
   

  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 13 mei 2008 

(reg.nr.STZ/RP/2008/75304) ingestemd met het ontwerp gebiedsvisie 

Spaarndamseweg e.o..  

Het ontwerp gebiedsvisie Spaarndamseweg e.o. is vervolgens ter inzage gelegd van 

vrijdag 30 mei 2008 tot en met donderdag 10 juli 2008. Tijdens de inspraakperiode 

van zes weken is een informatieavond georganiseerd over de voor inspraak 

vrijgegeven ontwerp gebiedsvisie. De inspraakreacties zijn verwerkt in deze 

gebiedsvisie Spaarndamseweg e.o..  

De inspraakreacties en de antwoorden van de gemeente op deze inspraakreacties 

zijn opgenomen in een Nota van antwoord als onderdeel van de gebiedsvisie in 

bijlage 5. Een samenvatting van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp 

gebiedsvisie Spaarndamseweg e.o. zijn opgenomen in bijlage A van deze nota. 

Het ontwerp gebiedsvisie Spaarndamseweg e.o. is overigens eerder in concept 

besproken met een reeks van partijen die belangen hebben in het gebied, waaronder 

corporaties, eigenaren van bedrijfsgronden en een verzameling van 

vertegenwoordigers van ondermeer wijkraden, het zogeheten WBO, zoals 

beschreven in bijlage 2 van de gebiedsvisie. 

 

Voorstel aan de raad 

De gebiedsvisie Spaarndamseweg e.o. vast te stellen. 

 

Beoogd resultaat 

In het gebied Spaarndamseweg en omgeving zijn diverse ontwikkelingen gaande 

en/of op handen waarvan de gebiedsvisie een beschrijving geeft. Deze integrale 

gebiedsvisie beoogt deze ontwikkelingen en mogelijke andere ontwikkelingen ter 

plaatse in samenhang te laten plaatsvinden. 

 

Argumenten 

De vastgestelde gebiedsvisie zal meegenomen worden in het 

bestemmingsplantraject voor de Spaarndamseweg e.o.. 

 

Kanttekeningen 

N.v.t. 
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Uitvoering 

Planning: behandeling in B&W d.d. 28 oktober 2008, behandeling in de commissie 

Ontwikkeling d.d. 13 november 2008 en behandeling in de gemeenteraad d.d. 27 

november 2008. 

 

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: 

 

De Gebiedsvisie Spaarndamseweg e.o. vast te stellen. 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 


