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Haarlem, 25 februari 2020 

Geacht College,

Wij vragen B&W om de Visie ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan' nog niet vast te stellen.

De visie is de onderlegger, de basis, van de komende ontwikkelingen in de Orionzone. De 
consequenties van de keuzes in de visie zijn nu echter nog niet te overzien. Zo is het stadsbrede 
mobiliteitsonderzoek bijvoorbeeld nog niet afgerond.
Zeer veel en diverse belanghebbenden hebben bezwaar gemaakt tegen (aspecten van) de visie. Het 
betreft de leefbaarheid, verkeersveiligheid, parkeerproblemen, beschermd stadgezicht, verdwijnend 
groen, aantallen nieuwe woningen en meer. De gekozen uitwerking in de visie is niet transparant en 
is niet in een dialoog met belanghebbenden tot stand gekomen. De keuzes in de visie zijn voor ons 
onbegrijpelijk en ongewenst.
Vrijwel alle oppositiepartijen hebben grote bedenkingen en zelfs binnen de coalitie wordt de visie als 
'niet in beton gegoten' bestempeld. Kortom:

Dit is wat ons betreft niet een werkbare basis voor de ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan.

We doen de volgende suggesties om verder te gaan:
> Beschouw de huidige stedenbouwkundige structuur als serieus uitgangspunt voor 

ontwikkeling en wees transparant over de alternatieven en gemaakte keuzes;
> Bescherm het van rijkswege beschermd stadsgezicht Haarlem-Noord (Planetenplein);
> De in de visie door de gemeente gewaardeerde bestaande ruimtelijke randvoorwaarden 

dienen uitgangspunt te zijn voor uitwerking van de ontwikkelzone. Nu staan deze 
randvoorwaarden haaks op de uitwerking (asymmetrische uitwerking van bestaande 
symmetrische structuur van Planetenlaan en Planetenplein);

> Ga in dialoog met belanghebbenden, hen alleen laten reageren op voorstellen werkt niet;
> Wacht de uitkomsten van het stadsbrede mobiliteitsonderzoek af en betrek deze in de visie;
> Stel met al deze input een breed gedragen visie op.

Wij, belanghebbenden op en rond het Planetenplein, hebben tijdens eerdere inspraakmomenten 
onze bezwaren, alternatieven, suggesties en wensen kenbaar gemaakt. De strijdigheden tussen visie 
en bestemmingsplan/wet en tussen ruimtelijke randvoorwaarden en ruimtelijke uitwerking binnen 
de visie zelf zijn toegelicht in Bijlage 1.
Graag ontvangen wij schriftelijk uw reactie.

Hoogachtend, namens 53 belanghebbenden op en rond het Planetenplein,

1/
Jeroen van der Kuur Lucas Koning

Bijlage 1 - Toelichting van bezwaren: (1) Algemeen, (2) Planetenplein en (3) Planetenlaan 
Bijlage 2 - Handtekeningen belanghebbenden
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Bijlage 1-Toelichting van bezwaren

1. Algemeen
In de Orionzone wordt een compleet nieuwe buurt toegevoegd tussen de bestaande buurten 
Sinnevelten Planetenwijk (samen 3.442 woningen; bron: CBS 2017). De nieuwe ontwikkeling betreft 
ongeveer 650 woningen. Dit is al een significante toename van ongeveer 20% op wijkniveau, maar 
door de concentratie van de ontwikkeling heeft het zeer veel impact op de directe lokale omgeving. 
Om een idee te geven: in de huidige Planetenbuurt (deel van Planetenwijk) bevinden zich 665 
woningen (bron: CBS 2017).
Er is echter fysiek geen ruimte voor de benodigde extra ontsluiting en dat terwijl de buurt nu vaak al 
moeilijk ontsloten is en parkeren een steeds groter probleem wordt (dit wordt ook onderkend in 
'Visie ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan', hierna genoemd 'Visie').
Het baart ons zorgen dat hier te weinig aandacht voor is en dat het stadsbrede mobiliteitsonderzoek 
niet eerst wordt afgewacht voordat de 'Visie' wordt vastgesteld.
Wij ervaren een proces waarin geen dialoog mogelijk is, maar waar we telkens alleen maar kunnen 
reageren op een voorstel van de gemeente. De gemeente heeft grote haast en wij voelen ons 
onvoldoende gehoord.

2. Planetenplein
Randvoorwaarden

1. Het plein is onderdeel van het van rijkswege beschermd stadsgezicht Haarlem-Noord (uit: 
'Staatscourant d.d. 5 juli 2016');

2. Een beschermd stadsgezicht heeft betrekking op een gebied en de kwaliteiten die het bezit: 
bewaard gebleven stedenbouwkundige patronen, het straatbeeld, authenticiteit van 
gebouwen en het samenspel met de onbebouwde ruimte (uit: 'Bestemmingsplan Sinnevelt 
en Planetenwijk');

3. Dat betekent dat het bijzondere ruimtelijke en functionele karakter van het gebied in een 
bestemmingsplan moet worden beschermd (ex art 36 van de Monumentenwet, zie ook in 
'Bestemmingsplan Sinnevelten Planetenwijk');

4. Het gaat dus om bescherming van ruimte én gebruik;
5. De 'Visie' is onvolledig in het benoemen van beeldbepalende bebouwing aan het 

Planetenplein met een 'Orde 2 status'. Huisnummers 15-22 worden ten onrechte niet 
vermeld. Alle bebouwing aan het Planetenplein heeft de genoemde status, (uit: 'Visie' en 
'Bestemmingsplan Sinnevelt en Planetenwijk').

Gevolgen van de 'Visie' op het Planetenplein
• Het van rijkswege beschermd stadsgezicht wordt ruimtelijk én functioneel aangetast doordat 

deze een asymmetrisch profiel (en functie) krijgt om aan te kunnen sluiten bij een 
asymmetrische profiel van de Planetenlaan.

• Het Planetenplein (en in het verlengde de Planetenlaan) is een drukke 
gebiedsontsluitingsweg, maar al het verkeer zal straks aan de noordzijde moeten worden 
afgewikkeld. Daarbij zal de drukte uiteindelijk verder toenemen door de ontwikkelingen. Het 
is onmogelijk dit te realiseren zonder de structuur van het plein verder aan te tasten. Dit 
vanwege een gebrek aan ruimte voor de twee rijbanen aan de noordzijde en de te grote 
draaicirkel van bus, vrachtwagen en ambulance/brandweer vanaf de Orionweg. Dit kan dus 
niet binnen een beschermd stadsgezicht.

• De parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het plein verdwijnen (hier komt geen gemotoriseerd 
verkeer), terwijl ook de parkeerplaatsen aan de noordzijde zeer waarschijnlijk zullen
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verdwijnen vanwege gebrek aan ruimte voor de twee rijbanen. Er is in de Visie geen 
alternatief genoemd voor bewoners en ook niet voor de bedrijven rondom het plein die 
afhankelijk zijn van bereikbaarheid per auto.

• De gemeente stelt (in 'Orionzone - Inspraakreacties en beantwoording') dat de hoofdopzet 
van het plein niet wijzigt en dat de stoepbanden op hun plek blijven. Beide stroken niet met 
de uitwerking van de Visie: immers, het plein wordt ruimtelijk én functioneel aangetast 
(hoofdopzet) en enkele bestaande stoepbanden zullen moeten verdwijnen voor een 
voorgesteld fietspad in de middenberm. Deze stellingname door de gemeente baart ons 
grote zorgen omdat het feitelijk onjuist is.

• Deze zorgen worden nog vergroot doordat de gemeente het dezelfde stuk ('Orionzone - 
Inspraakreacties en beantwoording') stelt dat er nog 'verbeteringen mogelijk zijn' in het 
kader van het beschermd stadsgezicht. Wij weten niet wat hier wordt bedoeld.

• Daarnaast worden de bewoners van Planetenplein 15-22 graag betrokken bij de 
ontwikkelplannen achter deze woningen. Er is een grote voorkeur voor behoud van groen en 
maximale bouwhoogte van 2 lagen met een schuine kap, conform de omliggende bebouwing 
aan de Orionweg, Planetenplein, (grotendeels) Helene Swarthstraat en Top Naefflaan. Dit 
alles passend bij het naastliggende beschermd stadsgezicht Haarlem-Noord, op een juiste 
afstand van de woningen en zonder schadelijke gevolgen voor de gezondheid. In de 
uitwerking van de Visie is hier onvoldoende rekening mee gehouden.

Conclusie Planetenplein
Wij eisen dat de gemeente het Planetenplein, als onderdeel van het van rijkswege beschermd 
stadsgezicht Haarlem-Noord, met de huidige ruimtelijke en functionele structuur conform de wet 
beschermt en dus niet aantast. Dit is niet het geval in de uitwerking van de Visie.

3. Planetenlaan
Randvoorwaarden

1. De aansluiting op het Planetenplein met middenberm is beschermd stadsgezicht (uit: 
Staatscourant d.d. 5 juli 2016; kaart van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed);

2. 'Planetenlaan en -plein zijn beeldbepalende ruimtes en het ensemble van Planetenlaan (van 
Planetenplein tot Van Nesstraat) met groene middenberm, scholen en begeleidende 
portiekwoningen zijn waardevol.' (uit: 'Visie');

3. 'Bij wijzigingen van de Planetenlaan dient rekening te worden gehouden met het historisch- 
ruimtelijke karakteristiek waarbij de symmetrie en de bestaande groene middenberm met 
bomenrij structuurdragers zijn' (uit: 'Visie');

Gevolgen van de Visie voor de Planetenlaan
• Door de aanleg van een fietspad in de middenberm wordt het beschermd stadsgezicht 

aangetast. Verder is een fietspad in de middenberm in tegenspraak met de 
randvoorwaarden in de Visie (zie punt 2 hierboven): dooreen bestraat of geasfalteerd 
fietspad in de middenberm worden de beeldbepalende ruimte en het ensemble van de 
Planetenlaan met groene middenberm aangetast.

• De in de Visie voorgestelde asymmetrische inrichting houdt géén rekening met de historisch- 
ruimtelijke karakteristiek waarbij de symmetrie en de bestaande groene middenberm met 
bomenrij structuurdragers zijn (zie punt 3 hierboven);

• De voordelen van de voorgestelde asymmetrische inrichting is niet voldoende duidelijk 
gemaakt. Zo zijn er grote vraagtekens over de verkeersveiligheid, waar nauwelijks op is 
ingegaan in de Visie. Daarnaast zijn door belanghebbenden aangedragen alternatieven niet 
onderzocht door het projectteam, of simpelweg afgewezen omdat het niet zou passen. Dit
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terwijl de voorgestelde uitwerking ook niet past. Het is ons tot op heden volstrekt onduidelijk 
waarom deze grote en kostbare ingreep nodig zou zijn.

• De gemeente wil een asymmetrisch straatprofiel met een dubbel fietspad in de huidige 
groene middenberm, met al het gemotoriseerde verkeer aan de noordzijde en een groene 
strook aan de zuidzijde. Dit betekent het volgende:

o Een gebiedsontsluitingsweg (twee richtingen) past fysiek niet op de huidige enkele 
noordelijke rijbaan. Dat betekent dat:

■ Ofwel de helft van de huidige bomen van de middenberm verdwijnt;
■ Ofwel de parkeerplaatsen aan de noordzijde allemaal verdwijnen;
■ Wellicht zelfs beide!

o De huidige klinkers maken plaats voor asfalt (bron: rapport Mobycon); 
o Alle bestaande parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Planetenlaan en -plein

verdwijnen vanwege de groenstrook. De gemeente heeft geen plan hoe deze worden 
gecompenseerd.

o De bestaande parkeerplaatsen aan de noordzijde van Planetenlaan en -plein zullen 
vanwege de benodigde ruimte voor het verkeer zeer waarschijnlijk ook allemaal 
verdwijnen, in totaal meer dan 200 parkeerplaatsen.

■ De gemeente geeft aan dat bij de nieuwe woningen op eigen terrein 
geparkeerd dient te worden, maar heeft geen plan voor de bestaande 
parkeerplaatsen die verdwijnen.

■ Sterker nog: het verdwijnen van bestaande parkeerplaatsen wordt door de 
coalitie ontkend tijdens de vergadering van Raadscommissie Ontwikkeling 
van 6 februari 2020 ('Er verdwijnen geen bomen en geen parkeerplaatsen'). 
Maar het lijkt onvermijdelijk met de voorliggende uitwerking van de Visie.

■ Met handhaving van de huidige structuur verdwijnen de parkeerplaatsen 
niet.

o Het toenemende verkeer raast straks met 50km/u in twee richtingen vlak langs een 
aantal scholen met honderden leerlingen, hiervan slechts gescheiden door een 
smalle stoep. En ouders kunnen hun schoolgaande kinderen niet meer met de auto 
afzetten/ophalen;

o Het is onbegrijpelijk dat Mobycon de huidige situatie niet als mogelijk alternatief 
heeft opgenomen in de lokale mobiliteitsstudie. Informeel hoorden wij dat dit 'uit de 
offerte is gehaald'. Is dat door de gemeente gevraagd?

Conclusie Planetenlaan
Wij vragen de gemeente om de huidige, symmetrische, situatie van de Planetenlaan (en -plein) 
serieus te onderzoeken als uitgangspunt voor de ontwikkelzone. Dit is om onduidelijke redenen sinds 
de start van het traject niet gebeurd, ondanks aandringen van vele belanghebbenden.
De door de gemeente zelf opgestelde randvoorwaarden in de Visie zouden richting moeten geven 
aan de uitwerking van de ontwikkelzone:

(1) Hierin staan Planetenlaan en -plein als beeldbepalende ruimtes centraal en wordt het 
waardevolle ensemble van Planetenlaan (van Planetenplein tot Van Nesstraat) met groene 
middenberm, scholen en begeleidende portiekwoningen behouden (zie: Visie)

(2) Bij wijzigingen van de Planetenlaan wordt rekening gehouden met het historisch-ruimtelijke 
karakteristiek waarbij de symmetrie en de bestaande groene middenberm met bomenrij 
structuurdragers zijn. (zie: Visie)

De uitwerking van de Visie staat nu echter haaks op deze randvoorwaarden.

Bovenal: wees, ook met bovenstaande uitgangspunten, transparant over de alternatieven en 
gemaakte keuzes!
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Bijlage 2 - Handtekeningen belanghebbenden
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