
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

Het project Oostpoort 2 maakt onderdeel uit van het gebied Oostpoort-Oost binnen 

het programma Spoorzone, het gebied rond station Spaarnwoude. Het project 

Oostpoort 2 betreft de zone tussen station Spaarnwoude en IKEA. In het in 2006 

vastgestelde stedenbouwkundig plan Oostpoort is een kantoorontwikkeling 

voorzien van ca. 90.000 m2. In de voorafgaande initiatieffase heeft een verkenning 

plaats gevonden naar de verschillende mogelijkheden, kansen en wensen met 

betrekking tot dit project. Dit projectplan vormt de start om de ontwikkelingen in de 

markt vanuit de gemeente Haarlem te faciliteren. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Met de vaststelling van het projectplan wordt de initiatieffase van het project 

afgerond. Het projectplan stelt kaders voor de volgende fase van het project: de 

Definitiefase. Onderdeel van die kaders is het openen van de grondexploitatie 

Spoorzone Oostpoort Oost fase 2. In het projectplan wordt aangegeven welke 

documenten/uitgangspunten/nota’s in de volgende fase worden geleverd en hoe 

deze zich verhouden tot de politieke besluitvorming. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

Met de vaststelling van het projectplan, het openen van de grondexploitatie en het 

verlenen van het krediet kan de ontwikkeling van de Oostpoort fase 2 ter hand 

worden genomen. In de komende jaren kunnen een groot aantal Haarlemse en niet 

Haarlemse kantoorgebruikers zich hier vestigen. Samen met de nieuwe fly-over, het 

nieuwe stadion, de IKEA en de reeds gerealiseerde kantoren aan de zuidzijde van 

de Amsterdamse vaart (Oostpoort fase 1) wordt de entree van Haarlem 

vormgegeven.  

 

Financiële paragraaf 
Onderdeel van het projectplan is het openen van de grondexploitatie Spoorzone 

Oostpoort Oost fase 2 en het aanvragen van een krediet voor de projectkosten tot en 

met 2010. De grondexploitatie zal na opening onderdeel gaan uitmaken van het 

meerjarenperspectief grondexploitaties en daarmee onderdeel van de gemeentelijke 

begroting. Investeringen voor het bouw-en woonrijp maken worden in principe 

gemaakt als er contracten gesloten zijn met ontwikkelende partijen. Na grotendeels 

afronding van de definitiefase (eind 2008) verwachten wij meer duidelijkheid te 

hebben over de af te sluiten contracten alvorens over te gaan tot daadwerkelijke 
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Projectplan Oostpoort fase 2; Kantoorontwikkeling tussen station 

Spaarnwoude en IKEA 

 

 
  
 

 

 

 

  

Raadsstuk 

B&W datum 

Sector/Afd 

Reg.nr(s) 

 

Onderwerp 

 



 

92/2008 

92-2 

 

 

 

 

uitvoering van het project De te openen grondexploitatie levert een belangrijke 

financiële bijdrage aan de Fly-over (€1,900.000,-)   

 

Participatie / communicatie 
Zoals in het projectplan aangegeven zal een overlegstructuur met de 

belanghebbende worden opgestart. Een communicatieplan zal zich naast de normale 

communicatie rond een project richten op het acquireren van nieuwe gegadigden. 

 

Planning 
Zoals aangegeven in het projectplan worden voor het gebied een 

Stedenbouwkundig programma van Eisen en gebiedsgerichte welstandscriteria 

opgesteld. Naar verwachting kunnen deze na de zomer door de gemeenteraad 

worden vastgesteld. Hopelijk kunnen dan ook de eerste overeenkomsten ter 

besluitvorming worden voorgelegd. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. in te stemmen met het projectplan Oostpoort fase 2 

2. in te stemmen met het openen van de grondexploitatie Spoorzone Oostpoort 

Oost fase 2 , complexnr 115 

3. in te stemmen met het verlenen van een voorbereidingskrediet van € 817.349,- te 

dekken uit de grondexploitatie 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

 

1. akkoord te gaan met het projectplan Oostpoort fase 2; 

 

2. akkoord te gaan met het openen van de grondexploitatie Spoorzone Oostpoort 

Oost fase 2 complexnr. 115; 

 

3. akkoord te gaan met het verlenen van een voorbereidingskrediet van 

€ 817.349,- te dekken uit de grondexploitatie. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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