ertoe doet, waar je trots op kunt zijn
la) Schep vreugde in het maken van een regionale visie
De MRA ziet zich geconfronteerd met ongekende uitdagingen op het terrein van ruimtelijke 
ontwikkeling vanwege de forse woningbouwopgave, de toenemende mobiliteit en 
energietransitie, waarbij tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven, de vitale economie en de 
maatschappelijke cohesie moeten worden gekoesterd en gefaciliteerd. Deze inspanning heeft 
een richtinggevende visie nodig, een aantrekkelijke stip aan de horizon die bepalend is voor de 
koers die de komende jaren wordt gevolgd.

lb) Stuur op koers en resultaten
Stel vanuit de visie een beperkt aantal - gedacht wordt aan vier (energietransitie, duurzame 
woningbouw, vitale economie en vervoerregio) - uitvoeringsprogramma's op, met daarin 
vergaande resultaatsafspraken. De uitvoeringsprogramma's betreffen de uitdagingen die urgent 
en belangrijk zijn. Alles wat niet in die categorie valt, wordt op een andere en meer vrijblijvende 
wijze opgepakt. In de loop der tijd kunnen uitvoeringsprogramma's eindigen en nieuwe starten.

2. Leiderschap van Amsterdam
Laat Amsterdam de leiding nemen voor de bepalende processen van ontwikkeling in de MRA, net 
zoals alle centrumgemeenten dat in andere betekenisvolle regio's mogen en doen. Dit heeft 
betekenis voor Amsterdam (leiding nemen en geven; niet solistisch te werk gaan) en de andere 
deelnemers (leiding accepteren; niet denken vanuit eigen belang). 3

3. Stroomlijn de besturing
De MRA-samenwerking heeft dringend behoefte aan stroomlijning van de besturing of 
governance. Deze stroomlijning zal ertoe leiden dat de Regiegroep daadwerkelijk sturing geeft 
aan de bedoeling en het functioneren van de MRA-samenwerking. Dat de Agendacommissie 
richting geeft aan de inhoud van het werk. En dat uitvoering en realisatie veel centraler komen te 
staan. In de herijkte situatie worden de vijf functies van de samenwerking goed onderscheiden 
en daar belegd waar ze thuishoren:
1. Netwerken, kennisuitwisseling en afstemming in de bestuurlijke platforms
2. Analyse, visie en strategiebepaling in de Agendacommissie
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3. Realisatie in een beperkt aantal uitvoeringsprogramma's
4. Incubator in de bestuurlijke platforms
5. Lobby vanuit de Regiegroep

Het evaluatierapport gaat nader in op de diverse onderdelen van de besturing, zoals de 
Regiegroep en Agendacommissie. Over de raden en staten zegt het rapport onder andere (p.41): 
De MRA-samenwerking is geen uitholling van de lokale autonomie, maar juist een versterking 
van lokale kracht. Breng als colleges raden en staten in de positie om dit uitgangspunt samen 
met hun colleges tot praktijk te maken. Doe dat zo veel mogelijk in de reguliere overleggen en via 
bestaande (lokale) structuren, zodat regionaal denken niet iets is wat er 'extra' bijkomt, maar 
zich als vanzelfsprekend kan nestelen in debatten en besluitvorming.

Voor Haarlem is in het bijzonder de aanbeveling relevant over de Vervoerregio en het platform 
Mobiliteit. De onderzoekers adviseren om de Vervoerregio op de schaal van de MRA te brengen. 
Daarvoor is medewerking van provincies en het Rijk nodig. Zolang het zover nog niet is, adviseren 
zij alle gemeenten via vertegenwoordiging vanuit de deelregio's te laten deelnemen aan het 
Platform Mobiliteit. De Vervoerregio vormt het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Dit sluit aan bij 
de door de raad van Haarlem in mei 2018 aangenomen moties 2.11 over directe bestuurlijk 
vertegenwoordiging in het Platform Mobiliteit van de MRA en motie 2.12 over de toetreding van 
de gemeenten in Zuid-Kennemerland tot de Vervoerregio Amsterdam.

4. Zet de luiken open
Haal de Amsterdam Economie Board naar de MRA toe en maak de Board belangrijker voor de 
regio. Investeer ten tweede in de kwaliteit van de relaties met kennis- en onderwijsinstellingen, 
private en publieke ondernemingen, en bouw tijdens de visievorming en in de 
uitvoeringsprogramma's aan structurele partnerschappen. Vorm ten derde met het Rijk coalities 
rondom de majeure opgaven, zodat een gecombineerde en eensgezinde denkkracht en inzet van 
instrumenten en middelen ontstaat.

5. Wees voortvarend
Ervaringen elders wijzen uit dat evaluaties tot beweging leiden als er snel mee aan de slag wordt 
gegaan. Treed daarom als Regiegroep voortvarend op en markeer een ambitieus moment in de 
tijd waarop veranderingen moeten zijn ingevoerd. Maak tegelijkertijd een start met zowel de 
regionale visie en de uitvoeringsprogramma's als met de stroomlijning van de governance en 
voorkom zo dat een energiegevende verandering verwordt tot een energieslurpend debat over 
structuur en besturing.

4.2. MRA-agenda 2.0
In 2016 is de samenwerking binnen de MRA bekrachtigd door het opstellen van een gezamenlijke 
MRA Actie Agenda (2016-2020). Terwijl de actiepunten verder worden uitgevoerd, is het proces
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ingezet om te komen tot de MRA-agenda 2.0. Deze nieuwe agenda zal de periode 2020-2024 beslaan 
en zich ook richten op draagvlak en betrokkenheid binnen de MRA en met partners in bedrijfsleven 
en onderwijs. De planning ziet er als volgt uit:

18 ok* JO19 

- Regiegroep

Bespreking voorlopig Consultatie colleges. Vaststelling agenda in
concept In platforms raden en staten colüeges

De centrale boodschap van de MRA Agenda 2.0 is als volgt geformuleerd: We zijn in 2025 een 
Europese-topregio waarin bewoners en bedrijven zich willen vestigen, waar (internationaal) talent en 
bezoekers zich welkom voelen. Een regio waarin mensen op een inclusieve manier toegang hebben 
tot voldoende banen en geschikte woonruimte, er ruimte is en mogelijkheden zijn om duurzaam te 
ondernemen, te leren en te innoveren. Een regio waarin de leefkwaliteit hoog is en bereikbaarheid 
sterk en waarin we stappen hebben gezet op het vlak van klimaatbestendigheid en energietransitie.'

4.3. tnvest-MRA
Zoals in het voorjaar gemeld is de rijksoverheid bezig om Invest-NL op te zetten, waarmee zij 
investeringen in de energietransitie wil stimuleren. Daarmee is een bedrag van € 2,5 miljard 
gemoeid. Daarmee wil het rijk investeringen tot maximaal 50% cofinancieren. Om als MRA daar goed 
op te kunnen aansluiten is het zaak om daarvoor een goede organisatie te hebben. Op dit moment is 
daarom een kwartiermaker bezig met het op- en inrichten van Invest-MRA, een regionaal 
investeringsfonds. In het evaluatierapport hebben de onderzoekers geadviseerd om hier krachtig op 
in te zetten, omdat het een belangrijk vehikel kan worden voor vernieuwing in de regio waar nu het 
geld en de power voor ontbreken. Invest-MRA wordt een regionaal instrument en het advies aan alle 
deelnemers is aandeelhouder te worden van dit fonds.
De verwachting van het college is dat in het vierde kwartaal er een concreet voorstel of oprichting 
van Invest- MRA zal liggen. Voor Haarlem zal de afweging om deel te nemen afhangen van inhoud en 
zeggenschap, naast de kosten die aan het aandeelhouderschap zijn verbonden.

4.4. Werkplan en begroting 2020
De MRA-begroting voor 2020 is te beschouwen als een 'tussenbegroting' in afwachting van de MRA 
Agenda 2.0 die in de loop van komend jaar aan de raden en staten zal worden aangeboden. Onder
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4.2 in dit raadsstuk is hier nader op ingegaan. De begroting voor 2020 bevat daarom geen 
beleidsmatige veranderingen. Wel is sprake van één financiële veranderingen met gevolgen voor de 
deelnemers ten opzichte van 2019 en van de globale begroting 2020. Voorgesteld wordt namelijk om 
de bijdrage per inwoner te verhogen met €0,03 naar€ 1,53. De inkomsten van de MRA stijgen 
hierdoor extra met afgerond € 100.000. De overige uitgangspunten voor de begroting van de MRA 
voor 2020 zijn gelijk aan de uitgangspunten die voor de begroting 2019 zijn gehanteerd en ook al zijn 
opgenomen in de globale begroting 2020 die in april aan de deelnemers is gestuurd. Tot nu toe is als 
beleidslijn gehanteerd dat de toename van de inkomsten als gevolg van de toename van het aantal 
inwoners afdoende is voor het opvangen van de stijging van de kosten. De MRA heeft aangegeven 
dat dit niet langer mogelijk is. Er is wat ons college betreft echter geen dwingende reden opgenomen 
in het werkplan van de MRA om van de eerdere beleidslijn af te wijken. De uitgaven per onderwerp 
blijven voor 2020 vrijwel onveranderd, terwijl de post onvoorzien stijgt van € 46.000 naar € 119.000. 
Nu veel gemeenten net als Haarlem geconfronteerd worden met bezuinigingen (vanwege een daling 
van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds), vindt het college het een verkeerd signaal om de 
bijdrage per inwoner aan de MRA te laten stijgen.

4.5 Overzicht inhoudelijke zaken en ambities van Haarlem en Zuid-Kennemerland 
In september 2017 is bij de behandeling van het MRA Werkplan 2018 toegezegd dat het college elk 
halfjaar een overzicht van inhoudelijke zaken en Haarlemse ambities ten aanzien van de MRA aan de 
raad stuurt. Dit overzicht is als bijlage bij dit voorstel opgenomen.

6. Risico's en kanttekeningen
Haarlem kan niet zelfstandig besluiten over de hoogte van de bijdrage per inwoner aan de MRA. Dit 
betekent dat indien de meerderheid van de deelnemers besluit tot verhoging van de bijdrage naar 
€ 1,53 per inwoner, Haarlem dit op grond van het convenant zal moeten overnemen. De bijdrage 
voor 2020 stijgt in dat geval met € 4.836 naar € 246.656.

7. Uitvoering
De zienswijze van de raad zal aan de regiegroep van de MRA worden medegedeeld. De regiegroep 
beslist op 18 oktober over het werkplan en de begroting voor 2020 en bespreekt dan voor de eerste 
keer het rapport 'Meer richting en resultaat'. 8

8. Bijlagen
Bijlage 1: MRA Werkplan en begroting 2020
Bijlage 2: Overzicht inhoudelijke zaken en ambities Zuid-Kennemerland 
Bijlage 3: Evaluatierapport 'Meer richting en resultaat'
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Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan Tjaden

Nummer 2019/656843
Portefeuillehouder Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling OMB
Auteur Brink, N.
Telefoonnummer 023-5114293
Email nbrink@haarlem.nl
Kernboodschap Haarlem Zuidst B.V. wil het voormalige bedrijventerrein van Tjaden aan de Zuid 

Schalkwijkerweg 58 transformeren naar woningbouw. Het project bestaat uit 32 
grondgebonden woningen. Onderdeel van het project is sanering van de vervuilde 
grond. De ontwikkeling kent reeds een lange historie. Op 18 april jl. heeft de 
gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan en Stedenbouwkundig Plan vastgesteld.
Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is een bestemmingsplan 
opgesteld. Het plan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen 
ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de regels en 
verbeelding van het bestemmingsplan.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Ontwikkeling 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

Nota van Uiteanssounten (2015/12345) vastgesteld in het college oo 2 
juni 2015 en in commissie ontwikkeling van 18 juni 2015;

- Startnotitie (2018/67890) vastgesteld door het college op 13 februari
2018;

Uitwerking coalitieakkoord woningbouworogramma (2018/514016) 
vastgesteld door het college op 28 augustus 2018;

Vrijgeven voor inspraak van het beeldkwaliteitsplan en het ontwerp 
stedenbouwkundig olan (2018/318926) door het college en besproken in 
de commissie ontwikkeling op 1 november 2018;

Vaststellen Definitief Stedenbouwkundig plan door de Raad 
(2019/111588)

Vrijgeven ontwero bestemmingsolan Tjaden voor inspraak (2019/395808)
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transformeren naar woningbouw. Het project bestaat uit 32 grondgebonden woningen. Onderdeel 
van het project is sanering van de vervuilde grond. De ontwikkeling kent reeds een lange historie. Op 
18 april jl. heeft de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan en Stedenbouwkundig Plan vastgesteld. 
Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Het plan heeft 
als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen ingediend (zie de bijlage Wijzigingsoverzicht 
voor de reactie op de zienswijzen). De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de 
regels en verbeelding van het bestemmingsplan.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
2. Het bestemmingsplan Tjaden met identificatienummer NL.IMR0.0392.BP9120015-va01 vast te 

stellen. 3

3. Beoogd resultaat
Een vastgesteld bestemmingsplan. Op basis van dit plan kan vergunningverlening plaatsvinden voor 
de bouw van de 32 woningen.
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4. Argumenten
1. het bestemmingsplan maakt de transformatie naar woningbouw mogeiijk
Om de bouw van 32 woningen op het perceel mogelijk te maken is een bestemmingsplan nodig. Dit 
plan is het toetsingskader voor de bouwaanvraag voor de woningen. Onderdeel van het bouwproject 
is sanering van de vervuilde grond en een algehele herinrichting van het perceel.

2. Vastlegging van het definitieve stedenbouwkundig plan
Het bestemmingsplan is de juridische vertaling van het stedenbouwkundig plan in bestemmingen en 
voorschriften. Het waarborgt hiermee een goede uitvoering van het stedenbouwkundig plan.

3. Anterieure overeenkomst
In de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar is afgesproken dat een 
bestemmingsplan in procedure wordt gebracht. Met vaststelling van het bestemmingsplan heeft de 
gemeente uitvoering gegeven aan de overeenkomst.

4. Gesprek met agrarisch bedrijf
Op 20 juni jl. heeft een gesprek plaatsgevonden over het bouwproject tussen de gemeente en de 
eigenaar van het nabij gelegen agrarische bedrijf. De onderwerpen van het gesprek zijn ook als 
zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan. De ontwikkelaar heeft daarna ook met het bedrijf 
om de tafel gezeten om het plan en de uitvoering toe te lichten.

5. Om het bestemmingsplan goed te kunnen raadplegen moet de gebruikte ondergrond bekend zijn 
Conform artikel 1.2.4. van het Besluit ruimtelijke ordening moet in het vaststellingsbesluit ook 
vastgelegd worden welke ondergrond is gebruikt voor het maken van het bestemmingsplan. Omdat 
het bestemmingsplan digitaal beschikbaar wordt gesteld, is het voor de raadpleegbaarheid van 
belang dat de gebruikte ondergrond bekend is. Voor het bestemmingsplan Tjaden is als ondergrond 
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) van 4 december 2018 gebruikt.

5. Risico's en kanttekeningen
1. Uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof
Met de Raadsinformatiebrief 2019/677123 is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de 
uitspraak en de mogelijke effecten voor woningbouwprojecten. In de toelichting op het 
bestemmingsplan Tjaden (paragraaf 4.13) is aandacht besteed aan dit onderwerp. Uit onderzoek 
blijkt dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied 
Kennemerland Zuid door het project. 6

6. Uitvoering
De indieners van de zienswijzen worden geïnformeerd over het voorstel van het college aan de raad. 
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan door de raad wordt gepubliceerd. Vanaf dat 
moment kan beroep ingesteld worden tegen het bestemmingsplan.
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7. Bijlagen
1. Wijzigingsoverzicht
2. Bestemmingsplan Tjaden
3. Plankaart bestemmingsplan Tjaden
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* Gemeente 
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp: Vrijgeven van het krediet t.b.v. huisvesting organisatie

Nummer 2019/608346
Portefeuillehouder J. Botter
Programma/beleidsveld Algemene middelen en overhead 7.2 en 7.3
Afdeling FaZa & IV
Auteur D. Kappetein/A. Grijpma
Telefoonnummer 023-511 4378 of 0650613158
Email kaooetdd^haarlem.nl of agriipma(5)haarlem.nl

Kernboodschap De groei van de organisatie en de veranderde organisatiestructuur hebben geleid 
tot een onevenwichtige bezetting van de drie hoofdvestigingen van de gemeente 
Haarlem. Hierdoor is de huisvestingsbehoefte van de gemeente Haarlem 
veranderd. Om in deze behoefte te voorzien is het voorstel om de twee 
leegstaande verdiepingen in de F-vleugel van de Zijlpoort in te richten en toe te 
voegen als werkplek en de overige locaties te herinrichten.

In de dekking van dit krediet kan worden voorzien door een herschikking binnen 
het IP. De kosten voor meubilair, tussenwanden e.d. voor een bedrag van €
323.000 wordt gedekt door een verlaging van de in het IP opgenomen post
M&S.104 t.b.v. vervangen meubilair. Voor de automatisering dient in het IP een 
bedrag van € 275.000 gedekt te worden uit het IP Post M&S.102 t.b.v. digitale
transformatie.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Bestuur 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

Vrijgeven meubilair tweede fase Zijlpoort (2014/28062) zoals besloten in de 
raadsvergadering van 13 maart 2014

Vrijgeven van het krediet optimalisatie huisvesting 2017 (2017/240210) zoals 
vastgesteld in de raadsvergadering van 20 juli 2017

Besluit College
d.d. 10 september 2019

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

de secretaris, de burgemeester,
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Besluit Raad De raad der gemeente Haarlem,

(wordt ingevuld door de 
griffie)

d 11....17 OKI 2019 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
1. Een totaal krediet te verstrekken van € 598.000 ten behoeve van de 

inrichting en uitbreiding van de huisvesting in 2019.
2. Het krediet voor componenten meubilair en aanpassingen aan de 

gebouwen voor een bedrag van € 323.000 te dekken ten laste van IP post 
M&S.106 en tegelijk de in het IP opgenomen post M&S.104 vervanging 
meubilair met een zelfde bedrag te verlagen.

3. Het krediet voor de component ICT voorzieningen voor een bedrag van € 
275.000 te dekken uit IP Post M&S.102.
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1. Inleiding

In 2017 is door de gemeente als uitgangspunt voor het huisvesten van haar ambtenaren een 
flexfactor van 0,8 werkplek per fte vastgesteld, waarbij ook inhuur meegerekend wordt. Vanaf 
januari 2017 tot januari 2019 is de organisatie gegroeid (voor onderbouwing groei zie de kadernota)1. 
Afdelingen zijn per 1 januari 2018 organisatorisch anders geclusterd, maar niet in samenhang 
gehuisvest. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een onevenwichtige bezetting van de drie 
hoofdvestigingen (Raakspoort, Zijlpoort en Stadhuis). In onderstaande tabel is deze 
onevenwichtigheid weergegeven:

werkplekfactor per pand 1
versie 4 dd. 27-2-2019 Verdeling

werkplekken

FTE
wertcpJekfactDi 

gemiddelde werkplekfactorRPen ZP

FTE inclusief Zandvoort formatie januari 2019
RP ZP ST RP+ZP+ST
502 358 133 993

593 568 113 1274

0,85 0,63 1,18 0,78

0,74

Het College wil zorgen voor de juiste randvoorwaarden voor medewerkers om te kunnen werken. 
Voldoende werkplekken is een belangrijke voorwaarde. Om deze voorwaarde te creëren is het nodig 
het aantal werkplekken te verruimen en de huisvesting van de organisatie anders in te delen.

Om zo efficiënt mogelijk te voorzien in de veranderende huisvestingsbehoefte is het voorstel van het 
college om de twee leegstaande verdiepingen in de F-vleugel van de Zijlpoort toe te voegen aan het 
areaal. Het voorstel is om op deze verdiepingen ongeveer 100 werkplekken te realiseren. Elders in de 
gebouwen worden ca. dertig werkplekken gerealiseerd. Vanuit de Zijlpoort worden een tweetal 
bestaande projectruimtes verplaatst naar het stadhuis om ruimte te creëren voor reguliere 
werkplekken. Voor het stadhuis zijn verder geen andere aanpassingen voorzien dan een mogelijke 
andere verdeling van de bestaande ruimtes.
Voor nieuwe samenwerkingsvormen waarbij - conform de directievisie - meer netwerk en 
procesgericht gewerkt gaat worden, zullen ook ruimtes worden aangepast naar scrum- en 
projectruimtes.

In afstemming met de afdelingsmanagers is een nieuwe indeling en verdeling van de drie 
hoofdpanden gevonden. Organisatieonderdelen worden in "vlekken" in eikaars nabijheid gehuisvest. 
Hierdoor wordt de samenwerking bevorderd.

Voor dit scenario is binnen de organisatie een breed draagvlak. Hiermee is een acceptabele oplossing 
gecreëerd voor de kortere termijn (ten minste 3 jaar).
Na realisatie van voorgestelde aanpassingen ziet de werkplekfactor per pand er als volgt uit:

i De uitwerking t.a.v. de formatie is toegevoegd als bijlage aan deze nota.
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werkplekken

FTE

RP+2 ZP+136 ST RP+ZP+ST
504 494 133 1131
626 623 99 1349

0,805 0,792 1,343 0,838

Gemiddelde werkplekfactor RP en ZP is 0,79

2. Voorstel aan de Raad

Het college van B&W stelt de raad voor:
1. Een krediet te verstrekken van € 598.000 ten behoeve van de optimalisatie van de 

huisvesting 2019.
2. Het krediet voor componenten meubilair en aanpassingen aan de gebouwen voor een 

bedrag van € 323.000 te dekken ten laste van IP post M&S.106 en tegelijk de in het IP 
opgenomen post M&S.104 vervanging meubilair met een zelfde bedrag te verlagen.

3. Het krediet voor de component automatisering voor een bedrag van € 275.000 te dekken uit 
IP Post M&S.102.

3. Beoogd resultaat

Met deze aanpassingen wordt de druk in de gebouwen gelijkmatiger verdeeld en zijn er voldoende 
werkplekken beschikbaar.

4. Argumenten

1. De gemeente zorgt als werkgever voor voldoende werkplekken in aantal en - verdeling 
Met deze uitbreidingen en aanpassingen wordt tegemoet gekomen aan de steeds luider klinkende 
roep uit de organisatie naar voldoende en adequate werkplekken.

Met deze uitbreidingen en aanpassingen wordt het mogelijk om de gebouwen evenwichtig in te 
zetten.

Met deze aanpassingen kunnen de huidige gebouwen efficiënter en conform de oorspronkelijke 
gedachte (flexconcept) worden gebruikt en kan er gebouw overstijgend worden gewerkt in de 
bestaande compacte driehoek van de Raakspoort, de Zijlpoort en het stadhuis;

5. Financiën

• De toenemende exploitatiekosten worden gedekt uit de gelden die gereserveerd zijn voor de 
toename van het personeelsbestand;
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• Voor de benodigde investeringen voor aanpassing van zowel kantoorgebouw Zijlpoort als
Raakspoort is in totaal € 598.000,- benodigd. Voor de componenten meubilair en aanpassingen 
aan het gebouw stelt het College voor om de reservering in het IP voor de vervanging van 
meubilair (M&S.104) als dekking in te zetten. Voor de ICT voorzieningen dient in het IP een 
bedrag van € 275.000 gedekt te worden uit de post 'digitale transformatie' (M&S.102, C-besluit).

6. Communicatie

Dit onderwerp is afgestemd met de interne organisatie en de Ondernemingsraad.

7. Risico's en kanttekeningen

Het college is zich er van bewust dat er ontwikkelingen gaande zijn die later effect gaan krijgen op de 
ruimtebehoefte. Er loopt een project "Any" dat na implementatie de flexibiliteit van- en 
keuzevrijheid voor - de medewerkers sterk doet toenemen. Het effect van de ruimteaanpassingen, 
als ook het effect van project "Any" zullen op (middel)lange termijn optreden. Na implementatie van 
deze zaken zal worden ingezet op veranderen van het "gedrag" van de medewerkers.

De consequentie van dit voorstel is dat de reguliere vervanging van het meubilair vanaf medio 2022 
opgepakt kan worden. Gelet op de huidige staat van het meubilair acht het college dit risico 
acceptabel.

De middelen van de Digitale Transformatie worden ingezet om de ICT infrastructuur 
toekomstbestendig te maken en de gehele organisatie voldoende ruimte te geven, zodat hieraan 
efficiënter en effectiever gewerkt kan worden. Dit vergt een verschuiving van diverse onderdelen 
binnen het krediet, waaronder bij de afdelingen die zich bezig houden met digitalisering.

8. Uitvoering

Het project start na besluitvorming door de Raad, voorzien medio oktober. Na het beschikbaar 
stellen van het krediet kan de feitelijke uitvoering begin november plaatsvinden. De verwachting is 
dat dan na half november de interne verschuivingen kunnen plaatsvinden, beginnend met de 
afdelingen die naar de F-vleugel gaan op de Zijlpoort. De verwachting is dat het project in december 
2019 afgerond is. Er wordt een multidisciplinaire projectgroep geformeerd om aan dit project te 
werken.

Bij vaststellen van het krediet zullen de medewerkers geïnformeerd worden. Middels interne 
berichtgeving zal periodiek informatie verstrekt worden over het project, zoals de planning en de 
laatste stand van het werk. Daarnaast wordt het management gericht op de hoogte gehouden en 
zullen medewerkers die in aanraking komen met (facetten van) het project tijdig en persoonlijk 
worden geïnformeerd.

9. Bijlage

a. Stackdiagram
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