
Aan de raad der Gemeente Haarlem, 
p/a Griffiebureau 
Postbus 511, 
2003 PB HAARLEM 

N r R e g - H Z T jRaadsst. J 
raadsst.: a (verg, d.d. ^ 
voor kennisyewng aanoan.-
m h. b&w om preadvies 
in h. b&w ter afdoenmf^  
in h. burg, ter afdoening 

L 

art. 38 RVO, vragen raadsïïrij 
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Betreft: verzoek t.a.v. bijgaande brief aan de Gemeenteraad 
d.d. 20-09-2013 over 'impasse in Ripperda Planontwikkeling" 

2023 GL Haarlem. 20 september 2013 

Geachte medewerker(st)er van het Griffiebureau, 

Graag verzoek ik u bijgaande brief te agenderen voor de eerstkomende 
raadsvergadering en te verspreiden als brief aan de Gemeenteraad (inclusief de media). 
Waarvoor bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet. 

3e i j f i o t 

J.E. de Metz 

Voorzitter VvE de Ripperda Het Hoofdgebouw  

Emailadres: i.demetz@zonnet.nl 
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Betreft: impasse in Ripperda Planontwikkelinq 

2023 GL Haarlem, 20 september 2013 

Geachte leden van de Raad, 

Gaame wil ik uw aandacht vragen voor de gang van zaken bij de realisatie van het Ripperda 
Ontwikkelingsplan. Ik doe dit namens de VvE de Ripperda Het Hoofdgebouw, maar ook in 
het belang van de totale woongemeenschap van het Ripperda project en van de goede zaak 
voor de gemeente Haarlem. Ik voel de noodzaak me tot u te richten, omdat mij in contacten 
met de gemeente, op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, is gebleken dat het project in 
een impasse is geraakt, die dermate inadequaat wordt aangepakt dat zelfs sprake kan zijn 
van onbehoorlijk bestuur. Maar ook omdat de urgentie zich opdringt. 

De impasse en hoe verder 
Het eens als "Huzarenstuk" terecht zo trots gelanceerde Ripperda Ontwikkelingsproject is 
inmiddels weliswaar grotendeels voltooid, maar stagneert nu door de ongunstige 
economische ontwikkelingen. Zo wordt in de door uw Raad eind juni bekrachtigde Kademota 
2013 in Hoofdstuk 6 (onder Ontwikkeling 2013-2014) gesteld: "De laatste bouwfasen van de 
projecten Raaks en Ripperda worden net niet meer gerealiseerd. De civiele werkzaamheden 
worden in 2013 afgerond en de projecten worden stilgelegd in afwachting van betere tijden". 
Sindsdien gaat het mis met de follow-up. 

Het onvoltooide deel van het project omvat ten eerste het sinds 2009 braak liggende 
middenterrein. Zoals contractueel in splitsingsakten en de diverse individuele 
koopovereenkomsten geïmpliceerd en vastgelegd, had hier inmiddels allang een fraaie 
collectieve binnentuin kunnen èn moeten liggen. Een 'eigen' tuin van de direct omwonenden, 
in casu de bewoners van de kazerne en die van het oorspronkelijke plan E (het toen 
beoogde spiegelgebouw' plus een blokje van vier woningen). Daarnaast, maar niet minder 
relevant voor de omwonenden, betreft het de nog ontbrekende definitieve openbare 
bestrating en dito groenvoorziening rondom; overal waar nu nog de oude treurige bouwroute 
ligt, of zelfs slechts zanderigheid of modderigheid heerst. Dit terwijl het Meerjarenperspectief 
2013 van de gemeente op pag. 20 stelt: "Naar verwachting zal de verkoop van deze 
woonblokken niet eerder dan over vijfjaar opnieuw worden opgestart". 
Het is dus de hoogste tijd de openbare wegen en de groenvoorzieningen definitief aan te 
leggen, en ook het huidige deplorabele middenterrein minstens een fatsoenlijker aanblik te 
geven, in afwachting van die betere tijden. Dit zeker voordat de winter 'in de weg' komt en 
nog verdere vertraging geeft. Wie of wat staat er dan wèl in de weg? 

Al in juni 2013 hebben wij bij de gemeente erop aangedrongen deze afronding eindelijk ter 
hand te nemen. Dit schriftelijk eerst op ambtelijk niveau en vervolgens in een tweetal urgente 
brieven op bestuurlijk niveau aan het College. Sindsdien is er echter concreet niets gebeurd, 
en lijkt er ook op afzienbare termijn niets te gaan gebeuren. 
Sterker, B&W lijken deze boot af te willen houden en hebben zelfs tot op heden niet 
inhoudelijk kunnen of willen reageren. 
Sterker nog; tot onze grote verbazing hebben B&W heel recent en onverhoeds de 
ontwikkelingsmaatschappij OCR (gevormd door Slokker Vastgoed en Ymere) blijkbaar 



toegestaan op het middenterrein toch het blokje van vier woningen te lanceren. Dit als het 
ware in the middle of nowhere, en tevens kennelijk tegen bovengenoemd raadsbesluit in. 
Bovendien blijkt de gemeente eindeloos te twijfelen, in traag en exclusief ovedeg met de 
OCR, hoe o.a. bij eventuele realisatie van deze bouw het bouwverkeer geleid zou moeten 
worden. Dit soort twijfel duidt eerder op een vertragingstactiek ten behoeve van de OCR dan 
op respect voor de omstandigheden van de omwonenden. 
Het gehele gebied is inmiddels immers in de verstreken jaren een actieve leefomgeving 
geworden, waar dankzij het autoluwe karakter door de seizoenen heen veel jonge kinderen 
volop buiten spelen en waar tegelijk alle bewoners zich op hun gemak moeten kunnen 
voelen. 
Leefbaarheid en veiligheid zijn de criteria die bij de keuze voorop dienen te staan. Dit vraagt 
om gedegen overleg met de bewoners(-vertegenwoordigingen); niet slechts een traag 
onderonsje met de bouwer. Men kan zich zelfs afvragen of onder de inmiddels drastisch 
veranderde omstandigheden zo'n bouw nog wel verantwoord zou zijn. 

Het valt ons pijnlijk te moeten concluderen dat deze gang van zaken - of juist de stagnatie 
daarin - er sterk op duidt dat het college de bedoeling heeft de projectontwikkelaar OCR de 
hand boven het hoofd te houden en te blijven houden. Zelfs mag de OCR ondertussen nog 
wat bouwkrenten uit de inmiddels verstijfde pap halen, tegen een recent raadsbesluit in. 
Daartegenover geeft het college expliciet niet thuis voor duidelijk in hun belangen aangetaste 
burgers, die het stadsbestuur om wijs beleid, concrete oplossingen en krachtdadige actie 
vragen. Dit alles is o.i. strijdig met de normen van behoorlijk bestuur. 
Daarom vragen wij u deze zaak kritisch ter hand te nemen ten behoeve van de 
gemeenschap en van het imago van het gemeentelijk bestuur. 

Perspectief op langere termijn 
Zoals iedereen intussen weet, zijn in Nederlandse gemeenten, en dus ook voor onze 
gemeente, de economische omstandigheden en perspectieven de laatste jaren 
fundamenteel gewijzigd. 'Oude' plannen kunnen daarbij achterhaald blijken en moeten 
derhalve ruimte maken voor nieuwe, die beter in de toekomst passen. In dit licht zou ook het 
restant van het huidige Ripperda Ontwikkelingsplan moeten worden herbezien. De in uw 
kademota 2013 genoemde 'betere tijden' zullen misschien om een geheel andere invulling 
vragen dan het oude plan E. Deze kans ligt nu zelfs voor het grijpen, omdat blijkens uw 
Ontwikkelingsperspectief 2013, pag. 20, al "onderzocht wordt of in verband met de stagnatie 
de grondexploitatie voortijds geliquideerd kan worden'. 
Zo zou het laatste deel van het Huzarenstuk wellicht een creatieve wending kunnen krijgen, 
en met een totaal andere invulling tot het beoogde eindsucces kunnen komen, ten gunste 
van alle partijen. Daarbij geldt: nood breekt wet en kan dus ook contracten breken; waar niet 
(meer) is verliest de keizer - lees OCR/Slokker Vastgoed/Ymere - zijn recht. 
Een invulling dan, die het de huidige eigenaars rond het middenterrein aantrekkelijk genoeg 
maakt akkoord te gaan met wijziging van hun huidige contractuele rechten. Dit vermijdt het 
risico dat zij op den duur juridisch 'in het geweer* zullen komen tegen de aantasting van hun 
huidige rechten, omdat die niet door overmacht, maar door nalatigheid van de kant van de 
gemeente en de OCR zijn veroorzaakt. 
Wij, en met ons ongetwijfeld vele andere omwonenden en instanties, houden ons gaame 
beschikbaar daarover mee te denken onder het motto "hoe van de verlegenheid een 
gelegenheid te maken". 

Met vriendelijke groet, 

J.E. de Metz 
Voorzitter WE de Ripperda Het Hoofdgebouw 


