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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 9 FEBRUARI 2006 VAN DE 

COMMISSIE STEDELIJKE ONTWIKKELING 

 

Aanwezig de leden en plaatsvervangend leden: 

Dhrn. Nieuwenburg (PvdA), De Lange (PvdA, later), Klaassen (D66), Catsman (CDA), 

Verhagen (CDA), Seelen (GLH), De Vries (Spaarnestad), Van Velzen (VVD) en Vreugdenhil 

(CU/SGP) en mw. Funnekotter (VVD), Van der Molen (SP), Raeven (Lijst Raeven) en Walters 

(Haarlem Liberaal Lokaal)  

 

Afwezig: 

Dhrn. Van Vulpen (StpLH), Elbers (SP), Oass (GLH) en Bij de Vaate (StpLH) en mw. Van 

Hoeijen (fractie Van Hoeijen) 

 

Mede aanwezig 

Dhrn. Overbeek (voorzitter), Visser (wethouder) en Emck (notulist) en mw. Rietdijk 

(wethouder) en Blaauboer (secretaris) 
 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. Dhr. De Lange en mw. Van Hoeijen zijn afgemeld 

voor deze vergadering. Wethouder Grondel wordt nog verwacht. [In tegenstelling tot de afmelding 

verschijnt dhr. De Lange later toch op de vergadering.] 

 

Op tafel treffen de cie.leden de volgende stukken aan, die door de secretaris zijn uitgereikt: 

1. Opgeschoonde actiepuntenlijst; versie van heden 16.00 uur, met begeleidende 

antwoordformulieren, een brief (Visser) en een notitie (Grondel) t.b.v. agendapunt 5. 

2. Twee reacties van burgers op de Woonvisie Haarlem t.b.v. agendapunt 9. 

3. Ter kennisname B&W-nota Aanpassen tabel in de Huisvestingsverordening t.b.v. agendapunt 11 

4. Brief van 7 februari 2006 over Planontwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk (Visser) t.b.v.        

agendapunt 13. 

 

2. Rondvraag/Spreektijd voor belangstellenden 

De heer Kallenbach spreekt in namens de Wijkraad Indischebuurt – Noord en de projectcommissie 

Spaarndamseweg/Archipelstraat in over de Archipelstraat (inspreektekst uitgereikt ter vergadering). 

Hij uit zijn teleurstelling over het feit dat het in samenwerking met de woningcorporatie Elan Wonen 

opgestelde plan voor nieuwbouw door acties van de gemeente sterk in omvang wordt gewijzigd. De 

gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat er onder het maaiveld wordt geparkeerd en dat is met de 

nodige moeite in de plannen opgenomen. Nieuw is dat er in plaats van 102 nu maar 85 sociale 

woningen gesubsidieerd worden, terwijl daar in Haarlem een tekort aan is. Waarom deze plotselinge 

verandering? Anderhalf jaar lang is er gesproken over 102 woningen. 

Wijkraad en projectcommissie overwegen een schadeclaim in te dienen. Hij vraagt de cie. om in te 

grijpen en het plan voor 102 woningen goed te keuren. 

 

Dhr. Verhagen merkt op dat de wethouder subsidie inbrengt voor 85 woningen en van de woning-

corporatie verlangt dat die de overige woningen financiert. Die moet dus voor Haarlem gratis 17 

woningen bouwen. Vindt dhr. Kallenbach het niet vreemd dat het overleg zo lang duurt? 

Dhr. Kallenbach is al anderhalf jaar aan het overleggen en compromissen aan het sluiten. Het gaat om 

politieke zaken en hij vindt dat de partijen maar eens met de wethouder moeten gaan praten. 

 

Mevrouw Severijnse spreekt in over de nieuwbouw aan de Dr. Schaepmanstraat namens de 

belangenvereniging Amsterdamsevaart. 

Men heeft het vertrouwen in wethouder en de woningcorporatie volledig verloren omdat op gestelde 

vragen geen antwoord komt. De belangenvereniging is zeker partij omdat de huizen van betrokkenen 

grenzen aan de nieuwbouw. 

Er zijn – onbeantwoorde – vragen en eisen voorgelegd over de volgende zaken: 

- een funderingspeiling voor sloop en nieuwbouw 
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- het plaatsen van een tijdelijke afscheidingsmuur 

- techniek van plaatsen van de fundering: heien, boren of pulsen. De eerste twee technieken zouden 

naar de opvatting van de belangenvereniging niet toegepast mogen worden. Spreekster licht toe dat de 

fundering van veel huizen in de omgeving niet in optimale staat verkeert.  

- een bezonningsstudie, indien het klopt dat de nieuwbouw 3,5 meter hoger wordt 

- helderheid over het aantal woningen dat gerealiseerd zal worden: 69, of 85 of 87, of ... 

Het lukt de belangenvereniging niet om antwoord op deze vragen te verkrijgen. 

 

Mw. Van der Molen begrijpt dat spreekster als belanghebbende geïnformeerd wenst te worden. Mw. 

Severijnse deelt mee dat zij geïnformeerd wenst te worden met een einddoel. 

 

Dhr. Verhagen vraagt of de eerder gesuggereerde afspraak met de wethouder tot stand is gekomen. 

Mw. Severijnse meldt van de secretaresse van de wethouder te horen hebben gekregen dat die geen 

afspraak met haar wilde maken. Zij kreeg een ambtenaar toegewezen die het project in portefeuille 

heeft. 

 

Dhr. Vonk en mw. Bakker spreken in over Delftwijk. 

Dhr. Vonk heeft het op prijs gesteld dat tijdens de inspraakavond raadsleden gehoor hebben gegeven 

aan de uitnodiging om daar aanwezig te zijn. 

Hij heeft bezwaren tegen de totstandkoming van de herstructurering in de wijk. Veel is, ondanks 

eerdere verzekering, nog niet rond: 

- de verplaatsing van de Daaf Gelukschool 

- dekking van € 4 miljoen kosten nieuwbouw 

- overleg met bewoners Jan Prinserf: die hebben al drie jaar niets van de gemeente vernomen. Men wil 

niet naar het Kick Smitveld verhuizen, wel naar een andere plek. De brandverordening op de huidige 

plek is volgens berichten niet in orde. 

- uitkoop winkeleigenaren Marsmanplein. Afspraken voor gesprekken met ambtenaren worden 

voortdurend afgezegd. 

Hij vindt daarom dat het proces van nieuwbouw en de aanleg van het park geen schoonheidsprijs 

verdienen. Zijn de raadsleden hier wel van op de hoogte? 

Mw. Bakker voegt toe dat de informatie vanuit kamp en kiosk nieuw is: die partijen waren op de 

inspraakavond afwezig. 

 

Dhr. De Vries herinnert eraan dat de dansschool ook moet verhuizen. 

Dhr. Vonk bevestigt dat. De toenmalige wethouder Barnhoorn heeft toegezegd dat alternatieve 

huisvesting in de wijk geregeld zou worden. 

 

Dhr. Verhagen vraagt of de berichtgeving over de woonwagenbewoners uit de eerste hand is 

verkregen. Dhr. Vonk bevestigt dat, hij heeft dhr. Treffers gesproken. 

 

Mw. Van der Molen heeft vernomen dat de Hartenkamp zich terug heeft getrokken van het terrein 

Volkerak. Is daar iets voor in de plaats gekomen? 

Dit is dhr. Vonk niet bekend. Hij vindt het vreemd dat de raadsleden hier niet van op de hoogte waren 

gesteld. 

 

Mw. Van Straaten spreekt in over de bomen aan de Schalkwijkerstraat. Het besluit over de 

Zuidtangent is uitgesteld in de cie. SB en zij pleit er daarom voor om alle voorbereidende 

werkzaamheden uit te stellen, dus ook het rooien van de bomen in de nu al meest versteende wijk van 

Haarlem. 

 

De voorzitter stelt de cie.leden in de gelegenheid om vragen aan het college te stellen over de door 

insprekers besproken onderwerpen. 

 

Mw. Van der Molen vraagt de wethouder waarom de omwonenden van de Dr. Schaepmanstraat geen 

antwoord krijgen op hun vragen en of het bericht waar is dat de Hartenkamp zich terug heeft 
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getrokken uit de ontwikkeling van het stadspark in Delftwijk. Is de geplande bouw noodzakelijk en zo 

ja, komen er dan nieuwe plannen? 

De wethouder heeft twee weken geleden toegezegd dat zij evt. plannen voor verplaatsing van de Daaf 

Gelukschool naar het Plesmanplein aan wethouder Divendal zou doorgeven. Heeft zij dat gedaan? 

 

Dhr. Verhagen heeft zojuist vernomen dat de woonwagenbewoners drie jaar lang niets hebben 

gehoord. Is de achtergrond daarvan dat een raadsbrede meerderheid zich heeft uitgesproken tegen 

verhuizing? 

Haarlem heeft een groot tekort aan sociale woningen. Waarom krijgt een woningcorporatie de 

opdracht om 17 sociale woningen volledig voor eigen rekening te nemen? En waarom hoort de cie. dit 

niet? 

 

Dhr. De Vries hoort dhr. Vonk de verontrusting van de bewoners in Delftwijk uitspreken. Men vraagt 

zich al jaren af waar het heen gaat. Graag een reactie van de wethouder. 

Kan de wethouder ingaan op de voorgenomen kap van de bomen aan de Schalkwijkerstraat, of anders 

de kwestie doorspelen aan collega Divendal? 

 

Mw. Rietdijk bevestigt dat zij de plannen voor verplaatsing van de Daaf Gelukschool naar het 

Plesmanplein aan wethouder Divendal heeft doorgegeven. De plannen houden een uitbreiding in van 

de school op die plek, wellicht eerst in de vorm van noodlokalen en later nieuwbouw. 

 

Zij zal de vraag over de bomen aan de Schalkwijkerstraat doorgeven aan SB. 

 

De ontwikkeling van het middengebied Delftwijk is een gecompliceerd verhaal en dat neemt tijd in 

beslag. Op het ene moment is communicatie belangrijk, op het andere ligt de nadruk op tekenen en 

rekenen. Dat er drie jaar lang niet met woonwagenbewoners is gesproken is onjuist. Zij zal de 

projectleiders vragen om een resumé te verstrekken van de momenten waarop contact met hen heeft 

plaatsgevonden. 

Zij heeft gisteren de mensen van de viskraam gesproken, die dat zeer op prijs stelden. Feitelijke 

onderhandelingen voert zij niet met hen. De projectleider loopt iedere week het Marsmanplein af. 

De ontwikkelingen gaan niet vanzelf, maar wel de goede kant op. Er is een plek voor de Daaf 

Gelukschool, PUK wordt uitgeplaatst, er zijn gesprekken met de woonwagenbewoners. De laatste 

groep heeft een positie en dat betekent dat er onderhandeld moet worden. Ten opzichte van de 

dansschool heeft de gemeente een inspanningsverplichting: het behouden van de school voor 

Delftwijk. Zij heeft dat meerdere keren bevestigd. In de IPSV-aanvraag speelt de dansschool een 

cruciale rol. Op de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Refter waren de wijkbewoners positief. Met alle 

betrokkenen wordt gesproken. 

Mw. Van der Molen vindt het fascinerend dat steeds opnieuw naar voren komt dat de mensen die de 

wethouder spreekt tevreden zijn en de mensen die raadsleden spreken niet. 

Wethouder Rietdijk zal de adressen van de kioskeigenaren Teeuwen en De Haan aan mw. Van der 

Molen doorgeven. Dan kan die persoonlijk nagaan of het contact er is. 

Zij herhaalt dat bij de transformatie van een wijk niet voorkomen kan worden dat er onzekerheden 

ontstaan. De Slauerhoffplannen gaan gewoon uitgevoerd worden: het geld is er, het proces is klaar en 

de planning is gereed. Zij zal de planning nogmaals aan de cie.leden toezenden. 

De plannen voor Delftwijk zijn verleden jaar door de raad vastgesteld. Daar is een langdurig traject 

van besluitvorming aan vooraf gegaan, dat geeft zij direct toe. De afgelopen vier jaar zijn de 

contracten voor Delftwijk met raadsinstemming getekend. 

De Hartenkampgroep gaat de plannen inderdaad niet realiseren. Zij gaan naar een andere locatie waar 

meer vierkante meters te realiseren zijn. Voor deze locatie komt er een nieuw plan. 

 

De corporaties en de gemeente zijn met elkaar in gesprek over de Dr. Schaepmanstraat. Getallen over 

het aantal woningen zijn nu niet aan de orde. Er hebben verleden jaar twee informatieavonden 

plaatsgevonden, waarop een uitgebreide toelichting is verzorgd. Er is een zonnestudie getoond. Naar 

aanleiding van die avond heeft de architect zijn plannen aangepast. 
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Aanstaande dinsdag heeft de inspreekster een afspraak met dhr. Van Ake, projectmanager, die beter 

dan de wethouder op de hoogte is van het project. Als naar aanleiding daarvan behoefte ontstaat om 

met haar te spreken is dat mogelijk, maar dhr. Van Ake is de als eerste te raadplegen deskundige van 

de gemeente. 

Dhr. Verhagen heeft vastgesteld dat er subsidie op de plank is gelegd voor 78 woningen. Dat aantal 

wordt het dan toch? 

Wethouder Rietdijk merkt op dat de architect de plannen recent heeft bijgesteld. Het aantal woningen 

zal, bij gelijkblijvende subsidie, rond de 78 liggen. Omgevingsfactoren spelen ook een rol. Als het 

plan wordt opgevat om het investeringsplan te wijzigen zal dat uiteraard aan de raad worden 

voorgelegd. 

 

Over de Archipelstraat zijn Elan Wonen en gemeente in constructief overleg. Elan Wonen realiseert 

daar woningen en moet investeren. De gemeente heeft besloten dat bij nieuwbouwprojecten gebouwd 

geparkeerd dient te worden en Elan Wonen is gaan rekenen of dat voor hen haalbaar is. 

De gemeente dient zo goed mogelijk op de eigen centen te passen en wil toch ambities realiseren. De 

inzet is dat Elan Wonen die ambities op die plek waar kan maken: daar wordt constructief over 

onderhandeld door stedenbouwkundigen van de gemeente en Elan Wonen. Zij zit er als bestuurder 

bovenop dat er voortgang wordt geboekt. De architecten zijn doende de tekeningen aan te passen op 

basis van het overleg dat wordt gevoerd. 

Dhr. Verhagen vraagt welke hoogtes de wethouder toe wil staan. De raad heeft in het structuurplan 

uitgesproken dat als er ergens moet worden verhoogd de Spaarndamseweg de aangewezen plek is. 

Wethouder Rietdijk ziet ook een verband met Ortis. De gemeente laat zich op basis van deze 

uitspraken adviseren en neemt die adviezen serieus. Er is altijd sprake van een marge. 

Er ligt een balans tussen de doelstelling grondgebonden woningen – in dit geval van Elan Wonen – en 

de hoogte die daarbij gerealiseerd kan worden. Maar feitelijk gaat het voornamelijk om geld: hoeveel 

is een woningcorporatie bereid om in de woningen te investeren? Hoeveel onrendabele top wil men 

voor zijn rekening nemen? In Haarlem is een convenant van kracht waarin de corporaties zich erop 

vastleggen dat behaalde rendementen weer terug worden geïnvesteerd. 

De invulling van die afspraak is koopmanswerk tussen gemeente en corporaties, de onderhandelingen 

daarover kosten tijd en dat is vervelend als je op de uitkomst zit te wachten. 

Zij hoopt dat er nog voor de gemeenteraadsverkiezingen een knoop wordt doorgehakt. 

 

De voorzitter sluit de behandeling van het agendapunt af. 

 

3.  Vaststellen agenda 

De voorzitter stelt vast dat agendapunt 12, Provinciale subsidie UNA-gelden Nieuwe Energie zonder 

bespreking met een positief advies aan de raad kan worden voorgelegd. 

Het ter bespreking opgevoerde agendapunt 16, beantwoording vragen inzake gebruikersruimte 

harddrugs verslaafden wordt zonder bespreking van de agenda afgevoerd. 

De ter kennisname aangeboden stukken kunnen die status behouden. 

 

4. Inventariseren rondvraag 

De voorzitter noteert welke commissieleden vragen hebben voor welke wethouder. 

 

5. Opschonen actiepuntenlijst t.b.v. de nieuwe raadsperiode 

De laatste versie van de actiepuntenlijst wordt doorgenomen. 

Tijdens de bespreking meldt wethouder Visser bij actiepunt 07-06 dat de Handhavingsnota 

Terrassenbeleid er aan komt. Per terras zijn afspraken gemaakt over wat is toegestaan. Dat houdt ook 

in dat er geen illegale terrassen meer bestaan. 

 

De voorzitter concludeert dat de volgende actiepunten blijven staan: 

67 Voorhelmstraat 

69/05 Openlijk adverteren voor illegale onderhuur 

70/05 Kantoren herbestemmen en vervolgens sloop/nieuwbouw versus renovatie 

10/06 Volgen van mensen uit sloop/nieuwbouwprojecten 



 5 

Hij vindt ook dat gezegd kan worden dat er de afgelopen hard is gewerkt om zoveel mogelijk vragen 

te beantwoorden. 

 

6.     Uitvoeringskrediet verleggen Van der Aartsportweg 

Mw. Van der Molen denkt dat het ziekenhuis sterk heeft bijgedragen aan de opgelopen vertraging. De 

gemeente betaalt het grootste deel van de kosten: klopt haar veronderstelling dat de verhoging daarvan 

voor een belangrijk deel door de vertraging wordt veroorzaakt? 

Wat is de totale opbrengst van de exploitatie? 

 

Dhr. Verhagen vindt dat de rapportage laat geschiedt: de weg ligt er allang. En waarom moeten zowel 

het ziekenhuis als de gemeente een deel van de extra kosten dragen van een vergunning die door het 

ziekenhuis te laat is aangevraagd? 

 

Wethouder Rietdijk zal vóór de raad van 15 februari a.s. schriftelijk informatie verstrekken over de 

totale grondopbrengsten. 

De kosten zijn niet hoger geworden door de trage besluitvorming. De gemeente is verantwoordelijk 

voor de inrichting van de openbare ruimte en de infrastructuur. 

Mw. Van der Molen ziet dat het bedrag dat in 1996 in het IP is opgenomen niet toereikend is. Haar 

idee zou zijn dat het ziekenhuis het zelf maar betaalt. 

Wethouder Rietdijk wijst erop dat een dergelijke afspraak niet in de overeenkomst is opgenomen. Dat 

het niet zo is gegaan als was gepland, is zuur. Van de gevoelens van de gemeente hierover is het 

ziekenhuis wel op de hoogte gesteld. 

Dhr. Verhagen herinnert zich dat het met het ziekenhuis moeilijk zaken doen was. Hij betreurt de 

gevolgen daarvan. 

 

De voorzitter vraagt om de schriftelijke beantwoording voor de raadsvergadering te verzorgen. Als 

dat in orde komt, kan het voorstel als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd. 

 

7.     Programmanagement Zomerzone 2006 

Dhr. Catsman leest in de B&W-nota dat de kosten gedekt worden uit het fonds RBWS – waarvan hij 

moet bekennen dat hij het niet kent. Onder besluitpunt 4 staat dat de kosten voorgefinancierd worden 

uit dat fonds. Wat is het nu? 

Hij veronderstelt dat de verplaatsing van de woonwagens volledig uit het normale budget wordt 

gefinancierd, dat wil zeggen uit de grondexploitatie. 

 

Mw. Van der Molen heeft zich laten informeren over het fonds. Zij vraagt zich af welke onbekende 

andere fondsen er nog meer bestaan.  

En hoeveel zit er in dit fonds en past de doelstelling bij het bekostigen van projectmanagement? 

Zijn er al definitieve plannen voor de Leonard Springerlaan? 

 

Dhr. De Lange leest over de Slachthuisbuurt dat er wordt gewerkt aan verplaatsing van het 

woonwagencentrum en een buurtvoorziening. Wat is de stand van zaken? 

Voor de werkzaamheden aan de openbare ruimte in het Reinaldapark wordt het budget via de sector 

SB aangevraagd. Maar in dat bedrag zou al zijn voorzien, volgens zijn informatie. 

 

Mw. Rietdijk wijst erop dat bij dit project geen sprake is van grondexploitatie. De transformaties zijn 

projecten van woningcorporaties. Er is een apart budget voor de woonwagenverplaatsing. De 

bouwvergunning is aangevraagd en in behandeling. Zij verwacht dat de verplaatsing binnen de 

budgettaire grenzen plaats kan vinden. 

Het programmamanagement moet er zorg voor dragen dat de planning goed loopt en dat processen 

worden gefaciliteerd. 

Over de Leonard Springerlaan en ook op andere locaties ontwikkelen belanghebbenden nieuwe ideeën 

over hun eigen bezit en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat dat ook in de toekomst kwaliteit behoudt. Er 

gaat daar beweging komen. Dat zit nog volledig in de initiatieffase en op het moment dat het verder 

komt ontstaat er een nieuw project. 
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Mw. Van der Molen vindt dat het dan wel een omvangrijke ontwikkeling wordt, die goed in de gaten 

moet worden gehouden. 

Mw. Rietdijk meldt dat deze projecten op verzoek van de bewoners naar voren worden gehaald. Maar 

mw. Van der Molen heeft vast andere bewoners gesproken die dat niet willen. 

Mw. Van der Molen deelt mee dat dit nog niet het geval is. 

Mw. Rietdijk meldt dat de vrijvallende rente uit het fonds RBWS (Regionaal Besluit Woning-

gebonden Subsidies) bestemd is voor woningbouwtrajecten. Om het projectmanagement, dat de 

gemeente wil inzetten om de ambities voor dit belangrijke gebied na te kunnen streven, te financieren, 

wordt een beroep gedaan op het RBWS. 

Op de vraag over het SB-budget voor het Reinaldapark moet zij het antwoord schuldig blijven. 

Dhr. Van Ake, programmamanager Zomerzone, deelt mee dat het RBWS een subsidieregeling uit de 

negentiger jaren was, bestemd voor sociale huur- en koopwoningen. De subsidie bestond uit een 

ophoging voor bouw onder moeilijke omstandigheden en voor ingrijpende woningverbetering. Het 

geld werd aan het Gewest Zuid-Kennemerland verstrekt. Er verstreek veel tijd tussen het binnenkomen 

van het budget en de uitgaven daaruit. De regeling is inmiddels beëindigd, maar omdat het ging om 

een jaarlijkse bijdrage lopen die nog een groot aantal jaren door. De rente die over het geld ontvangen 

wordt mag vrij worden besteed. Ook is het zo dat als mensen hun koopwoningen verkopen de subsidie 

daarop vervalt, waardoor het fonds minder snel uitgeput raakt. 

Binnen het vermogen dient het risico op renteschommelingen te worden afgedekt: dat is begroot op  

€ 1,5 miljoen. In de pot zit nu € 2,2 miljoen, dus is ongeveer 7 ton besteedbaar en een deel hiervan 

wordt nu voor dit project aangewend. 

Door de Kennemerraad is in de vergadering van 20 juni 1995 vastgelegd dat de middelen alleen 

mogen worden gebruikt in het kader van de volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Hij denkt dat 

het projectmanagement Zomerzone daar onder valt. 

Mw. Van der Molen vindt het frappant dat dit nergens terug te vinden is. Bij iedere begroting zoeken 

raadsleden zich suf naar mogelijke dekkingen, maar dit staat nergens. Vandaar dat zij zich afvraagt of 

er nog meer van dit soort onbekende potjes zijn. 

Dhr. Van Ake leest het volgende voor: “Binnen de sector wordt gewerkt aan voorstellen om de 

vrijvallende middelen op te nemen in een nieuw fonds voor stedelijke vernieuwing. Bestedingen uit dit 

fonds zijn uiteraard aan de raad; die kan besluiten om het college al dan niet te mandateren.” 

Wethouder Rietdijk vindt dat de voorgenomen uitgave prima past bij de doelstelling van het fonds. 

Verder is het de bedoeling om een en ander transparanter aan de raad aan te bieden. 

Dhr. Van Ake bekent dat de door dhr. Catsman waargenomen tegenstrijdigheid door onoplettendheid 

van hemzelf is veroorzaakt. In een eerdere fase was sprake van een voorschot; toen bleek dat realisatie 

daarvan onwaarschijnlijk is, is besloten om in ieder geval voor dit jaar de kosten vanuit het fonds te 

dekken. Bij het verzamelen van de stukken voor de commissie heeft hij per ongeluk een oude versie 

gepakt. 

Voor de speeltuin is een projectopdracht opgesteld, die ter kennisname aan de commissie is 

aangeboden. Op dit moment wordt prioriteit gelegd bij verplaatsing van het woonwagenkamp, daarna 

wordt de buurtvoorziening aangepakt. 

Dhr. De Lange vraagt wanneer de projectleider daar dan aan zal beginnen. 

Dhr. Van Ake verwacht dat de ontwikkeling deze maand wordt opgestart. 

Wethouder Rietdijk ondersteunt de beslissing dat het woonwagenkamp voorrang krijgt. Dat moet 

eerst. 

Dhr. Verhagen wenst niet dat de voorrang die het woonwagenkamp krijgt kan inhouden dat er straks 

geen geld meer over is voor buurthuis en speeltuin. 

Wethouder Rietdijk deelt mee dat voor beide zaken verschillende budgetten vastliggen. De raad heeft 

die vastgesteld. 

 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel als hamerstuk aan de raad kan worden aangeboden. 

 

8.     Kredietaanvraag Oostpoort fase 1, uitvoering openbare ruimte 

Mw. Van der Molen veronderstelt dat het bedrag van € 249.000,- afgetrokken moet worden van de 

positieve grondexploitatie, die dan € 645.000,- bedraagt. Dan moet de Papaver nog worden gebouwd 
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en de kosten daarvan moeten ook nog afgetrokken worden. Wat blijft er dan van de positieve 

grondexploitatie over? 

 

Wethouder Rietdijk deelt mee dat de gemeente verantwoordelijk is voor de openbare ruimte. 

Dhr. De Lange wijst erop dat er daarna een positieve grondexploitatie overblijft van  

€ 874.000,-. 

Mw. Van der Molen herhaalt haar eerdere veronderstelling. 

Wethouder Rietdijk wijst erop dat die niet correct is, wat ook blijkt bij zorgvuldige lezing. 

Er is een positief grondresultaat. In de hele exploitatie wordt doorgerekend wat het een kost en wat het 

ander opbrengt. De eindsom daarvan is € 874.000,-. 

 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel als hamerstuk aan de raad kan worden aangeboden. 

Hij schorst de vergadering voor een korte koffiepauze. 

 

9.     Woonvisie Haarlem 2006-2012 

De voorzitter brengt in herinnering dat de raadsleden zelf druk bezig zijn geweest met de 

voorbereiding van dit stuk, dat ook voortkomt uit een vraag uit de commissie. 

 

Mw. Funnekotter is tevreden over het stuk. De inbreng vanuit de fracties staat er duidelijk in. 

Wat haar fractie betreft kan het stuk naar de raad. 

 

Dhr. De Vries wil bij één punt stilstaan: op pag. 7 staat dat het accent in Haarlem zal komen te liggen 

op de middeldure en dure prijsklasse. Hij verwacht dat in de goedkoopste prijsklasse de vraag het 

grootst is. Graag een reactie. 

 

Dhr. Klaassen vindt het belangrijk dat expliciet vermeld staat dat het bestand van 18.0000 sociale 

huurwoningen in stand blijft. Ook de voor zijn fractie andere belangrijke punten, zoals een duidelijke 

omschrijving van de voorwaarden voor functiemenging, vindt hij terug. 

Haarlem heeft geen grond meer en de groene longen om de stad dienen behouden te blijven. De enige 

optie is dus verstedelijken en ook dat staat duidelijk in het stuk. Bij verstedelijken ligt het 

spanningsveld tussen behoud van leefbaarheid en het tegemoet komen aan de woningbehoefte. 

Wellicht wil D66 in de toekomst spreken over samengaan met de Haarlemmermeer: dat zou dan ook 

het ruimtegebrek voor een groot deel oplossen. 

 

Mw. Walters vindt het prettig dat de criteria voor urgentieverstrekking uitgebreid zijn. Die wordt niet 

alleen verstrekt bij levensbedreigende maar ook in een maatschappelijk onaanvaardbare situatie. Zij is 

akkoord met deze uitbreiding. 

 

Mw. Raeven onderschrijft de conclusie van mw. Funnekotter. Zij is wel geschrokken van de 

opmerking dat Haarlem circa 20.000 woningzoekenden naar een huurwoning telt. 

 

Dhr. Vreugdenhil vindt het een zeer inzichtelijke nota. 

Hij vraagt wanneer de effecten van de huurliberalisatie in Haarlem voelbaar zullen worden. Op pag. 24 

leest hij dat relatief weinig mensen onder de armoedegrens leven, namelijk 8,5%. Enige tijd geleden 

werd in de gemeenteraad nog gesproken over 1/6 deel van de bevolking, dat is ongeveer 15%. Hij 

juicht deze ontwikkeling toe, maar ontvangt ook graag een toelichting. 

 

Dhr. De Lange vindt het een huzarenstukje om zoveel belangen en meningen neer te laten slaan in een 

heldere en overzichtelijke nota. 

Hij stelt voor om over een jaar de stand van zaken in de uitvoering van de ambities op pag. 23 na te 

gaan. 

De uitvoering van beleid zal weer dicht bij de mensen in de stad komen en hen raken in hun belangen, 

want de keus voor verdichting en verdieping zal zeker gevolgen hebben. Hij vindt dat de raad op dat 

moment pal moet staan voor het op een verantwoorde manier uitvoering geven aan het onderling en 

met anderen bepaalde beleid. 
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Dhr. Klaassen vraagt hoe de PvdA denkt over functiemenging in de Waarderpolder. En hoe staat de 

PvdA ten opzichte van de bewaking van de groene longen om Haarlem? 

Dhr. De Lange deelt mee dat zijn fractie de groene longen met rust wil laten. Op de langere termijn 

denkt hij dat in de Waarderpolder een uitgebreidere functiemenging van wonen en werken kan gaan 

plaatsvinden. Het karakter van de polder zal gaan veranderen en mogelijk zal daar een eigen centrum 

met hoogbouw gaan ontstaan. Maar dan spreekt hij over 25 jaar verder. 

 

Dhr. Catsman sluit zich aan bij de lovende woorden over de nota. De gesprekken met verschillende 

partijen heeft hij als plezierig ervaren. 

Aansprekend vindt hij de passage over sociaal-economisch gemengd wonen. 

Er dient ingezet te worden op doorstromen. 

Hij vindt dat de wethouder een goede en zakelijke relatie met de corporaties heeft. In onderhandeling 

met hen is het zaak hen ertoe te brengen ook de onrendabele top in Ferm en Erasmusstraat voor hun 

rekening te nemen. 

Hij vindt dat de woongroepen er nog wat bekaaid afkomen. 

Op pag. 2 staat dat het stuk nog kan worden aangepast naar aanleiding van mogelijke inspraakreacties: 

kan het dan al in de raad aan de orde worden gesteld? 

 

Mw. Van der Molen vindt dat er veel positieve punten in de Woonvisie liggen. 

Zij beschikt echter ook over een rapport van prof. Thomsen (TU Delft) waarin een lijst is opgenomen 

van de sloopvoornemens van diverse steden. Haarlem springt er daarop echt uit. Ook de Woonbond 

heeft vastgesteld dat het twijfelachtig is of de huidige vraag naar koopwoningen in stand blijft. 

In de kernvoorraad goedkope huur bevindt zich ook de nieuwe klasse ‘working poor’. Haar fractie 

blijft er daarom voorstander van om het aantal te slopen woningen te minimaliseren en toch de 5.000 

nieuwe woningen te bouwen. Zij denkt dat daarom gezocht moet worden naar plekken in de stad waar 

hoog kan worden gebouwd. 

Haar fractie blijft kritisch ten opzichte van het slopen van woningen die met niet al teveel geld ook 

gerenoveerd kunnen worden. Het grondprijzenbeleid kan aangewend worden als middel om 

corporaties te sturen. 

 

Dhr. Seelen vindt het een goede nota. Zijn enige vraag is of er niet beter een maand kan worden 

gewacht met het vaststellen van het stuk in de raad. Anderzijds is er ook iets voor te zeggen om de 

afspraken met andere belanghebbende partijen nu te bezegelen. 

Hij denkt dat het slopen van woningen nuttig kan zijn om de woonomgeving op niveau te houden. 

Wijken kunnen zo ook een gemengder karakter krijgen. En hij weigert de conclusie te trekken dat 

mensen zonder geld ook in een goedkoper kippenhok kunnen wonen. 

 

Wethouder Rietdijk kijkt op de totstandkoming van de nota terug als een plezierig en inspirerend 

proces. Het is de resultante van vier jaar met elkaar over wonen in gesprek zijn en in die zin ook een 

sluitstuk, waar men zich goed in herkent. 

In Haarlem wordt frequent onderzoek gedaan naar de woningbehoefte. Daaruit blijkt dat de 

doorstroming stagneert, op tal van fronten. Om dat op te lossen zijn er vooral in de middeldure en dure 

sector woningen nodig. De ervaring leert dat dat ook werkt: in die woningen komen Haarlemmers 

terecht die een heel ander type woning achterlaten. Zij heeft dit zelf geconstateerd bij bewoners van 

het Marianne Philipsplantsoen, die komen bijna allemaal uit een grote eengezinswoning. 

Er wordt nu gekozen voor een variabel en groter aantal in de goedkope voorraad, om het systeem te 

flexibiliseren en een overmaat te garanderen. Die voorraad is dus niet in gevaar. 

Dat Haarlem veel sloopvoornemens heeft komt ook voort uit het gegeven dat er in deze stad een 

relatief grote voorraad oude woningen aanwezig is. De corporaties slopen alleen als er draagvlak is bij 

bewoners en investeren daarmee ook in de kwaliteit van de woningen. Zij vindt het net als dhr. Seelen 

niet verantwoord dat mensen met een laag inkomen in een driekamer-portiekflatje van 40 vierkante 

meter moeten blijven wonen. 

Wel moet gegarandeerd zijn dat in de goedkope voorraad voldoende aanbod blijft bestaan: die wordt 

in de Woonvisie gegeven en daar zijn keiharde afspraken met de corporaties over. 
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De urgentie voor maatschappelijke noodsituatie is toegevoegd. Het is wel een riskant 

‘kauwgumbegrip’, maar de verwachting is dat hiermee meer maatwerk kan worden geleverd. 

De genoemde 20.000 woningzoekenden hebben niet acuut huisvesting nodig. In die groep zitten veel 

mensen die verwachten dat zij op enig moment willen verhuizen, en dat moment kan ver in de 

toekomst liggen. Hier blijkt echter wel uit dat de druk op de markt groot is en de verhuisbereidheid 

ook. Daarvoor is het nodig om te bouwen, kwaliteit toe te voegen en zo de doorstroming op gang te 

brengen. 

Minister Dekkers heeft voorwaarden aan de huurliberalisatie verbonden: de woningcorporaties moeten 

eerst woningen toevoegen, uiteraard ook in de sociale huur en goedkopere koop. Het is een instrument 

om doorstroming op gang te brengen en het zal vanaf 2007 worden toegepast. 

Zij onderschrijft de opmerking van dhr. De Lange dat de raad bij het omzetten van beleid in uitvoering 

de rug recht moet houden. Zij denkt daarbij terug aan de nota ‘Funderingsaanpak, nu of nooit’, die de 

aanknopingspunten bood voor een goede uitvoering. 

Een discussie over hoogte in Haarlem zal vanuit de afdeling geïnitieerd worden, omdat dat één van de 

punten is waar voortdurend tegenaan gelopen wordt bij bouwplannen. 

De verhouding in soorten woningen dient als grosso modo te worden beschouwd: in de ene buurt 

zullen meer woningen van het ene type, in een andere buurt meer van een ander type komen. Zelfs in 

Bloemendaal wordt 30% sociale woningbouw gehaald. Zakelijker omgaan met de corporaties hoort bij 

dit streven: de gemeente maakt duidelijk hoeveel zij vindt dat corporaties dienen te investeren in hun 

woningen. Haar ervaring is dat het vaak best een beetje meer kan dan de corporatie zegt. 

Zij is het eens met de opmerking dat woongroepen er nog bekaaid van af komen. Bij de uitwerking 

van de actiepunten zal daar goed aandacht aan moeten worden besteed, maar dat is ook aan de politiek. 

Delftwijk blijft voor het overgrote deel een huurderswijk, daar is met de bewoners bewust voor 

gekozen. Er wordt wel iets aan differentiatie toegevoegd. Mensen kunnen daardoor een wooncarrière 

maken in hun eigen wijk. 

Zij neemt het voorstel van dhr. De Lange over om na een jaar na te gaan hoe het staat met de realisatie 

van de ambities. 

Zij zal voor de raadsvergadering controleren of de uitspraak dat 8,5 %van de Haarlemmers onder de 

armoedegrens leeft en de cie. van de uitkomst voor de raadsvergadering op de hoogte stellen. 

Dit is een stuk van deze raad; het sluit een periode van samen denken over Wonen af. Het vormt 

daarmee een mooi kader voor de nieuwe raad en biedt volledige ruimte om in de uitwerking eigen 

accenten te leggen. Het kan in de raad aan de orde komen terwijl het nog in de inspraak ligt. Zij zou 

het plezierig vinden om dit af te ronden. 

 

De voorzitter heeft het laatste ook nagegaan: het stuk mag naar de raad, zeker gezien de formulering 

die in het raadsbesluit staat. Hij stelt vast dat de fracties het stuk in de raad als bespreekpunt willen 

agenderen. 

  

10.     Beleidskaders en uitgangspunten herziening convenant gemeente en corporaties 

Mw. Van der Molen blijft zich zorgen maken over de gevolgen voor mensen met lage inkomens. Die 

kunnen straks nergens meer wonen. 

Dhr. Klaassen vraagt haar om deze steeds herhaalde bewering een keer te onderbouwen. De SP 

verkoopt alleen maar angst. 

Mw. Van der Molen verwijst naar eerdergenoemde onderzoeken van de Woonbond en van prof. 

Thomsen. 

Dhr. Nieuwenburg vraagt haar om een concreet voorstel te doen. 

Mw. Van der Molen zou willen dat er minder gesloopt wordt en dat er voorstellen komen voor 

renovatie. Mensen die moeten verhuizen met stadsvernieuwingsurgentie komen altijd in een duurdere 

woning terecht en dat betekent een netto achteruitgang in het besteedbare inkomen. Daarom worden 

zij gedwongen de stad te verlaten. 

Dhr. Nieuwenburg vindt dat andere fracties haar standpunt delen. Mw. Van der Molen komt echter 

steeds weer met dit verhaal waardoor het lijkt of de SP de enige is die zich hier druk over maakt. In de 

voorliggende notitie wordt de woonpositie voor lagere inkomens juist heel goed geregeld. Wat is dan 

hier concreet het probleem? 



 10 

Mw. Van der Molen herinnert eraan dat nog geen jaar geleden iedereen het eens was over een 

kernvoorraad van 15.000 woningen. Nu zijn het er 18.000; kennelijk is er toch een nieuw inzicht 

ontstaan. 

Wethouder Rietdijk wijst erop dat er voor het eerst met corporaties de afspraak is gemaakt dat, indien 

de goedkope voorraad te klein wordt, zij huren moeten verlagen. Dat is uniek. Tel uw zegeningen. 

Mw. Van der Molen vindt dit een goede zaak. Zij blijft er echter bij dat in de praktijk vreemde dingen 

gebeuren: in de Europawijk wordt een flat door een particuliere eigenaar gerenoveerd en worden 

soortgelijke flats van corporaties gesloopt. Waarom is dat nodig? 

Dhr. Nieuwenburg vindt het onterecht dat steeds de suggestie wordt gewekt dat in Haarlem zoveel 

wordt afgebroken. 

Mw. Van der Molen zegt dat dat uit onderzoekscijfers blijkt. 

Dhr. Nieuwenburg vindt dat mensen met een laag inkomen recht hebben op een goede woning. 

Mw. Van der Molen zegt dat zij dat niet kunnen betalen als die woning duurder is. 

Dhr. Nieuwenburg leest dat woningcorporaties en gemeente zich ervoor inspannen om die betaalbare 

voorraad te vergroten. Dat is toch een goede zaak? 

Mw. Van der Molen wijst erop dat binnen die categorie nog grote verschillen in prijs bestaan. Voor 

sommigen is € 545,- niet betaalbaar. Als zij daarvoor € 320,- betaalden wordt het verschil niet volledig 

door de huurtoeslag vergoed en dat betekent een teruggang in inkomen. 

Dhr. Verhagen wil terugkomen op de flats. De huur is wellicht goedkoop, maar door de slechte 

isolatie en de gestegen energiekosten doen zij op een andere manier een grote aanslag op het inkomen. 

De huur van een kwalitatief betere woning wordt gesubsidieerd, de energiekosten niet, dus financieel 

en anderszins gaat men er op vooruit. 

Mw. Van der Molen denkt dat er met een renovatie ontzettend veel kan worden bereikt. 

 

Dhr. Catsman vraagt of hij het goed begrijpt dat de genoemde projecten eerst aan één of meer 

corporaties zullen worden voorgelegd en dan eventueel pas aan een andere ontwikkelaar. 

 

Dhr. Klaassen vindt dat de SP pretendeert om sociaal te zijn. Hij vindt dat de SP meer een partij van 

de onderbuik aan het worden is. Het gaat bij dit onderwerp om een totaalpakket. De SP zet bepaalde 

gevoelens van angst aan door dit moeilijke proces eenzijdig te belichten. In Delftwijk wordt € 40 

miljoen geïnvesteerd om een kwalitatieve inhaalslag te maken. Dat is een topprestatie, maar op het 

moment dat dit aan bewoners uitgelegd moet worden ontbreekt de SP. 

Mw. Van der Molen merkt op dat angst zeer terecht is als mensen in hun portemonnee worden 

geraakt. Zij spreekt mensen die niet naar een ander huis kunnen omdat zij daar de huur niet van 

kunnen betalen. Wat er gebouwd wordt, wordt alleen maar duurder en de omvang van de groep met 

weinig inkomsten steeds groter. 

Dhr. Klaassen herhaalt dat is vastgelegd dat er 18.000 woningen voor de lagere inkomens beschikbaar 

blijven. Hij vindt dat de SP het wat breder moet gaan zien. 

Mw. Van der Molen vindt het ook een feit dat afgesproken percentages sociale woningbouw niet 

worden gehaald. Niet bij de Raaks, de Ripperda, de Mariastichting, de Deo: het gebeurt gewoon niet. 

De gemeente is afhankelijk van de corporaties voor dat aandeel en ook die bouwen duurder terug. 

 

Dhr. Van Velzen herinnert eraan dat de VVD met de PvdA bij het Raaksplan opnieuw tegen het 

college heeft gezegd dat het de 10% taakstelling sociale huurwoningen diende te realiseren. De 

financiële afspraken die destijds gemaakt zijn, zijn door de rioolput gespoeld. 

Hij neemt aan dat wat hier wordt gepresenteerd nog een keer terugkomt als onderhandelingsresultaat 

en dat de raad dan de gelegenheid krijgt om zich erover uit te spreken. 

Hij vindt dat de SP ook in de laatstgehouden discussie over de verkiezingen de angst aanwakkerde 

door te beweren dat de nieuwe wet WMO voorzieningen van mensen af zou pakken. 

Mw. Van der Molen merkt op dat de SP niet de enige partij is die de komst van de WMO met 

achterdocht beziet. Angst is vaak heel reëel. 

 

Mw. Rietdijk denkt dat voor het convenant een goed bij de Woonvisie passend kader is geschapen. In 

de convenantlocaties die uiteindelijk aan de corporaties toegewezen worden zijn zij de preferente 

partij. Pas als blijkt dat zij niet kunnen of willen ontwikkelen, kan er een andere partij in beeld komen. 
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De voorzitter stelt vast dat het voorstel als hamerstuk met stemverklaring voor de raad kan worden 

geagendeerd. 

 

11.     Wijziging huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 1999 van februari 2006 

De voorzitter meldt dat bij de uitgereikte stukken de ter kennisname B&W-nota Aanpassen tabel in de 

Huisvestingsverordening is gevoegd. 

 

Mw. Van der Molen is er blij mee dat het criterium ‘maatschappelijk onaanvaardbaar’ is opgenomen. 

Dat is echter niet eenvoudig te definiëren, ook al is er een poging gedaan. 

Dhr. De Lange stelt voor om later, aan de hand van opgedane praktijkervaring, te bezien of de 

definitie scherper kan worden gesteld. Toetsing in individuele gevallen is ook de taak van de cie. BBS. 

 

Dhr. Catsman vraagt welk oppervlakte als grens gehanteerd gaat worden bij splitsing, 60 of 70 

vierkante meter. 

 

Wethouder Rietdijk denkt dat voor splitsing in eerste instantie bepalend is of het type woning zich 

ervoor leent. 

Dhr. Verhagen licht toe dat in eerdere stukken sprake was van een ondergrens van 60 vierkante meter 

in de binnenstad en 70 vierkante meter in de buitenwijken. 

Wethouder Rietdijk zal dit nagaan en de cie. voor de raadsbehandeling informeren. 

Urgentiecie. en BBS-cie. dienen als achtervang bij de toets van ‘maatschappelijk onaanvaardbaar’. Zij 

denkt ook dat het beste afgewacht kan worden hoe het begrip in de praktijk hanteerbaar is. 

 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel als hamerstuk voor de raad kan worden geagendeerd. 

 

14.     Waarderpolder: voorbereidingsbesluit strook Spoorzone 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel als hamerstuk voor de raad kan worden geagendeerd. 

 

20.     Rondvragen (wethouder Rietdijk) 

Dhr. Catsman heeft vernomen dat Heemstede bouwplannen bij de Randweg, vlakbij de 

gemeentegrens met Haarlem, vlakbij de volkstuinen van Nooit rust. Hoe is het overleg met Heemstede 

en Haarlem, ook over de uitrit die daar gerealiseerd moet worden? 

 

Dhr. Van Velzen vraagt of er nog nieuws is over de Westergracht. 

Wethouder Rietdijk meldt dat voor de Westergracht een aantal bemiddelaars is benaderd. Dat heeft tot 

nu toe nergens toe geleid. Het is een bespreekpunt in de eerstvolgende stafvergadering. 

De gemeente Haarlem kan reageren op de bouwplannen van Heemstede. Die reactie wordt nu 

voorbereid en daarin heeft Nooit rust ook de aandacht. Er liggen ideeën om het complex uit te plaatsen 

naar het Westelijk Tuinbouwgebied. De plannen van Heemstede zijn weinig stedelijk en dat kan 

spanning opleveren met het Haarlemse structuurplan. 

Heemstede presenteert datgene waarvoor die gemeente draagvlak heeft. Haarlem heeft niet veel 

prioriteit gelegd bij de eigen ontwikkeling daar. 

Wethouder Rietdijk zegt toe de reactie van de gemeente Haarlem op de plannen van de gemeente 

Heemstede in copie aan de cie. te zullen sturen. 

 

Wethouder Rietdijk vond deze laatste vergadering echt een uitsmijter. Zij kijkt met tevredenheid terug 

op de vergaderingen. Soms werden de degens gekruist, soms kon er inspirerend over inhoudelijke 

zaken worden gedebatteerd. Zij heeft dat in haar eigen stijl en op haar eigen manier gedaan, vast niet 

altijd tot genoegen van de cie., maar dat was omgekeerd ook het geval. Zolang daar op het eind om 

kan worden gelachen en er begrip is voor ieders eigenheid is dat geen probleem. Er zijn goede 

resultaten voor de stad geboekt. 

Zij verlaat de vergadering. 

 
 



 12 

13.     Stadsdeelhart Schalkwijk voorbereidingskrediet 2006 

Dhr. Van Velzen vraagt om een actualisering van de grondexploitatie. 

 

Wethouder Visser deelt mee dat de grondexploitatie onderdeel uitmaakt van het binnenkort 

verschijnende Voorlopig Ontwerp. 

 

Dhr. Catsman deelt mee de vanavond ontvangen brief nog te willen bestuderen. 

 

De voorzitter stelt vast dat, onder voorbehoud van de uitkomst van de studie van dhr. Catsman, het 

voorstel als hamerstuk voor de raad kan worden geagendeerd. 

 

15.     Ruil Wijnkerk – grond de Zandwaaier tussen Cobraspen en de gemeente Haarlem 

De voorzitter meldt dat de door de fracties opgestelde vragen van tevoren aan het college zijn 

overhandigd.  

 

Wethouder Visser heeft n.a.v. het artikel in de Volkskrant het een en ander teruggelezen. 

In zijn optiek gaat het vooral om de verontrusting over de vraag of iemand na een ruil opeens 

aanmerkelijk voordeel behaalt, terwijl tijdens eerdere behandelingen nadrukkelijk is gesteld dat het 

betreffende gebied zwaar is beschermd. Was de gemeente ‘Gekke Gerritje’? 

1. De gemeente Haarlem zou voldoende garanties hebben gekregen dat bij de ruil voldoende garanties 

aanwezig waren dat het genoemde gebied niet ontwikkeld zou kunnen worden. Wat blijkt hiervan 

werkelijk in de praktijk juist te zijn? 

In de aanbiedingsnota wordt niet gesproken over garanties maar over bescherming. In de B&W-nota 

staat letterlijk dat Haarlem niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige financiële afwikkeling 

tussen PWN en dhr. Prins en ook niet voor ruimtelijke problematieken. Dat staat erin omdat de 

bescherming op diverse punten aanwezig is. 

Het bestemmingsplan biedt bescherming: wijziging daarvan vereist instemming van de gemeente 

Bloemendaal en de provincie. 

Op het terrein staan Rijksmonumenten: de functie-invulling daarvan is afhankelijk van de Rijksdienst 

Monumentenzorg en het bestemmingsplan. 

Het gebied maakt onderdeel uit van het natuurpark Kennemerduinen. Bestemmingsplanwijzigingen 

worden begrensd door de regelgeving rond natuurparken. 

Hij heeft zijn collega Bruins Slot nog eens geconsulteerd: die vindt dat de cie. zich geen zorgen hoeft 

te maken over de invulling van het gebied. 

Verrassend nieuw voor hem was dat in het contract in het artikel 6.3 is opgenomen dat de brief van de 

gemeente Haarlem van 1997 aan PWN genoemd wordt. In dat artikel staat letterlijk dat de ruiler 

instemt met de inhoud van de brief, zijnde dat dit gebied natuur- en recreatieve waarde heeft. 

Copernicus en De Zandwaaier worden expliciet genoemd. Copernicus heeft een bestaansrecht 

gekregen voor 25 jaar. De Zandwaaier heeft een 5-jaarcontract gekregen. 

De ambitie van de Zandwaaier om te verhuizen naar de overkant van de weg is niet gehonoreerd. Op 

grond van de aanwezige bescherming zijn de toelating van een restaurant en het uitbreiden van de 

parkeergelegenheid niet gehonoreerd. 

In het streekplan staat letterlijk dat dit gebied binnen de rode contour valt omdat er bebouwing is. Op 

de naastliggende gemeentewerf zou een heel lage bebouwingsgraad plaats kunnen vinden. De 

gemeenteraad bepaalt uiteindelijk het ruimtelijk kader. Als dat is bepaald en de provincie daarmee 

instemt wordt de rode en groene contour definitief vastgesteld. 

De ongerustheid is terug te voeren tot narigheid tussen betrokkenen: daar gaat hij niet over. Later heeft 

de wethouder van Bloemendaal stoere uitspraken gedaan over ontwikkeling. In een gesprek met 

spreker meldde die echter dat er geen daadwerkelijke besprekingen en plannen zijn. 

Ontwikkeling zou alleen kunnen bestaan uit een passende functie voor de Rijksmonumenten. Die 

moeten dan worden aangekondigd, gerestaureerd en er moet een functiewijziging komen: dat is 

allemaal veel makkelijker gezegd dan gedaan. 

Het bovenstaande heeft hij al eerder verwoord. Hij heeft vastgesteld na consultatie van de huidige 

directeur van PWN en de wethouder van Bloemendaal, dat er sindsdien niets veranderd is. 
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2. Als Cobraspen de gelegenheid krijgt om te ontwikkelen, wat is dan de waarde van de grond? 

Of en in hoeverre dhr. Prins ontwikkelingsruimte krijgt hangt af van de gemeente Bloemendaal. Ook 

de kosten die moeten worden gemaakt om de vrije beschikking over de grond te krijgen, c.q. sloop, 

c.q. bouwrijp maken, beïnvloeden de uiteindelijk waarde. 

 

3. Zijn er, indien dit zou gaan gebeuren, ook voor Haarlem nog compenserende gelden te verwachten? 

Nee, het ging om een ruil met gesloten beurzen. 

  

4. Is het juist dat Cobraspen al in 2003 zich heeft georiënteerd om genoemd perceel te ontwikkelen? 

Hij is dit nagegaan. Ooit zal het gebied geen drinkwatergebied meer zijn en niet meer tot de core 

business van PWN behoren. PWN heeft zich daarom bij dhr. Prins en anderen georiënteerd. 

In officiële zin: PWN zou enige ontwikkelaars, waaronder dhr. Prins, vrijblijvend een verkennende 

studie naar herontwikkelingsmogelijkheden hebben laten uitvoeren. 

 

5. De sterrenwacht zou verplaatst moeten worden; wordt dit gecompenseerd? 

Van verplaatsing van de sterrenwacht is niets bekend. Men heeft een 25-jarig recht van opstal op de 

huidige plaats bedongen. Ook de ondergrond wordt genoemd in het contract. 

 

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld en krijgt schriftelijk antwoord. De conceptantwoorden worden 

dinsdag in het college behandeld. 

 

Dhr. Klaassen constateert dat de oorspronkelijke fout door de gemeente is gemaakt, omdat de kerk 

niet op tijd aangekocht is. Vervolgens dreigde de gemeente een enorme financiële domper op te lopen, 

zij het niet dat de eigenaar van de kerk erg geïnteresseerd bleek in het stuk grond in Bloemendaal dat 

eigendom van de gemeente Haarlem was. Door deze omstandigheid hebben politieke partijen, 

waaronder de zijne, zich ontvankelijk getoond voor deze ruil. 

De wethouder heeft zich uitgeput om aan te tonen dat de grond zo goed beschermd is dat van een 

commerciële ontwikkeling geen sprake kan zijn. Aan de andere kant bleef echter ook de gedachte 

knagen dat dhr. Prins de ruil niet alleen aantrekkelijk vond vanwege, zoals het in de krant staat, ‘de 

wippende konijntjes’. 

Die verhalen dienen de kop te worden ingedrukt als ze niet kloppen. Het verhaal van de wethouder 

stelt hem echter niet helemaal gerust. 

Het verhaal over bescherming rust onder andere op de barrières gemeente en provincie, twee aparte 

bestuurslagen. Het verhaal van wethouder Visser en het verhaal uit de krant wijzen er echter op dat 

één daarvan, de gemeente, al half om is. 

Vervolgens bereikt zijn fractie het bericht dat veel andere mensen dit stuk grond graag hadden willen 

hebben, onder dezelfde voorwaarden. Is de wethouder dat bekend? Zo ja, dan had de opbrengst uit 

verkoop benut kunnen worden om Cobraspen uit te kopen, met mogelijk zelfs een positief resultaat. 

Vervolgens heeft gedeputeerde Poelman het erover dat De Zandwaaier door het 5-jarig huurcontract 

beschermd is, maar dat de eigenaar na afloop daarvan nieuwe afspraken mag maken. 

Alles optellend lijkt dhr. Prins de gemeente te slim af te zijn. Graag een reactie van de wethouder. 

 

Mw. Van der Molen kan zich niet voorstellen dat dhr. Prins met deze ruil akkoord zou zijn gegaan als 

hij niet van tevoren wist dat hij er niet iets mee kon. 

In het streekplan van de provincie staat de rode contour al; dat schept een opening voor ontwikkeling. 

 

Dhr. Seelen heeft tijdens de eerste bespreking de vrees voor dit doemscenario naar voren gebracht. 

Alle fracties maakten ook een voorbehoud en hij denkt dat iedereen contact heeft gehad met de 

collega’s in Bloemendaal. Die waren ook verrast en hebben zich verlaten op de geruststellende 

woorden van de Haarlemse en hun eigen wethouder. 

Hij hoort nu dezelfde geruststellingen. Het lijkt hem echter ook goed mogelijk dat de huidige onrust 

expres wordt veroorzaakt, als aanzet voor een discussie die wegen moet openen die tot dusver gesloten 

waren: strooi flink wat olie op de weg, iedereen gaat glibberen en dan komt de zaak in beweging. Dat 

moet voorkomen worden. 
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Destijds heeft hij gezegd dat er een clausule in het contract moest worden opgenomen om te 

voorkomen dat er een ontwikkeling zou kunnen plaatsvinden. Dat was echter niet nodig door de 

aanwezige omvangrijke bescherming. Hij is bang dat de gemeente straks ‘het piepeltje’ blijkt te zijn. 

 

Wethouder Visser vindt dat de B&W-nota klip en klaar is. De gemeente kan niet aansprakelijk zijn 

voor financiële en ruimtelijke ontwikkelingen. Dat is wat door de raad is vastgesteld en waarvoor door 

diverse fracties tijdens de behandeling in de raad complimenten zijn uitgedeeld. 

Het Raaksbelang was het startpunt. De rode contour in het streekplan wordt veroorzaakt door het feit 

dat er bebouwing is. De uiteindelijke status wordt pas na toestemming van Bloemendaal en provincie 

bepaald: als dat geen bescherming is. Hij gaat uit van de tekst in officiële documenten: er is sprake van 

een natuurpark, van Rijksmonumenten, dat voor het invullen van functies ook weer instemming van 

allerlei instanties nodig is. De bescherming is wel degelijk aanwezig. 

Dhr. Klaassen vraagt of zwart op wit staat dat de gemeente Bloemendaal de komende twintig jaar het 

bestemmingsplan niet gaat wijzigen. 

Wethouder Visser zegt dat dit niet het geval is. 

Dhr. Klaassen herinnert zich goed dat de wethouder verzekerd heeft dat Bloemendaal daar niets 

anders wil. Hoe kan het dan dat acht maanden later een partijgenoot van wethouder Visser in 

Bloemendaal praat over ‘een nieuw paradijs’? Dan voelt hij zich niet objectief geïnformeerd. Of heeft 

wethouder Visser zich een poot uit laten draaien? 

Wethouder Visser heeft gebeld en de verzekering gekregen dat men niets van plan is. 

Dhr. Klaassen vraagt of het mogelijk is dat dhr. Bruins Slot de wethouder een loer heeft gedraaid. 

Wethouder Visser gaat uit van wat er op papier staat aan bescherming. Die klinkt formeel als een klok. 

Hij gaat niet uit van boze opzet. Hij heeft wel met verbazing kennis genomen van wat er in 

Bloemendaal gezegd is. Bij doorvragen krijgt hij te horen dat het gaat om de invulling van de functies 

van de Rijksmonumenten en de paar gebouwen die geen Rijksmonument zijn. 

Ontwikkeling is alleen mogelijk vanuit de huidige gebouwen en ook alleen die vormen de aanleiding 

dat het gebied in de rode contour ligt. Dhr. Prins heeft zich bovendien vastgelegd op de brief van de 

gemeente uit 1997. Hij staat erachter. 

De Zandwaaier heeft de stille wens om te verhuizen. Daar gaat hij vervolgens niet over. 

Hem is niets bekend van mogelijke andere kopers. 

 

Dhr. Van Velzen bedankt dhr. Klaassen voor het opstellen van de vragen. 

De VVD heeft destijds ingestemd met de ruil, vooral vanwege de belangen in het Raakscomplex. Hij 

vraagt aan wethouder Visser of hij wethouder Bruins Slot wil vragen om datgene wat hij over de 

telefoon heeft gezegd schriftelijk, op briefpapier van de gemeente Bloemendaal, wil bevestigen. 

Dhr. Catsman deelt mee een bericht via de mail te hebben ontvangen. Hij wil dat best doorsturen. 

Dhr. Van Velzen heeft dat bericht als niet-CDA-er niet ontvangen. Doorsturen van de mail stelt hij op 

prijs, maar hij blijft ook bij zijn oorspronkelijke verzoek. 

 

Dhr. Klaassen beschrijft het scenario dat Bloemendaal een andere bestemming toestaat, dat de 

provincie de voorwaarde stelt dat een hoop geld terugstroomt naar het natuurgebied en dat er 

vervolgens huizen op de grond voor miljoenen in de markt worden gezet. Is dat volgens de wethouder 

uitgesloten? 

 

Wethouder Visser zal het verzoek van de VVD overbrengen aan dhr. Bruins Slot. Hij is nieuwsgierig 

naar de inhoud van de mail. 

Het door dhr. Klaassen beschreven scenario acht hij onmogelijk. 

 

De voorzitter stelt vast dat het onderwerp voor dit moment voldoende besproken is. De schriftelijke 

antwoorden op vragen van de SP komen nog en hij verzoekt dhr. Catsman om de ontvangen mail door 

te sturen naar de griffie ter verdere verspreiding.  

 

17.     Concept-verslagen van vergaderingen van de commissie SO d.d. 12 en 26 januari 2006 

De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
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18.     Rondvraag/Sluiting 

De voorzitter stelt vast dat mw. Van der Molen even niet aanwezig is en dus haar aangekondigde 

rondvraag niet kan stellen. 

 

De voorzitter is zelf als voorzitter van de cie. begonnen in september 2001. De heren Vreugdenhil, 

Seelen en Van Velzen hebben dat meegemaakt. Van een aantal cie.leden wordt afscheid genomen, 

namelijk van mw. Raeven, Van Hoeijen en Walters en dhrn. Klaassen, De Lange, Bij de Vaate en Van 

Vulpen. Tevens van dhr. Seelen, die ook vice-voorzitter van de cie. is geweest. 

Hij heeft het leuk gevonden om de cie. voor te mogen zitten. Hij vond het soms lastig omdat hij zich 

moest beperken tot de dienende rol van technisch voorzitter. 

Hij bedankt de secretaris en de notulist en hanteert voor het eerst en laatst de hamer om de 

commissievergaderingen Stedelijke Ontwikkeling definitief te beëindigen. Hij sluit de openbare 

vergadering om 23.00 uur. 


