
 

 

      

Motie “Hoe hoog is middelhoog?” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 17 februari 2022, naar 

aanleiding van de vaststelling van de "Startnotitie Ontwikkeling Sonneborn-terrein 

Spaarndamseweg 466" 

constaterende dat, 

- met de vaststelling van de startnotitie tevens een viertal ontwerp-principes worden 

meegegeven die richting geven aan de ruimtelijke invulling van het terrein, 

- ontwerpprincipe 3 een "middelhoog" accent toestaat ter markering van de 

Floresstraat. Dit accent is maximaal 10 verdiepingen hoog, 

- Haarlem in de "Notitie-Hoogbouwprincipes-kansen-voor-hoogbouw-in-Haarlem" 

gebouwen tussen 20 en 30 meter "middelhoogbouw" noemt, gebouwen "hoger dan 

10 bouwlagen, vanaf 30 meter hoogte" definieert als "hoogbouw", 

- De notitie voor beide categorieën expliciet de hoogbouwprincipes van toepassing 

verklaart, 

overwegende dat, 

- een gebouw van 10 verdiepingen hoog al snel 30 meter de lucht in gaat, 

- deze bouwhoogte op de omliggende wijk met vooral eengezinswoningen een grote 

impact heeft op bezonning, lichtinval, wind en privacy 

- middels een Hoogbouw Effect Rapportage onderzoek dient te worden gedaan naar 

aspecten als "cultuurhistorie", "Stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing", 

"Technische omgevingsaspecten", welke laatste antwoord geven op voornoemde 

impact, 

- ontwikkelende partijen in Haarlem zelf verantwoordelijk zijn voor een Hoogbouw 

Effect Rapportage , 

- toepassing van hoogbouw, bij de herontwikkeling van eigenstandige 

(fabrieks)terreinen langs het Spaarne, (blijkens de notitie Hoogbouw principes) een 

juiste balans tussen contrast en overgang vergt: "De ruimtelijke invulling van de 



 

 

overgang tussen de eigenstandige terreinen en de omliggende buurt luistert zeer 

nauw", 

verzoekt het College; 

• de Hoogbouw Effect Rapportage vanuit de gemeente Haarlem onafhankelijk te (laten) 

toetsen, 

• in het Participatie en Inspraak Plan vast te stellen dat de Hoogbouw Effect 

Rapportage met omwonenden en, bij gebrek aan een wijkraad in de Indische Buurt-

Zuid, in ieder geval ook met "de Buren van Sonneborn" wordt besproken, in 

aanwezigheid van een vertegenwoordiger van gemeente Haarlem, 

• de wijze waarop in het gebouwontwerp dient te worden omgegaan met de te 

verwachten effecten van de hoogbouw in het Stedenbouwkundig Programma van 

Eisen verder vast te leggen, teneinde de juiste balans tussen contrast en overgang te 

bereiken 

en gaat over tot de orde van de dag 
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