Volkstuindersvereniging "Nooit-RuSt"

Secretariaat: H. de Bruin,

Haarlem, 9 april 2019

Aan het College van B en W van Haarlem,
Stadhuis Grote Markt 2,
Haarlem.
Betreft: Informatieverzoek Inspraak concept-Ontwikkelvisie Zuid-West.
Geacht College,
Zoals bekend ligt op dit moment de concept-Ontwikkelvisie Zuid-West ter inzage.
In de nota van uw College (2018/826865) op grond waarvan u op 26/2/2019 besloot tot ter
inzagelegging, stelt u op blz. 5 paragraaf 6 dat de conceptvisie een integrale visie is waar inbreng
uit alle beleidsvelden onderdeel van uitmaakt.
Genoemd worden beleidsvelden als Wonen, Mobiliteit, Klimaatadaptie en Groen.
Voor alle beleidsvelden is gekeken naar de historie, de huidige situatie in het gebied, het beleid
en beleidsrichtingen en de ambities van betrokken partijen.
Op basis hiervan en op grond van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de zone, zijn
keuzes gemaakt.
U zult begrijpen dat zonder de andere beleidsvelden tekort te willen doen, onze speciale
interesse in dit onderdeel van het besluitvormingsproces, gericht is op de inbreng vanuit de
beleidsvelden Groen en Klimaatadaptie.
U bent van deze belangstelling ook op de hoogte, omdat wij meermalen om dergelijke, voor ons
als Volkstuinvereniging uiterst belangrijke informatie verzocht hebben, zowel mondeling als
schriftelijk.
Tot nu zonder resultaat.
Ook in talrijke nota's waarnaar in het ter inzage liggende ontwerp-visiedocument, verwezen
wordt, valt de door ons bedoelde informatie niet te ontwaren.
Onder verwijzing naar de Inspraakverordening Haarlem, verzoeken wij u in de eerste plaats om
de bovengenoemde relevante bijdragen vanuit de beleidsvelden Groen en Klimaatadaptie c.q.
vanuit de desbetreffende vakafdelingen, alsnog ter inzage te leggen, zodat wij ons een goed
oordeel kunnen vormen over de gronden van uw ontwerp-besluit zoals vermeld in de ter inzage
liggende concept-visie.

De tweede vraag heeft betrekking op het volgende.
Per brief van 29-11-2016 aan de Commissie Ontwikkeling kondigt u de opstart van 8ontwikkelzones aan, waar middels transformatie, intensivering, aanpak van lege ruimtes, flinke
woningaantallen kunnen worden toegevoegd hetgeen ook voor de openbare ruimte een impuls
zal betekenen.

" In onze stad kunnen we ruimtelijke kwaliteit en woningen toevoegen, met behoud van
Haarlemse waarden als kwaliteit, authenticiteit, menselijke maat en met behoud van kwalitatief
groen”, zo valt in deze beleidsbrief op pagina 2 te lezen.
Voor Spoorzone Zuidwest wordt als indicatie 2100 woningen genoemd.
In de bijgevoegde kaart valt het gebied waarin ons volkstuincomplex is gevestigd, buiten de
ontwikkelzone.
Echter in de vaststelling van de z.g. Startnotitie Ontwikkelvisie Ontwikkelzone Zuid-West
(2017/334563] door uw College op 25 iuli 2017. is de plangrens van deze zone gewijzigd t.o.v.
de eerdergenoemde Collegebrief zodat onze Volkstuinlocatie nu ineens wèl tot het
onderzoeksgebied van de zone is gaan behoren (notitie, blz. 5).
Deze ingrijpende wijziging wordt in deze notitie op geen enkele wijze gemotiveerd.
Het aantal te bouwen woningen (2100] is echter niet gewijzigd.
Wij ontvangen graag informatie van u op grond waarvan dit besluit is genomen. Kennelijk is dit
groene gebied niet in de beschermende randvoorwaarden als te behouden voor de
ontwikkeling van de visie opgenomen en wij willen weten welk standpunt de "beleidsafdeling
Groen" daarbij heeft ingenomen.

Het derde verzoek heeft betrekking op de volgende kwestie.
In de ontwerp-visie wordt op blz. 10 als beleid voor Groen en Water gesteld dat de hoeveelheid
en kwaliteit van het groen in het gebied minimaal hetzelfde blijft en nog liever dat er uitgebreid
wordt, ook voor de biodiversiteit.
In de geformuleerde visie is de wijk groener geworden (blzl2]. Maar soms moet groen
plaatsmaken voor bebouwing. Ook kan er gebouwd worden in of bij ecologische zones.
Maar toch: het groen komt met vergelijkbare kwaliteit op een andere plek weer terug.
Wij zouden graag een concrete onderbouwing zien van een dergelijke, uiteindelijk toch nog
positieve stellingname ta.v. het groen, haar kwaliteit en haar kwantiteit, ondanks het
verdwijnen van groen: hoe gaat dat in z’n werk, waar gaat dat in de zone gebeuren en wat is
vergelijkbare kwaliteit b.v. in geval van compensatie voor bebouwing van ons Volkstuincomplex
?

Het ter inzage leggen van de stukken ter beantwoording van de hierboven geformuleerde
vragen 2 en 3, zijn voor ons ook relevant, omdat wij ons een goed oordeel willen vormen over de
gronden van uw ontwerp-besluit zoals vermeld in de ter inzage concept-visie.
Gezien de krappe tijd die nog rest in de inzageperiode, verzoeken wij u met de afhandeling van
ons verzoek de nodige haast te betrachten, dan wel de termijn van inspraak te verlengen.
Met vr. gr.
H. de Bruin
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Geachte heer De Bruin,
Hartelijk dank voor uw brief van 9 april jl. waarin u drie vragen aan het College van B&W voorlegt. Op
verzoek van wethouder Roduner beantwoord ik uw brief. Ik start met de context van de visie en het
proces, waarna ik uw vragen beantwoord.
Het kader
Haarlem is een eeuwenoude, mooie stad waar mensen graag wonen en leven. Dat zorgt voor grote
druk op de woningmarkt. Daarom heeft de gemeente de ambitie om tot en met 2025
10.000 woningen toe te voegen. Deze zijn nodig om wachttijden voor sociale woningen te verkorten,
doorstroom te vergemakkelijken en iedereen meer kans te geven een woning te vinden. We zorgen
ervoor dat voorzieningen, zoals winkels, scholen en openbare ruimte meegroeien met het aantal
inwoners. En we zien scherp toe op de bereikbaarheid van de stad. Ook willen we meer
werkgelegenheid in Haarlem mogelijk maken. De groei is een kans om de stad te verbeteren en
duurzamer te maken. De lasten en lusten proberen we zo eerlijk mogelijk te verdelen over de stad.
Met de vaststelling van de woonvisie (Woonvisie Haarlem 2017-2020 Doorbouwen aan een (t)huis),
heeft de gemeenteraad aangegeven dat de realisatie van deze woningbouwopgave vooral in de
ontwikkelzones plaatsvindt. Op basis van ruimtelijke criteria zijn acht gebieden aangewezen, waarbij
ook is aangegeven hoeveel woningen per zone mogelijk zijn.
De raad heeft besloten om 1500 extra woningen te bouwen in Zuidwest, naast de 600 woningen die
al op Plaza West worden gebouwd. Omdat het gemeentebestuur kiest voor een ongedeelde stad,
moet 50% van die 1500 woningen in de categorie sociale woningbouw vallen. Een ongedeelde stad
betekent dat er in alle stadsdelen ruimte moet zijn voor alle groepen mensen.
De gemeente Haarlem is niet de enige gemeente met een woningbouwopgave. In de randstad zullen
de komende jaren ca. 250.000 extra woningen nodig zijn om aan de behoefte te voldoen. Die
behoefte is voornamelijk ontstaan door groei van de bevolking.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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Het proces
Voor alle zones is een vergelijkbaar traject afgesproken om te komen tot een visie. Een visie heeft
een hoog abstractieniveau. De visie geeft het gewenste ontwikkelingsbeeld van een - op termijn goed functionerend deel van de stad. Door spelregels af te leiden van de visie, is het mogelijk om
vanuit de gemeente te kunnen sturen op een ontwikkeling, terwijl de grond voornamelijk particulier
bezit is. De spelregels moeten inspireren en tegelijk de kaders stellen, zodat eigenaren/ontwikkelaars
een ontwerp voor het gebied maken, dat past in het wensbeeld, dat in de visie is verwoord.
Omwonenden en eigenaren zijn gevraagd hun bijdragen te geven in een meedenkgroep. Daarbij zijn
belangrijke aandachtspunten benoemd. De ontwikkelvisie gaat vooral in op het huidige beleid, de
huidige situatie en de toekomstige wensen/eisen van de gemeente Haarlem bij de mogelijke
ontwikkeling van het gebied. De spelregelkaart bepaalt de ruimtelijke contouren van deze mogelijke
ontwikkeling.
Diverse contacten
U geeft aan dat u tot op heden zonder resultaat contact met ons heeft gezocht. Ik betreur dat u dit
zo heeft beleefd. In mijn optiek heeft u namelijk de afgelopen periode herhaaldelijk gesprekken
gehad met mijn collega's, waaronder bij de sessie met gebiedspartijen begin december 2018 en bij
de informatieavonden t.b.v. de inspraak rondom de ontwikkelzones in maart/april. Kennelijk hebben
deze contacten niet voldaan aan uw verwachting.
Voor de goede orde herhaal ik hier wat tijdens deze gesprekken eerder aan u is gemeld.
Vanaf de start van de aanpak van de ontwikkelzone Zuidwest is de locatie "Nooit Rust" in beeld als
een ontwikkelingslocatie. Dit is zowel bij de startbijeenkomst in september 2017, als tijdens een
bespreking met een vertegenwoordiging van het bestuur van de volkstuinvereniging in juni 2018
gemeld. Tevens staat vanaf het begin van het proces (na de startbijeenkomst van september 2017)
het projectgebied van de ontwikkelzone op de projectwebsite
(https://www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zuid-west/) vermeld, waarbij steeds de locatie van de
volkstuinen is meegenomen.
Voor de volledigheid meld ik u hierbij nogmaals dat de locatie van 'Nooit Rust' al als
ontwikkelingslocatie is opgenomen in de structuurvisie 2020 (vastgesteld in 2005). Dit is tijdens de
gesprekken over de verlenging van het huurcontract in 2016 ook aan de orde geweest met het
bestuur van de Volkstuinvereniging. Vanwege het structuurplan en de potentiële ontwikkellocatie is
destijds met uw volkstuinvereniging een kortere huurtermijn van 5 jaar afgesproken in plaats van een
huurtermijn van 10 jaar.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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Uw vragen
Hieronder ga ik verder in op uw vragen, voor zover ik deze hiervoor al niet heb beantwoord.
Vraag 1: Onder verwijzing naar de Inspraakverordening Haarlem, verzoeken wij u in de eerste plaats
om de bovengenoemde relevante bijdragen vanuit de beleidsvelden Groen en Klimaatadaptie c.q.
vanuit de desbetreffende vakafdelingen, alsnog ter inzage te leggen, zodat wij ons een goed oordeel
kunnen vormen over de gronden van uw ontwerp-besluit zoals vermeld in de ter inzage liggende
concept-visie.
De inspraakverordening bepaalt dat afdeling 3.4 Awb van toepassing is op de gemeentelijke
inspraakprocedure. In 3.4 is o.a. het volgende bepaald: Het bestuursorgaan legt het ontwerp van het
te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een
beoordeling van het ontwerp, ter inzage (art 3:11 Awb).
Voor het opstellen van de ontwikkelvisie zijn alle vakdisciplines binnen de gemeente Haarlem
geraadpleegd en heeft er een integrale afweging tussen de input van alle vakafdelingen
plaatsgevonden. Daarbij zijn dus het beleid en de visies op de toekomst meegenomen. Van de
diverse besprekingen over deze en andere ontwikkelvisies door het interne projectteam (waarin de
meeste vakafdelingen vertegenwoordigd zijn), worden verder geen verslagen of gespreksnotities
gemaakt. Ik kan u dus geen andere documentatie geven, dan dat al op de projectwebsite is
gepubliceerd.
Voor de volledigheid meld ik u dat het huidige beleid voor de ambities voor 'groen' onder meer
verwoord worden in de Structuurvisie Openbare Ruimte. Dit reeds openbare stuk kunt u vinden op:
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/21-december/19:30/Structuurvisieopenbare-ruimte-2040-DEF-met-aangenomen-amendementen.pdf.
Hetzelfde geldt voor het thema 'Klimaatadaptatie'; hoewel dit beleid landelijk nog volop in
ontwikkeling is. De visie van de gemeente Haarlem kunt u vinden op:
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurliike-stukken/2017361078-l-Verbreed-GemeenteliikRioleringsPlan-2018-2023.Ddf.
Nogmaals, dit beleid is onderdeel geweest van een integrale afweging tussen verschillende
beleidslijnen en is dus niet één-op-één van toepassing.
Uw tweede vraag spitst zich toe op het verschil tussen de globale kaart bij de brief van 29 november
2016 aan de Commissie Ontwikkeling, waarin wij aankondigen acht ontwikkelzones op te starten, en
de vaststelling van de z.g. Startnotitie Ontwikkelvisie Ontwikkelzone Zuid-West (2017/334563).
Zoals al eerder gemeld, is de locatie van het Volkstuincomplex sinds de vaststelling in 2005 van de
structuurvisie 2020 al in beeld als ontwikkellocatie. De globale kaart bij de brief van 29 november
2016 geeft dan ook meer een grove indicatie van een ontwikkelzone weer dan de exacte
plangrenzen. Dit is bijvoorbeeld goed te zien aan de westzijde van de ontwikkelzone; daar loopt in
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deze globale kaart de grens zelfs door tot over de Van 'T Hoffstraat. Het spreekt voor zich dat deze
straat niet meegenomen wordt in de ontwikkelvisie.
Tijdens de startbijeenkomst en daarna op de projectwebsite hebben we de exacte plangrenzen
aangegeven; deze grenzen worden tot op heden ook grotendeels zo gehanteerd, ook op de
spelregelkaart.
Vraag 3: Wij zouden graag een concrete onderbouwing zien van een dergelijke, uiteindelijk toch nog
positieve stellingname t.a.v. het groen, haar kwaliteit en haar kwantiteit, ondanks het verdwijnen van
groen: hoe gaat dat in z'n werk, waar gaat dat in de zone gebeuren en wat is vergelijkbare kwaliteit
b.v. in geval van compensatie voor bebouwing van ons Volkstuincomplex ?
De ontwikkelvisie is een document waarin wij onze ambities voor dit gebied verwoorden. Op basis
van deze visie volgt planvorming en een concrete invulling. Het is te vroeg om uw vraag te kunnen
beantwoorden. Op dit moment gaat het nog over wensen en eisen voor (de toekomst van) het
gebied.
Zoals ook in de ontwikkelvisie en spelregelkaart is verwoord, is de ambitie om gedeeltelijk de locatie
van de volkstuinen en het Van Leeuwenhoekpark te gebruiken voor andere functies (waaronder
wonen). Dat zou kunnen betekenen dat voor een beperkt deel van de ontwikkelzone groen wordt
onttrokken. Het overige deel van de huidige ontwikkelzone is nu - los van het Einsteinplantsoen redelijk versteend en zonder veel groen. Gezien de keuze voor het realiseren van woningbouw in dit
gebied, houdt ook ruimte in om groen toe te voegen. Dit gaat om groenoppervlakken in de openbare
ruimten, tussen de toekomstige woningen en om het toevoegen van bomen in dit deel van de
ontwikkelzone. Het is de bedoeling om de zone een groener aanzicht te geven. Dit wordt
voornamelijk bereikt door het aanbrengen van groen op strategische plekken en het bundelen van
groen- en waterstructuren langs de langzaam verkeersroutes en andere gebieden.
In het vervolgproces zal duidelijk worden hoe een en ander precies zal uitwerken en worden
vormgegeven.
Tenslotte
Ik realiseer mij dat we op sommige onderwerpen anders naar de toekomst van het gebied kijken en
dat het abstractieniveau van de ontwikkelvisie het niet mogelijk maakt om op uw vragen concreter te
antwoorden. Om deze reden hebben wij ook alle belanghebbenden gevraagd een inspraakreactie te
geven op de visie. De inspraak is gericht op de ambitie die we als gemeente hebben voor dit gebied;
we stellen prijs op uw mening daarover. Uw mening en/of suggestie verwerken we - waar mogelijk in de definitieve versie van de ontwikkelvisie en spelregelkaart of we zullen daar gemotiveerd van
afwijken. In de definitieve visie kunnen dan ook handreikingen staan voor de verdere uitwerking van
het gebied naar een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze mailen aan mijn collega,

Met vriendelijke groet.

gebiedsmanager Zuidwest

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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