
                

Amendement: Het kan wel bij Project Pasteur, dus realiseer de middelduur. 

 

De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 15 december 2022,  

 

Constaterende dat:  

• De motie: Gedifferentieerd bouwen, ook in het project Pasteur, op 22 april 2021 in 

meerderheid door de gemeenteraad is aangenomen, maar niet als zodanig wordt uitgevoerd; 

• De uitvoering van deze motie in het programma van eisen toch mogelijk blijkt, zonder 

vertragende impact of complicatie met de parkeernormen; 

• Voor sociale huurwoningen die worden toegewezen aan middeninkomens geen andere eisen 

worden gesteld dan aan middeldure woningen;  

• Elan Wonen een alternatief heeft voorgesteld aan de raad om 20 woningen aan het 

Meyboompad gefaseerd om te zetten in middeldure woningen. 

 

Overwegende dat:  

• Er een bijzonder groot tekort is aan lage middeldure woningen voor Haarlemmers met een 

middeninkomen zoals beginnende leraren, verpleegkundigen en politieagenten;  

• Het realiseren van lage middeldure woningen van deze grootte de doorstroming op de 

markt bevordert; 

• Voor nieuwe initiatieven en projecten al een woningbouwprogrammering geldt van 40- 40-

20; 

Besluit: 

 

De passage op pagina 30: 

“ • Van de extra woningen (66) wordt ca. 30% gerealiseerd in een ander dan het sociale segment: 

middel dure huur of koop.”  

te vervangen door; 

“ • Van de extra woningen (66) wordt ca. 60% gerealiseerd in een ander dan het sociale segment: 

middeldure huur of koop.”  

 

De passage op pagina 30 te schrappen; 

“NB  

• Om toch tegemoet te komen aan de wens van 40-40-20 worden in de nabijheid van de locatie 

(Meyboompad) nog eens 20 eengezinswoningen door Elan beschikbaar gemaakt voor 

middeninkomens.”  

 

De passage op pagina 15: 

“In spelregel 2 van deze nota staat dat de voorwaarde 40/40/20 niet geldt voor 

sloopnieuwbouwprojecten van corporaties. Het initiatief is van corporatie Elan Wonen. Ze hoeft 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-1-Motie-D66-CDA-VVD-HvH-Middelduur-Startnotitie-Louis-Pasteurstraat.pdf


daarmee niet te voldoen aan de 40/40/20 voorwaarde. In juli 2021 is wel in een motie vastgelegd hoe 

hiermee voor project Pasteur zal worden omgegaan.”  

 

te vervangen door; 

“In spelregel 2 van deze nota staat dat de voorwaarde 40/40/20 niet geldt voor 

sloopnieuwbouwprojecten van corporaties. Het initiatief is van corporatie Elan Wonen. Voor de extra 

woningen (66) zal Project Pasteur wel voldoen aan de 40/40/20 voorwaarde, naar wens van de 

meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad. In april 2021 is daar een motie voor aangenomen.”  

De passage op pagina 42: 

“ • Voor de extra woningen heeft het de voorkeur dat deze volgens de 40-40-20 verdeling 

gerealiseerd wordt maar dit is geen randvoorwaarden een andere verdeling is ook bespreekbaar als 

dat noodzakelijk is voor realisatie van een haalbaar plan. (Dit is besproken en vastgelegd in een 

aangenomen motie van juli 2021).”  

te vervangen door; 

“ • Voor de extra woningen is de randvoorwaarde de 40-40-20 verdeling. Dit vastgelegd in een 

aangenomen motie van april 2021.”  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

J.T.M. (Joris) Krouwels (D66 Haarlem) 

drs. L.C. (Louise) van Zetten (Hart voor Haarlem) 

A.H.J. (Alexander) Bruch (VVD Haarlem) 

F.N.G. (Frans) Smit MBA (OPHaarlem) 


