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Onderwerp
Projectopdracht en kredietaanvraag Delftlaan Noord

B & W-vergadering van 11 april 2006

Bestuurlijke context
Delftlaan Noord maakt als meest noordelijk wijk binnen Delftwijk deel uit van de grote
herstructureringsplannen voor Delftwijk. De projectopdracht Delftlaan Noord (zie bijlage) is opgesteld
conform de –na inspraak- op 13 oktober 2004 door de Raad vastgestelde Toekomstvisie Delftwijk 2020
(SO/PM 2004/472). Hierin zijn de ambities voor Delftwijk vastgelegd.

Om de ambities uit de Toekomstvisie te realiseren hebben de gemeente Haarlem en de corporaties
Pré Wonen, de Woonmaatschappij en Elan Wonen een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Deze overeenkomst regelt hiertoe het inhoudelijk, financieel en organisatorisch sturingskader voor de
samenwerking tussen de partijen. Op 22 december 2004 is deze samenwerkingovereenkomst door de
Raad vastgesteld (SO/PM 2004/644)

Kredietaanvraag
Voor het uitvoeren van de activiteiten uit de projectopdracht zal een krediet worden vrijgemaakt uit de
opgestelde grondexploitatie Delftwijk 2020.
Omvang plankosten Delftwijk conform MPG 2005:
*Totaal budget:€ 6.506.860
*Boekwaarde 2005:€ 792.235
*Resterend budget:€ 5.714.625

De kosten voor de definitiefase van het deelproject Delftlaan Noord worden geraamd op€ 110.000,-.
Dit bedrag bestaat naast gemeentelijke personeelskosten (ad€ 85.220,- voor o.a. projectmanagement;
stedenbouw; verkeer & vervoer; jurist) uit diverse interne onderzoekskosten (ad€ 24.780,- voor o.a.
milieu). Hierover hoeft geen B.T.W. te worden geheven.
De kredietaanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Ontwikkeling.
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1 Projectinhoud

In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van het deelproject Delftlaan Noord beschreven.
Wat de reden is dat deze wijk wordt aangepakt, wat is er ongeveer de bedoeling en wat zijn de sturing
gevende documenten hierbij.

1.1 Achtergrond
Delftlaan Noord is de meest noordelijk wijk binnen Delftwijk en maakt als project deel uit van de
grote herstructureringsplannen voor Delftwijk. De ambities voor Delftwijk zijn vastgelegd in de
Toekomstvisie Delftwijk 2020. Eind 2004 hebben de gemeente Haarlem en de Haarlemse corporaties
Pré Wonen, de Woonmaatschappij en Elan Wonen een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten
behoeve van de uitvoering van de ambities uit de Toekomstvisie.

De Woonmaatschappij is eigenaar van het complex aan de Delftlaan Noord. Het complex bestaat
momenteel uit drie 4-laagse en een 5-laags flatblok (totaal 86 woningen).
De nieuwbouw zal bestaan uit drie blokken met een hoogte variërend tussen 5 en 7 lagen.
In totaal gaat het om ruim 200 appartementen. Deze nieuwe woningen moeten een belangrijke
bijdrage leveren aan de verbetering van de woon- en leefkwaliteit in Delftwijk.

In deze projectopdracht wordt uiteengezet welke plannen er zijn voor het gebied en welke rol de
Woonmaatschappij en de gemeente spelen bij het project. Tevens wordt aangegeven welke middelen
nodig zijn om het project te kunnen realiseren.

1.2 Probleemanalyse
De vier in de jaren zestig gerealiseerde flatgebouwen nabij het Delftplein zijn erg verpauperd.
De 3 en 4-kamer appartementen voldoen niet meer aan de huidige wooneisen en zijn krap bemeten (75
à 80 m²). De sanitaire voorzieningen en de buitenruimte (balkons) laten te wensen over. Ook is sprake
van slechte isolatie, zowel van warmte als van geluid. De complexen beschikken voorts niet over een
lift.

Delftwijk heeft veel Openbare Ruimte. De kwaliteit van de inrichting van de Openbare Ruimte sluit
echter niet aan op de nieuwe ambitie. Een belangrijk deel van de Openbare Ruimte is momenteel in
gebruik voor parkeren. In het nieuwbouwproject zal, waar mogelijk, een gebouwde
parkeervoorziening worden gerealiseerd, zodat de straten minder vol staan met geparkeerde auto’s.
De Openbare Ruimte rond het complex zal worden vernieuwd.
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1.3 Locatie
Het deelproject Delftlaan Noord maakt deel uit van de herstructureringsplannen voor Delftwijk.
Het ligt, zoals de naam al aangeeft, in het meest noordelijk deel van de Delftlaan (ten oosten hiervan).

In onderstaand kaartje staat een foto van geheel Delftwijk binnen de rode lijnen aangegeven.
Onder Delftlaan Noord wordt verstaan: de 4 flatgebouwen van de Woonmaatschappij (in het kaartje de
3 verticale blokjes in het meest noordelijke puntje en de horizontale hier rechts van) en het Openbaar
Gebied hier omheen.

Het project wordt grofweg begrensd door de Jan Campertstraat in het zuiden en het Johan
Limpersplantsoen in het oosten, noorden en westen.
Voor het project zijn plangrenzen vastgesteld die zijn ingetekend op de kaart in de bijlage.
(Zie Bijlage 1)
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1.4 Woningbouwprogramma

In deze paragraaf worden de ideeën beschreven die er bestaan voor het woningbouwprogramma
(vastgoed) en parkeeroplossing. Beide zijn een afgeleide van de in de Toekomstvisie en het
beeldkwaliteitplan Delftwijk omschreven ambities.

Vastgoed
Het huidige complex bestaat uit 4 flatgebouwen met in totaal 86 woningen.
Drie flats (met 54 woningen) zijn evenwijdig aan de westelijke randweg gesitueerd en bestaan uit 4
bouwlagen met op de onderste laag (plint) bergingen en garages.
De vierde flat staat hier haaks op en bestaat uit 5 bouwlagen met op de onderste laag bergingen en
garages. De afmeting van de appartementen is ca. 75/80 m².
Het nieuwe complex zal bestaan uit 200 appartementen: 140 huurwoningen (70%) en 60
koopwoningen (30%) met een afmeting variërend van 70 m² tot ruim 110 m².

Het woningaanbod is op dit moment te eenzijdig (voornamelijk sociale huurwoningen). Het is dus
gewenst om meer differentiatie in het woningbestand aan te brengen. Ten opzichte van de huidige situ-
atie komen er daarom meer middeldure en duurdere huurwoningen. Op de Delftlaan Noord wil de
Woonmaatschappij middeldure en dure huurwoningen realiseren om huishoudens met een inkomen tot
ca. 1,5 keer modaal vast te houden in de wijk.

Daarnaast wordt het woningaanbod ook beter afgestemd op de verschillende doelgroepen:
jonge starters; senioren en tweeverdieners.
Voor de grote groep ouderen die in Delftwijk wonen zijn momenteel nauwelijks passende woningen
beschikbaar. Voor deze groep zullen in Delftlaan Noord ook woningen worden gebouwd. De
nieuwbouw bevat daarnaast ook woningen voor andere doelgroepen, zoals jonge starters en
tweeverdieners. De trend is dat er veel jonge gezinnen bijkomen en er zijn weinig mogelijkheden voor
ouderen. De Woonmaatschappij wil klantgerichter bouwen waarbij voorzien wordt in woonbeleving.

De huidige woningen van de Woonmaatschappij in Noord zijn relatief klein en een substantieel
aandeel middeldure en dure woningen ontbreekt. Met de herstructurering wordt getracht het evenwicht
in portefeuille te herstellen.
Kortom meer kwaliteit (oppervlakte) maar betaalbaar en met de juiste prijs/kwaliteitverhouding.
Het voorgestelde bouwprogramma past in grote lijnen in de gezamenlijke toekomstvisie maar is qua
prijsstelling iets hoger dan het gemiddelde dat voor de hele wijk is afgesproken. In Delftlaan Noord
wil de Woonmaatschappij meer Allure1 creëren.

1 Dit sluit aan bij een door het communicatiebureau gedaan onderzoek naar gewenste ‘sfeerbeelden’ voor
Delftwijk onder huidige bewoners. Naast ‘uitnodigend’ is ‘Allure’ hieruit naar voren gekomen.
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Voor dit programma geldt de volgende differentiatie naar categorie en prijsklasse.

Huurwoningen Prijscategori
e

(€)

Percentage
(ca.)

Aantal
woningen

Parkeren
gebouwd

Parkeren
openbaar

Goedkoop < 450 29% 40 0 48

Middelduur 450 – 600 60% 85 85 17

Duur > 600 11% 15 15 3

Subtotaal 100% 140 100 68

Koopwoningen Prijscategori
e

(€)

Percentage
(ca.)

Aantal
woningen

Parkeren
gebouwd

Parkeren
openbaar

Goedkoop 125.000 –
170.000

15% 10 0 12

Middelduur 170.000 –
250.000

75% 45 45 9

Duur 250.000 –
350.000

10% 5 5 1

Subtotaal 100% 60 50 22

Totaal 200 150 90

Parkeren
De parkeernorm voor nieuw te realiseren woningen in Haarlem is 1,2 parkeerplaatsen per woning.
Om hieraan te kunnen voldoen hebben de gemeente en de corporaties voor Delftwijk afgesproken om
bij nieuwbouw van duurdere koop- en huurwoningen minimaal 1,0 parkeerplaats per woning binnen
de grenzen van het bouwblok te realiseren (gebouwd parkeren) en 0,2 parkeerplaats per woning in het
openbaar gebied. Voor de goedkope huur- en koopwoningen wordt 1,2 parkeerplaats per woning in het
openbaar gebied gerealiseerd.
Afgesproken is dat door de corporaties binnen het bouwblok extra gebouwde parkeerplaatsen kunnen
worden gerealiseerd, waardoor de totale parkeercapaciteit per woning in Delftwijk toe kan nemen.

Voor Delftlaan Noord betekent dit dat er ca. 90 parkeerplekken in de Openbare Ruimte worden
gerealiseerd en minimaal 150 plekken bebouwd gerealiseerd zullen worden op eigen terrein.

Bij alle plannen zijn een aantal vastgestelde beleidsdocumenten sturend.
In de volgende paragraaf worden deze beschreven.
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1.5 Beleidsdocumenten
In verschillende beleidsdocumenten zijn- in nauwe samenwerking tussen de betrokken, investerende
partijen; de gemeente en de corporaties Elan Wonen, Pré Wonen en de Woonmaatschappij-
de uitgangspunten voor de herstructurering van Delftwijk en dus ook voor het deelproject Delftlaan
Noord vastgelegd.

Toekomstvisie Delftwijk 2020
In de Toekomstvisie Delftwijk 2020 zijn door de gezamenlijk investerende partijen de ambities voor
de wijk neergelegd. De Toekomstvisie geeft een globale ontwikkelrichting aan voor geheel Delftwijk
en meer specifiek ook voor het deelgebied Delftlaan Noord.
Na inspraak is de Toekomstvisie op 13 oktober 2004 vastgesteld door de gemeenteraad.

Stedenbouwkundig Kader Delftwijk 2020
Het Stedenbouwkundig Kader Delftwijk is de stedenbouwkundige vertaling van de Toekomstvisie.
Het vormt de stedenbouwkundige visie op de wijk en geeft een aantal specifieke randvoorwaarden
voor Delftwijk. Hierin worden uitspraken gedaan over o.a. toegestane bouwhoogtes; gewenste
wegennet; de parkeernorm en de Openbare Ruimte.

Samenwerkingsovereenkomst Delftwijk 2020
De samenwerkingsovereenkomst Delftwijk 2020 is een overeenkomst tussen de voornaamste
investeerders in de herstructurering van Delftwijk. Doelstelling van de overeenkomst is het uitvoering
geven aan de Toekomstvisie Delftwijk 2020 en het Stedenbouwkundig Kader Delftwijk.
De overeenkomst regelt hiertoe het inhoudelijk, financieel en organisatorisch sturingskader voor de
samenwerking tussen de partijen. Op 22 december 2004 is deze samenwerkingovereenkomst door de
Raad vastgesteld.

Raamovereenkomst Transformatie Haarlemse Woonwijken
De door gemeente en corporaties in 2002 gesloten ‘Raamovereenkomst Transformatie Haarlemse
Woonwijken’, die de herstructureringsopgave voor heel Haarlem op hoofdlijnen regelt, vormt het
juridisch kader voor de samenwerkingsovereenkomst.

PvE Openbare Ruimte en Beeldkwaliteitplan Delftwijk 2020
Het Programma van Eisen Openbare Ruimte bevat de technische en functionele eisen waaraan de
nieuwe Openbare Ruimte in Delftwijk moet voldoen. Het document is een werkdocument, gebaseerd
op wettelijke richtlijnen en in Haarlem geldende normen. Het Beeldkwaliteitplan geeft richting aan de
beeldkwaliteit voor zowel de woningbouw als de Openbare Ruimte van het deelproject Delftlaan
Noord. Het betreft een concept document dat nog aan de Raad ter vaststelling zal worden aangeboden.
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2 Te leveren produkten per fase

In dit hoofdstuk wordt omschreven wanneer (in welke fase) door wie (welke afdeling) wat (welke
activiteiten) worden uitgevoerd. Voor het project is een verdeling aangebracht voor werkzaamheden
die betrekking hebben op het vastgoed (verantwoordelijkheid Woonmaatschappij) en op het Openbaar
Gebied (de gemeente). In de bijgevoegde planning (bijlage 2) is benoemd welke partij
verantwoordelijk is voor welke activiteit.

De hieronder omschreven produkten betreffen alleen de activiteiten waarbij de gemeente waarvoor de
gemeente (gedeeltelijk) verantwoordelijk is.

2.1 Stand van zaken
Momenteel bevindt het project zich in de initiatieffase. Na vaststelling van deze projectopdracht is de
initiatieffase afgerond waarna het project in de definitiefase belandt. Een globaal Programma van
Eisen voor zowel vastgoed als Openbaar Gebied is reeds in concept gereed.

Overzicht activiteiten per projectfase
Het onderstaande schema geeft op hoofdlijnen weer welke activiteiten in welke fase in ieder geval
worden uitgevoerd.

Initiatieffase

Activiteit

Opstellen projectovereenkomst
Afstemming
Einddocument: Projectopdracht & kredietaanvraag

Definitiefase

Activiteit

Allerlei onderzoeken & opstellen richtlijnen (o.a. Milieu; Flora& Fauna; Archeologisch; brandweer)
Opstellen PvEs (Stedenbouwkundig; infra & technisch)
Einddocument: Programma van Eisen

Ontwerpfase

Activiteit

Participatie bewoners
Maken Voorlopig Ontwerp (maaiveld / buitenruimte & ondergronds)
Uitwerken schetsontwerp Voorlopig Ontwerp maaiveld tot DO
Opstellen bestek & directievoering
Einddocument: Ontwerp
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Voorbereidingsfase en uitvoeringsfase

Activiteit

Bouwaanvraag
Aanvraag kapvergunning
Sloop bestaande bebouwing
Realiseren tijdelijke huisvesting
Tijdelijk beheer
Bouwrijp maken
Woonrijp maken
Nazorgfase
Einddocument: Overdrachtsdocument Openbare Ruimte aan BOR
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Bovenplanse/-wijkse activiteiten
Naast de voor het deelproject noodzakelijke activiteiten zijn er een aantal zaken die niet onder de
verantwoordelijkheid van het deelgebied vallen, maar die wel van invloed zijn op het deelproject.
Tevens kunnen er buiten de vastgestelde plangrenzen activiteiten nodig blijken die noodzakelijk zijn
voor het kunnen uitvoeren van het deelproject.

Dit zijn voor zover op dit moment bekend o.a. de volgende zaken:

 70 km. Regime op de randweg
De gemeente Haarlem heeft een inspanningsverplichting om een verschuiving van de bebouwde kom
grens in te stellen waardoor een snelheidsreductie op de randweg van 100 naar 70 km./uur gerealiseerd
kan worden. Hiervoor vindt overleg plaats met de gemeente Velsen en de Provincie.

 Grondruil met de gemeente Velsen
In het noordelijke puntje van de Delftlaan Noord ligt aan de randweg een strookje groen dat –na
grondruil met de gemeente Velsen- deel zal uitmaken van de ontwikkelingen van dit gebied.
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 Ontwikkelingen Delftplein
Ten noord oosten van de locatie ligt het Delftplein. Dit gebied is een knooppunt in het structuurplan
waar verdicht zal kunnen worden. Het gaat hierbij o.a. om hoogbouw met ca. 300 woningen en
grootschalige detailhandel.
Op dit moment verrichten de woningcorporaties Pré Wonen en Woonmaatschappij onderzoek naar de
financiële mogelijkheden. Eind van dit jaar moet hier meer duidelijkheid over bestaan. Indien uit het
onderzoek komt dat deze locatie geschikt is voor woningbouw wordt Delftplein een project.
Uitwerking van de beide projecten zullen elkaar beïnvloeden, met name bij de inrichting van de
Openbare Ruimte.
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3 Beheersaspecten

3.1 Geld
De gemeente Haarlem en de drie Haarlemse corporaties hebben voor Delftwijk financiële afspraken
gemaakt met betrekking tot de investeringen in respectievelijk de Openbare Ruimte en het vastgoed.
Deze financiële afspraken zijn vastgelegd in de Samenwerkingingsovereenkomst Delftwijk 2020, die
door de Raad is vastgesteld. De afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst zijn door de gemeente
vertaald in de grondexploitatie Delftwijk 2020 (geopend door de Raad in december 2004), waarin alle
financiële transacties die betrekking hebben op de vernieuwing van Delftwijk worden geadministreerd
en bewaakt.
Deze grondexploitatie Delftwijk is opgebouwd uit deelexploitaties, waaronder de deelexploitatie
Delftlaan Noord. De grondexploitatie Delftwijk als geheel is sluitend (contante waarde per 1-1-2005).

Uit de deelexploitatie Delftlaan Noord worden de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken van het
openbare gebied en de gemeentelijke begeleidingskosten (voorbereiding en toezicht op de uitvoering)
betaald. De opbrengsten bestaan uit de bijdragen conform de raamovereenkomst.
De voorbereidings- en realisatiekosten voor de vastgoed-ontwikkeling (woningbouwprogramma) zijn
voor rekening van de Woonmaatschappij.

Voor de gemeentelijke voorbereidingskosten van de initiatief- & definitiefase wordt een krediet
aangevraagd van€ 110.000,- . ten laste van de grondexploitatie Delftwijk.
De projectmanager is ambtelijk verantwoordelijk voor dit budget. De planeconoom bewaakt het
budget.

3.2 Organisatie
Verantwoordelijkheden
Ambtelijk opdrachtgever is het hoofd van de afdeling Beleid mevrouw T. Lepeltak-Brinkman.
Bestuurlijk opdrachtgever is de vakwethouder van de opdrachtgevende afdeling Beleid (o.a.
verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling & stedelijke vernieuwing) mevrouw M. Rietdijk.
Gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever is de multiprojectmanager de heer A. Kuiper.

De projectorganisatie van het deelproject Delftlaan Noord is onderdeel van de organisatie die
functioneert voor het multiproject Delftwijk, dus voor de totale vernieuwing van Delftwijk.
Zoals uit onderstaand schema blijkt, hebben hier onder andere het Delftwijk Forum, het kwaliteitsteam
en het communicatieteam een plaats gekregen. Via de stuurgroep Delftwijk, waarin naast de
bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever ook de drie corporatiedirecteuren zitting hebben, vindt ook de
voorbereiding voor bestuurlijke besluitvorming plaats (B&W, commissie SO en Raad).

Stuurgroep

Algemene
Projectleiding

Klankbordgroep
Kwaliteitsteam /
Stadsarchitect

Deelgebied
Wijkpark

Deelgebied
winkelcentrum

Deelgebied
Delftlaan

Noord

Communicatie DW Forum

Gemeentelijke projectgroep

Deelgebied
Slauerhoff.
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De organisatie van het project Delftlaan Noord wordt –  op hoofdlijnen - als volgt vorm gegeven:

1. De projectgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van het project Delftlaan Noord en
staat borg voor een goede afstemming tussen ontwerp en nieuwbouw van het
woningbouwprogramma en van de Openbare Ruimte (inclusief planning, procedures,
grondoverdracht, bouwrijp maken, participatie, etc.) De projectgroep zal bestaan uit de
projectmanager van de Gemeente Haarlem (tevens centraal aanspreekpunt, binnen de
Gemeente, voor alle bij het Project betrokken gemeentelijke diensten) en de projectmanager
van Woonmaatschappij Haarlem (tevens rapporteur aan de APL). De projectgroep wordt
voorgezeten door de projectmanager van De Woonmaatschappij.

2. Het ontwerpteam vastgoed is verantwoordelijk voor ontwerp & realisatie van het
woningbouwprogramma (inclusief sloopvergunning, bouwvergunning,
stadsvernieuwingsurgentie, etc.). De projectmanager van De Woonmaatschappij zit het
ontwerpteam vastgoed voor.

3. Het ontwerpteam Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor het ontwerp & realisatie van de
Openbare Ruimte (inclusief sloopvergunning, bouwvergunning, kapvergunning, etc.).
De projectmanager van de gemeente zit het ontwerpteam Openbare Ruimte voor.

Om de afspraken over samenwerking tussen De Woonmaatschappij en de gemeente vast te leggen, is
een projectovereenkomst tussen De Woonmaatschappij en de gemeente gesloten. In deze
projectovereenkomst zijn tevens projectspecifieke financiële afspraken vastgelegd en zijn risico’s
toebedeeld. Deze projectovereenkomst wordt ter informatie naar de Commissie gestuurd.

Afstemming met aangrenzende gebieden
In het aangrenzend gebied van het project zijn op dit moment nog geen concrete ontwikkelingen.
Wel wordt door Pré Wonen en de Woonmaatschappij een studie verricht naar de mogelijkheden van
o.a. woningbouwontwikkeling van het Delftplein [ten noorden van het deelgebied Delftlaan Noord].
Het is dus van groot belang dat zorgvuldige afstemming en overleg hierover blijft plaatsvinden tussen
de gemeente Haarlem en De Woonmaatschappij.

Afstemming vindt verder plaats met de gemeente Velsen over de eventuele grondruil van de
noordelijke punt en de gemeente Velsen en de Provincie over de verlaging van de snelheid op de
randweg.

Projectgroep Delftlaan Noord

Ontwerpteam
openbare ruimte

Ontwerpteam
Vastgoed
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3.3 Tijd
Voor het project is een planning opgesteld (zie bijlage 2). Deze planning geeft inzicht in de
verschillende activiteiten die door de partijen moeten worden ontplooid vanaf de initiatieffase tot en
met de realisatiefase en in de samenhang tussen deze activiteiten.

Planning op hoofdlijnen:
Afronding Vastgoed Buitenruimte
Initiatieffase Maart 2006 April 2006
Definitiefase Juni 2006 Juli 2006
Ontwerpfase mei 2007 Januari 2008
Voorbereidingsfase augustus 2008 Oktober 2009
Realisatiefase Maart 2010 Augustus 2010

Bestemmingsplan
Voor Delftwijk 2020 is een nieuw bestemmingsplan in de maak. De planning van het project Delftlaan
Noord wordt via digitale koppeling afgestemd op de planning van dit bestemmingsplan. Idealiter kan
het project Delftlaan Noord worden opgesteld op basis van dit nieuw op te stellen bestemmingsplan,
zodat de bouwvergunning wordt afgegeven op grond van een gebonden beschikking.
Indien de planning dit niet toelaat, zal een artikel 19-procedure (lid 1 of 2) worden opgestart.

3.4 Informatie
Communicatie
De communicatie rond Delftlaan Noord vormt een onderdeel van het totale communicatietraject dat
voor Delftwijk is opgezet in samenwerking met communicatiebureau Beaumont. In een
communicatieplan voor Delftlaan Noord is vastgelegd welke partijen verantwoordelijk zijn voor welke
communicatie. Tevens is de manier van communiceren en de verschijningsvorm hiervan hier
vastgelegd.

De projectmanager Delftlaan Noord vanuit de gemeente is afgevaardigd in de ambtelijke projectgroep
Delftwijk. De projectmanager Delftlaan Noord zal de multiprojectmanager Delftwijk zowel mondeling
als schriftelijk van de voortgang van het project op de hoogte houden en indien nodig de projectgroep
om advies vragen.

Participatie en inspraak
Voor wat betreft participatie en inspraak wordt aangehaakt bij de structuren die voor het multiproject
Delftwijk zijn opgezet. Er zal een budget voor participatie worden vrijgemaakt ten laste van het IPSV-
budget (Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing). Vanzelfsprekend zullen de verschillende
activiteiten tijdig en op de juiste manier aan betrokkenen en omwonenden worden meegedeeld.
De Woonmaatschappij is verantwoordelijk voor de communicatie met de huurders.

3.5 Kwaliteit
De te realiseren ambities voor het project Delftlaan Noord liggen vast in verschillende kaderstellende
documenten (zie paragraaf 1.5) en in het globale Programma van Eisen. De integrale kwaliteit van het
project wordt bewaakt door de Stadsarchitect die hierbij wordt ondersteund door het kwaliteitsteam
Delftwijk dat op afroep bestaat uit:
Vanuit de gemeente:
 Afdeling Beleid: Stedenbouwkundige;
 Afdeling Stadswerk: Landschapsarchitect;
 Afdeling Verkeer & Vervoer: Verkeerskundige;
 Afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR);
Extern:
 Architectenbureau Op ten Noort Blijdenstein (Stedenbouwkundig adviseur corporaties);
 Indien noodzakelijk andere disciplines.
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Risicoparagraaf
Hieronder volgt een eerste overzicht van de mogelijke risico’s zoals deze nu worden ingeschat voor
het project Delftlaan Noord. Het overzicht is onderverdeeld naar projectspecifieke en bovenplanse
risico’s.
In een later stadium zal een meer uitgebreide sessie worden verricht waaraan de betrokken deskundige
projectleden zullen meewerken. Vooralsnog een eerste inventarisatie zodat we de meest in het oog
springende risico’s op het netvlies hebben.

Incident Oorzaak Gevolg Beheers-
maatregel

Trekker Afhankelijk
van

Projectspecifiek
Parkeeroplossing
niet conform
Toekomstvisie

Woonmaatschappij
wil goedkoper
oplossing
(=bovengronds)

Vertraging In overleg treden
met de
Woonmaatschappij

Jonathan de
Vries

De Woon-
maatschappij

Mislukken
verwerving grond
Woonzorg

Divers (geen mede-
werking; te duur)

Vertraging;
Veel kosten

Vroegtijdig in
overleg met de
Woonzorg

Annemieke
Verhaar

Stichting
Woonzorg

Mislopen dekking
OPH-2

Te late oplevering
woningen

Financieel probleem Planning halen Jan vd Horst De Woon-
maatschappij

Incident Oorzaak Gevolg Beheers-
maatregel

Trekker Afhankelijk
van

Bovenplans
Mislukken
invoering 70km.
Regime op de
randweg

Geen over-
eenstemming met
gemeente Velsen of
provincie

Aanpassing
architectuur
gebouwen

Onderhandelingen
met gemeente
Velsen

Arnoud Kuiper Provincie

Mislukken grondruil
met gemeente
Velsen

Geen over-
eenstemming met
gemeente Velsen

Andere locatie
bebouwing

Onderhandelingen
met gemeente
Velsen

Arnoud Kuiper Gemeente
Velsen

Aantreffen
onverwachte
ondergrondse
infrastructuur

Verkeerd / te weinig
onderzoek

Vertraging &
meerkosten

Goed onderzoek Fred Dirksen n.v.t.

Tegenvallende
bodemverontreinigi
ng t.p.v. Openbare
Ruimte

Verkeerd/ te weinig
bodemonderzoek

Vertraging &
meerkosten

Goed onderzoek Fred Dirksen n.v.t.

GREX niet sluitend Lange initiatieffase Veel kosten Extra dekking
vinden

Sidney
MacGilavry

n.v.t.

Uitplaatsing
bewoners te laat

Vertraging
oplevering Roemer
Visscher

Vertraging Naleven haalbare
planning Roemer
Visscher

Jan vd Horst De Woon-
maatschappij

Conflicten met
ontwikkelingen op
Delftpein

Geen afstemming
tijdens proces

Vertraging Afstemming Christiaan
Vaartjes

n.v.t.
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Bijlage 1: Planning
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Bijlage 2: Kaartje met plangrenzen
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Bijlage 3: Communicatieplan Delftlaan Noord

Achtergrond informatie
Het deelproject Delftlaan Noord maakt onderdeel uit van het project Delftwijk 2020.
In Delftlaan Noord wordt in samenwerking met woningcorporatie Woonmaatschappij het gebied
geherstructureerd.
Dit houdt in dat er vier flatgebouwen (86 woningen) gesloopt worden waarvoor in de plaats 200
nieuwe woningen worden gebouwd; 140 woningen in de huursector en 60 woningen in de koopsector.
De woningen worden gebouwd voor senioren, tweeverdieners en starters. De gemeente Haarlem
draagt zorg voor de openbare ruimte in Delftlaan Noord en de directe omgeving. Zodat het daar voor
de bewoners prettig wonen is.

Planning
De intentieovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en Woonmaatschappij is getekend. Volgende
stap is het opstellen van het programma van eisen.
Eind 2006 wordt een start gemaakt met de verhuizing van de bewoners die in de vier complexen
wonen.
En in 2008 wordt een start gemaakt met de sloop van de vier complexen en gestart met de bouw van
de 200 nieuwe kwaliteitswoningen.
In de realisatieplannen voor Delftlaan Noord wordt gestreefd naar ondergrondse parkeren en langzame
verkeersroutes.

Doelgroep
Bij het deelproject Delftlaan Noord is er een onderscheid te maken met de direct betrokkenen
doelgroep en de standaard communicatiedoelgroep die ook beschreven staat in het Strategisch
Communicatieplan 2006.
Uitgaande van het project Delftlaan Noord zijn nu alleen de direct betrokkenen benoemd, maar dat
betekent niet dat de standaard communicatiedoelgroep vergeten moet worden, integendeel. Maar de
nadruk ligt in dit geval wel bij de onderstaande doelgroep.
- bewoners vier complexen die gesloopt worden en omwonenden
- intern direct betrokken (Woonmaatschappij en gemeente Haarlem)
- standaard communicatiedoelgroep Delftwijk (zie strategisch communicatieplan 2006)

Boodschap
In overleg met de Woonmaatschappij.

Communicatiemiddelen
- website gemeente Haarlem en Delftwijk 2020
- informatiekrant Delftwijk
- bewonersbrieven (o.a. ook via Woonmaatschappij)
- informatie / participatie avond (hebben de bewoners enig inbreng over hoe de openbare ruimte

eruit kan komen te zien? Bijv. speeltoestellen, tuintjes e.d.?)
- et cetera (aanvullingen in overleg met Woonmaatschappij)

Communicatieplanning
In overleg met Woonmaatschappij



Raadsvoorstel

Onderwerp: Delftlaan Noord

Aan de Raad der gemeente Haarlem
Delftlaan Noord is de meest noordelijk wijk binnen Delftwijk en maakt als project deel uit van de
grote herstructureringsplannen voor Delftwijk. De ambities voor Delftwijk zijn vastgelegd in de
Toekomstvisie Delftwijk 2020 die een globale ontwikkelrichting aangeeft voor geheel Delftwijk.
Na inspraak is de Toekomstvisie op 13 oktober 2004 vastgesteld door de gemeenteraad (SO/PM
2004/472)

De gemeente Haarlem en de Haarlemse corporaties Pré Wonen, de Woonmaatschappij en Elan Wonen
hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten behoeve van de uitvoering van de ambities uit
de Toekomstvisie. De overeenkomst regelt hiertoe het inhoudelijk, financieel en organisatorisch
sturingskader voor de samenwerking tussen de partijen.
Op 22 december 2004 is deze samenwerkingovereenkomst door de Raad vastgesteld (SO/PM
2004/644)

In het meest noordelijke gedeelte van Delftwijk ligt het deelproject Delftlaan Noord dat momenteel
bestaat uit een woongebied van 4 flatgebouwen met 86 woningen.
Deze zijn aan vervanging toe en zullen worden gesloopt en vervangen door 200 woningen die beter
voldoen aan de wensen van deze tijd. De Openbare Ruimte zal ook worden verbeterd waardoor goed
wordt aangesloten bij de verbeteringsslag.
Als afronding van de initiatieffase is een projectopdracht opgesteld (zie bijlage) waarin een eerste
inventarisatie van de noodzakelijke activiteiten en doorlooptijden is gemaakt.

Kredietaanvraag
Voor het uitvoeren van de activiteiten uit de definitiefase zijn de kosten geraamd op€ 110.000,-
Het gaat daarbij naast ambtelijke personeelskosten om divers intern onderzoek, (waarover dus geen
BTW wordt geheven). Deze kosten zullen ten laste worden gebracht van de grondexploitatie Delftwijk
2020.

Het advies van de Raadscommissie Ontwikkeling ligt voor u ter inzage.

Gelet het bovenstaande stellen wij u voor volgens bijgaand concept te besluiten.

De secretaris, de burgemeester,
Drs. W.J. Sleddering mr. J.J.H. Pop



De Raad der gemeente Haarlem

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders inzake de Projectopdracht Delftlaan Noord

Besluit:

1. In te stemmen met de projectopdracht Delftlaan Noord en de kredietverlening van€ 110.000,-
voor de definitiefase.

2. De in punt 1 bedoelde kosten te dekken ten laste van de grondexploitatie Delftwijk, als
opgenomen in het MPG-2005.

Gedaan in de vergadering van 27 april 2006

De griffier De voorzitter

B. Nijman mr. J.J.H. Pop


