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1. Het college stelt de raad voor in te stemmen met aanpassing van Masterplan 023 West 2011 d.d.
8 juli 2011, conform bijgevoegde stukken.

2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met uitstel van de grondtransactie voor het oostelijk
deel 023 tot 1 januari 2012 (met rentevergoeding).

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een

persbericht.
5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover

een advies heeft uitgebracht
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DOEL: Besluiten
De raad is bevoegd plankaders te wijzigen en te besluiten over aanpassing van het Masterplan 023-west
(Protocol actieve informatieplicht, artikel 2).
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Onderwerp: Aanpassing Masterplan 023-west
Reg.nummer: 2011/209621

1. Inleiding

In oktober 2010 heeft de ontwikkelingscombinatie 023 (OC 023) de gemeente om
medewerking verzocht voor een aantal aanpassingen van het vastgestelde
Masterplan voor project 023. Beoordelen en meewerken aan planwijzigingen is
binnen de gemeente gekoppeld aan het traject “Heroverweging grote projecten” (en
nota Stand van zaken grote projecten reg.nr. 2011 153335) dat in de eerste twee
kwartalen 2011 is besproken met de commissie ontwikkeling.

Het verzoek tot planaanpassingen doet de OC 023 om de uitvoering beter haalbaar
te maken in het licht van de huidige marktsituatie. Het college toetst dit verzoek aan
de hand van de bestaande contractuele afspraken. Omdat de OC 023 met het
westelijk gedeelte de verkoop van woningen op korte termijn wil doorzetten is in de
besluitvorming een splitsing gemaakt tussen West en Oost.

Voor de gevraagde planaanpassingen van West zijn workshops georganiseerd,
waarvan het resultaat is bijgevoegd in een aangepast Masterplan 023 West. De raad
is bevoegd om eerder door haar vastgestelde plankaders (Masterplan) te wijzigen.

In 2008 is West uitgegeven en betaald (1e tranche). Uitgifte en betaling van
gronden Oost (2e tranche) is op verzoek van de ontwikkelaar uitgesteld tot juli 2011
(met rentevergoeding). Daar de financiële discussie en de workshops voor
planaanpassingen Oost nog gaande zijn, wordt de overdracht van 023 Oost
uitgesteld tot 1 januari 2012 (ook met rentevergoeding). Tevens wordt overleg
gevoerd over het tijdstip van de slotbetaling (3e tranche) in verband met vertraging
in de realisatie door OC 023.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:
1. in te stemmen met aanpassing van Masterplan 023 West 2011 d.d. 8 juli 2011,

conform bijgevoegde stukken.
2. in te stemmen met uitstel van de grondtransactie voor het oostelijk deel 023 tot

1 januari 2012 (met rentevergoeding).

3. Beoogd resultaat

De workshops voor 023 West hebben tot een resultaat geleid met aanpassingen die
het college aanvaardbaar vindt en passend acht binnen de bestaande contractuele
afspraken m.b.t. het westelijke deel van 023. Deze nota markeert dit door deze
aanpassingen aan de raad voor te leggen en vast te stellen als Masterplan 023 West
2011. Op basis van dit besluit blijven kwaliteit en hoofdlijnen van het
oorspronkelijke plan in tact. Er is sprake van een beperkte verdunning en het
inbrengen van meer groen.
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4. Argumenten

De heroverweging en voorgestelde planaanpassingen zijn verwerkt in bijgaande
bijlage “Masterplan 023 west 2011” (d.d. 8 juli 2011) (inclusief erratalijst d.d. 25
juli 2011) en betreft in hoofdlijnen:

- Een andere stedenbouwkundige indeling met meer gelijkmatige blokken aan
de Schipholweg.

- In 023 West komen minder kantoren, in 023 Oost meer. Het totaalsaldo aan
kantoormeters blijft in 023 als geheel gelijk (17.000 m2).

- Waterbassin: wordt wat versmald met aan de noordzijde een harde kade en aan
de zuidzijde een natuurvriendelijke oever (ontwerpopgave voor groene
uitstraling) met kwalitatief goede verblijf- en speelplekken. De kosten voor de
gewijzigde aanleg worden door de OC 023 gedragen.

- Blok W6 wordt niet als toren uitgevoerd, maar blijft door zijn positie in het
plan een ‘icoon’ en blikvanger. Hier kan een collectieve functie komen
(kinderdagverblijf, horeca e.d.) met bijzondere architectuur en hoogte
minimaal gelijk aan de omringende woningen.

- Een uitwerking van de woonblokken W5, W7 en W8 (langs de Boerhaavelaan
in 023 West) met voortuinen, naar achter verschoven rooilijnen en een wat
smaller waterbassin. Ten behoeve van de voortgang van die blokken is die
uitwerking in de Stuurgroep 023 geaccepteerd en op basis daarvan als
bouwaanvraag ingediend door de OC 023 in december 2010. Deze aanpassing
wordt tevens opgenomen in een in voorbereiding zijnde reparatie van het
bestemmingsplan. Deze blokken met grondgebonden woningen en
appartementen staan op de rol voor eerste uitvoering (voorverkoop is 18 juni
2011 gestart). Ook het DO openbare ruimte is inmiddels getoetst.

- De OC 023 draagt zorg voor het realiseren van ca 640 parkeerplaatsen (uit-
gaande van de kantoorontwikkeling voor W4 en 58 parkeerplaatsen t.b.v. het
zwembad) op basis van de afgesproken normen, waarbij de bezoekersplaatsen
voor de woningen (0,5 per woning) in de openbare ruimte gerealiseerd worden
(ca 245 parkeerplaatsen). De parkeerplaatsen op eigen terrein (ca. 395
parkeerplaatsen) worden binnen de blokken gerealiseerd, behoudens voor W5
waar deze (40 parkeerplaatsen) aansluitend aan de openbare ruimte worden
gerealiseerd.

- Een aangepaste parkeeroplossing voor blok W2, binnen het bouwblok op eigen
terrein. Deze parkeeroplossing houdt in dat voor de 40 à 45 plaatsen voor het
beoogde zorghotel St Jacob de auto's onder een dek staan grenzend aan het
gebouw en dat de eigen parkeerplaatsen voor de grondgebonden woningen
opgelost worden in de achtertuin van deze woningen. Aldus wordt het
middenterrein vrijgespeeld voor een groene speelplek zonder auto's.

- Voor blok W3 wordt als parkeeroplossing uitgegaan van hetzelfde principe als
bij blok W2 (parkeren grondgebonden woningen in achtertuin; parkeren
appartementen in gebouwde oplossing). Voor blok W4 is een gebouwde
parkeervoorziening aan de orde vanwege de kantoorbestemming, op te lossen
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door deels verdiept parkeren met dek of in gebouw zelf. De kwaliteit van de
parkeeroplossing binnen de blokken W3 en W4 (ontwerpopgave), alsmede
verbeteringen voor detailoplossingen zijn nog onderwerp van gesprek en
behoeven nog de instemming via de supervisor (gezamenlijk namens gemeente
en OC023).

- Gegeven de parkeerdruk veroorzaakt door de bezoekers van ziekenhuis en
zwembad e.d. behoort het tot de mogelijkheden een vorm van
parkeerregulering in te voeren. De nota parkeerbeleid is thans in ontwikkeling.
In dat kader zal parkeerregulering nader gestalte krijgen. De potentiële kopers
van 023 zullen hierover door de verkoper worden geïnformeerd.

- Voor blok W4 wordt ingezet op een programma met kantoren en woningen. In
de uitwerking van blok W4 wordt de realisering van kantoorruimte in de tijd
flexibel gemaakt. Hierbij kunnen twee scenario’s worden onderscheiden:
A. Het woonprogramma en kantoorprogramma (ca. 3600 m2) kan ingevuld

worden, plan wordt conform gerealiseerd.
B. W4 locatie wordt (geheel of gedeeltelijk) langer vrijgehouden t.b.v. een

kantoorinvulling. Eventueel worden daar tussen gemeente en OC023 nader
overeen te komen voorwaarden voor opgesteld.

5. Kanttekeningen

De reeds geëffectueerde grondtransactie voor west wordt niet aangepast aan het
nieuwe programma.

De inrijmogelijkheid naar 023 West vanaf de Schipholweg is onderdeel van de
plannen. De inrit heeft voor de OC een commerciële waarde (betere bereikbaarheid
vanuit het westen). Deze inrit kan evenwel voor de gemeente in groter verband een
probleem vormen. Omdat het verkeersgebruik op de Schipholweg toeneemt en ook
voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer aanpassingen noodzakelijk zijn, wil de
gemeente onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het Masterplan enerzijds en de
doorstroming Schipholweg anderzijds indien de inrit niet wordt aangelegd. De
uitkomsten worden separaat aan de Raad voorgelegd.

6. Uitvoering

De OC 023 heeft op 18 juni 2011 haar gebiedscampagne voor 023 West gestart
d.m.v. start voorverkoop woningen en een nieuwe naam voor het project “De Entree
van Haarlem” (en gelijkluidende nieuwe website). Op basis van besluitvorming
over de planaanpassingen West wil de OC 023 successievelijk de voorverkoop voor
het hele gebied starten.

Uitgangspunt is dat ook over 023 Oost tussen OC 023 en gemeente
overeenstemming wordt bereikt over planaanpassingen en financiële afspraken
conform het contract. Naar verwachting zal dit binnen enkele maanden voorgelegd
kunnen worden.

Alle aanpassingen in West en Oost die niet in het bestemmingsplan 023 passen,
worden als (partiële) herziening van het bestemmingsplan 023 aan de raad
voorgelegd.
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De omliggende wijkraden en anderszins belanghebbenden worden geïnformeerd
over de aanpassingen van het Masterplan en betrokken bij de aanpassing van het
bestemmingsplan.

7. Bijlagen

- Planboekje Masterplan 023 West juli 2011 (d.d. 8 juli 2011).
- Erratalijst (d.d. 25 juli 2011) op het Planboekje Masterplan 023 West.
(ter inzage)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
1. in te stemmen met aanpassing van Masterplan 023 West 2011 d.d. 8 juli 2011,

conform bijgevoegde stukken.
2. in te stemmen met uitstel van de grondtransactie voor het oostelijk deel 023 tot

1 januari 2012 (met rentevergoeding).

Gedaan in de vergadering van … … ……

De griffier De voorzitter



































































Erratalijst Masterplan 023 West d.d. 8 juli 2011
Onderdeel van Raadsstuk Aanpassing Masterplan 023-west (Reg.nummer: 2011/209621)

Algemeen
Alle teksten en afbeeldingen over parkeeroplossing en inrichting binnenhof W4 zijn
indicatief. Voor de parkeeroplossing en inrichting binnenhof W4 komt een separaat voorstel.

blz. 11
tweede kolom, laatste alinea onder parkeren:
- 1e zin: aanvullen met: ... , mits dit per blok tot een parkeervrij groen middengebied leidt

met speelruimte.
- 2e zin: achtertuinen i.p.v. tuinen
- 3e zin: 'overdag' weglaten
- laatste zin wijzigen: Mocht het programma binnen een bepaald bouwblok toch vragen om

in de bebouwing geïntegreerde parkeervoorzieningen, dan is het van belang deze
parkeervoorzieningen hoogwaardig vorm te geven met behoud van verblijfskwaliteit voor
het binnengebied.

blz. 15
- in de tabel inzake blok W4 cijfers en tekst met gele arcering weglaten. Wat van toepassing

is, is de tekst over blok 4 van blz 10.

blz. 15 en 16
- legenda geel: woordje "of" weglaten

blz. 18
- De parkeeroplossing rond W5 alsmede de weg aan de westzijde zijn verkeerd weergegeven

en inmiddels correct aangepast in het DO openbare ruimte voor deze locatie.

blz. 19
eerste kolom:
- 6e zin vervangen: Bewonersparkeren geschiedt op eigen terrein en het bezoekersparkeren

krijgt een plek op straat. Mede vanwege de omringende faciliteiten (zwembad, ziekenhuis,
zuidtangent e.d) is het daarvoor wenselijk een parkeerregime in te voeren om het
bezoekersparkeren te reguleren.

- laatste regel: achtertuinen i.p.v. tuinen
tweede kolom:
- tweede regel: "gebouwd tegen" vervangen door "anderszins geïntegreerd met"

blz. 29
- tweede bolletje (achter typologie): "tuinen om een hof met parkeren" aanpassen naar

"achtertuinen met privé parkeerplaatsen rond een groen hof".
- derde bolletje: hof i.p.v. parkeerhof

blz. 31
- 9e bolletje vervangen door: levendige plint, met (commerciële) publieksfunctie(s) op de

begane grond

10 augustus 2011


