
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

Met de aanleg van een fly-over langs de Amsterdamsevaart (A200) wordt de 

zuidoostelijke toegang van de Waarderpolder en de verbinding met de Oostweg 

richting Schoterbrug geoptimaliseerd. De fly-over vervangt de huidige hoofdroute 

van en naar de Waarderpolder via het Keggeviaduct . Tevens wordt het mogelijk op 

termijn de hoofdentree voor de auto de stad in te verleggen van de 

Amsterdamsevaart naar de Oudeweg. Hiermee wordt enerzijds het bedrijventerrein 

beter ontsloten en worden anderzijds de woonwijken in Haarlem-Noord en de 

Zuiderpolder ontlast van veel doorgaand verkeer. 

 

Om ruimte te maken voor de fly-over is het noodzakelijk, dat de rijbaan en 

fietspaden van de Robertus Nurksweg over een lengte van zo’n ruim driehonderd 

meter worden verlegd. Het verleggen van de Robertus Nurksweg is strijdig met de 

bestemming artikel 16 ‘agrarisch gebied A’ van de planvoorschriften van het 

bestemmingsplan “Zuiderpolder". Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden 

tot ontheffing. Ten behoeve van de verwezenlijking van het project kan de raad een 

projectbesluit nemen als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro). 

 

Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor een projectbesluit te nemen op grond van artikel 3.10 

Wro, voor het projectgebied zoals aangegeven op bijlage C van dit besluit; 

 

Beoogd resultaat 

Door het nemen van het projectbesluit wordt de bestemming van de gronden 

gewijzigd van “agrarisch gebied A” in de bestemming “Verkeer”.  

 

Argumenten 

De Robertus Nurksweg ligt in het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan 

‘Stadion Oostpoort’. In het ontwerpbestemmingsplan hebben de gronden, waarop 

het projectgebied toeziet, de bestemming “Verkeer” gekregen. Omdat er gaandeweg 

onvoldoende zekerheid omtrent het doorgaan van het stadionproject ontstond, is 

ervoor gekozen een tweede procedure te starten, die het verleggen van de Robertus 

Nurksweg mogelijk maakt.  

 

Het project past in het gemeentelijk beleid, waaronder het Structuurplan en het 

Haarlems Verkeers- en Vervoersplan, en bevat een goede ruimtelijke onderbouwing 

(bijlage B). 
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Inspraak 

Dit beleidsvoornemen heeft als onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan ‘Stadion 

Oostpoort’ al een inspraakprocedure doorlopen. Om deze reden is er niet opnieuw 

gelegenheid geboden, op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro), een inspraakreactie in te dienen, temeer omdat de in het kader van 

het voorontwerp en ontwerpbestemmingsplan Stadion Oostpoort ingediende 

reacties en zienswijzen zich niet richtten op de verlegging van de Robertus 

Nurksweg. Voorts heeft over dit project tevens vooroverleg plaatsgevonden met 

betrokken instanties. Er is in deze fase dan ook niet nog eens gelegenheid geboden 

aan onafhankelijke instanties over dit voornemen als zodanig advies uit te brengen.  

 
Zienswijzen 

Wel is het mogelijk geweest in het kader van het ontwerpprojectbesluit zienswijzen 

in te dienen. Het ontwerpbesluit heeft van 31 oktober tot en met 11 december 2008 

ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens voor een zelfde periode langs 

elektronische weg beschikbaar gesteld. De relevante Rijksdiensten,  

provinciediensten en voormalig artikel 10 partners zijn door middel van een 

elektronische kennisgeving van het voornemen tot het nemen van het projectbesluit 

in kennis gesteld. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpprojectbesluit.  

 

Grondexploitatie 

Er is geen sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid Wro. Er 

wordt daarom geen exploitatieplan vastgesteld. 

 

Kanttekeningen 

 

Planning 

Voor de voortgang van het project is het van belang dat het projectbesluit in de 

raadsvergadering van 2 april 2009 wordt genomen. Het niet halen van de planning 

kan eventueel leiden tot het mislopen van subsidiegelden. 

 

Ontwerpbestemmingsplan 

Binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden, dient door het 

college een ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig dat projectbesluit ter inzage 

te worden gelegd. De bevoegdheid tot het invorderen van rechten ter zake van, door 

of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten (leges) die verband houden 

met het projectbesluit, wordt opgeschort tot het tijdstip waarop het 

bestemmingsplan wordt vastgesteld. Deze bevoegdheid vervalt indien het 

bestemmingsplan niet binnen zes maanden na het verstrijken van de hierboven 

genoemde termijn wordt vastgesteld. De gevolgen van het mogelijk niet tijdig 

vaststellen van een bestemmingsplan en daarmee het risico van het niet kunnen 

heffen van leges zijn hier echter gering. Leges verband houdend met dit 

projectbesluit betreffen louter diensten reeds geleverd dan wel nog te leveren aan 

gemeentelijke organisatieonderdelen. 

 

Uitvoering 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat de beroepstermijn 

afloopt. Hierna kan met het verleggen van de weg worden gestart. 
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Bijlagen 

Bijlage A: regels (voorschriften) 

Bijlage B: goede ruimtelijke onderbouwing 

Bijlage C: verbeelding (projectkaart) 

 

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: 

 

een projectbesluit te nemen op grond van artikel 3.10 Wro, voor het projectgebied 

zoals aangegeven op bijlage C van dit besluit. 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 
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