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Geachte leden, 

In verschillende raadscommissies heeft u afgelopen jaar vragen gesteld over een 
afwegingskader of criteria voor (tijdelijk) gebruik van deze terreinen. In deze brief 
informeer ik u graag over dit onderwerp en de wijze waarop de gemeente hier mee 
om wil gaan. 

Inleiding 
De economische crisis gaat gepaard met een crisis op de kantoren-, winkel- en 
woningmarkt. Mede door bezuinigingen leidt dit bij veel partijen tot uit- of afstel 
van bouwplannen. Het gevolg is leegstand van panden en terreinen. Dit kan 
vervolgens zijn weerslag hebben op de ruimtelijke kwaliteit en de veiligheid. Het 
college wil voorkomen dat deze leegstand op zowel bebouwde als onbebouwde 
locaties tot ruimtelijke of veiligheidsproblemen gaat leiden. 

Het college zet in op een bredere aanpak van dit onderwerp, ondanks de beperkte 
middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Afgelopen jaar zijn dan ook al veel zaken 
in gang gezet. Ik ga in op: 
• de gevolgen van de economische crisis voor de lokale overheid en dan in het 

bijzonder de veranderende rol van de gemeente en de keuze voor een 
gebiedsgerichte aanpak; 

• verder ga ik in op diverse opgestarte en lopende initiatieven, die - in het licht 
van onbenutte terreinen of leegstaand vastgoed - een bijdrage leveren aan een 
betere stad. Vanuit Stadszaken is bijvoorbeeld een onderzoek naar leegstand 
uitgevoerd. Verder zijn er min of meer losstaande initiatieven zoals 
stadslandbouw, twee tijdelijke invullingen in Schalkwijk en de kavelwinkel. 

• daama ga ik in op wat in bestaand beleid al is vastgelegd ten aanzien van 
tijdelijk gebruik. 

Veranderende rol van de lokale overheid 
De economische crisis en daaruit voortvloeiende financiële beperkingen leiden 
ertoe dat ook de lokale overheid minder geld tot haar beschikking heeft. Een andere 
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rol aannemen is daardoor noodzakelijk geworden. Exteme initiatiefnemers moeten 
steeds vaker de drijvende kracht worden om (tijdelijke) initiatieven te realiseren in 
de stad. De gemeente kan zonder budget slechts een beperkte bijdrage leveren aan 
dergelijke initiatieven. Deze bijdrage bestaat uit het informeren van initiatiefnemers 
over (de huidige situatie van) de locatie (waar is mimte beschikbaar, 
bodemkwaliteit, bouwplannen, lopende initiatieven etc), uit het verbinden van 
initiatiefnemers aan andere betrokkenen in een wijk te (om bijvoorbeeld financiële 
draagkracht te genereren) en tot slot uit het, waar mogelijk faciliteren van goede 
initiatieven op locatie. De rol van de lokale overheid wordt dus meer en meer een 
faciliterende rol en een regierol. Er zal op steeds minder plekken mimte zijn voor 
een proactieve benadering met ondersteuning van gemeentelijke subsidies 
bijvoorbeeld. 

Binnen de gemeente Haarlem is mede daarom gekozen voor een gebiedsgerichte 
aanpak, zo als die inmiddels wordt toegepast bij de hoofdafdeling 
Gebiedsontwikkeling & Beheer (GOB). Hier wordt op wijk- en/of buurtniveau de 
afweging gemaakt of een initiatief passend is op een locatie en onder welke 
voorwaarden. Dit is een praktische aanpak, waarbij niet de regels of criteria maar 
juist het initiatief centraal staat. Wel moet het initiatief een goede bijdrage leveren 
aan de stad. 

In dat licht vormen algemene criteria voor het tijdelijk gebmik van onbenutte 
plekken niet de oplossing. Ze kunnen in deze tijd eerder een beperking zijn, omdat 
de wereld sneller verandert dan de overheid kan bijbenen. 

De gevolgen van deze veranderende rol zijn temg te zien bij de verschillende 
onderwerpen, die in het vervolg van deze brief aan bod komen. 

Onderzoek leegstand 
De hoofdafdeling Stadszaken heeft eind 2012 het initiatief genomen een onderzoek 
te laten uitvoeren naar leegstand in de gemeente Haarlem. In dit onderzoek is in 
kaart gebracht hoe groot de leegstand is in de gemeentelijke vastgoedportefeuille op 
zowel bebouwde als onbebouwde locaties. Gekeken is naar wat voor problemen dit 
veroorzaakt of in de toekomst kan veroorzaken en wat de juridische en financiële 
mogelijkheden zijn om deze op te lossen. 

De leegstand op bebouwde en onbebouwde locaties heeft in Haarlem tot op heden 
niet tot grote problemen geleid. Haarlem is wat betreft leegstandscijfers een 
middenmoter in Nederland, waarbij in onze stad het grootste deel van leegstaand 
vastgoed en braakliggende terreinen privaat eigendom is. Uit het 
leegstandsonderzoek is gebleken dat van de gehele gemeentelijke 
vastgoedportefeuille slechts ongeveer 5 procent leeg staat. Dat is gezien de 
doorgaans gehanteerde frictieleegstandpercentages (5 a 7 procent) een beperkte 
hoeveelheid. 

Hoe zit het met de winkelleegstand? 
Uit recente cijfers van de Recessiemonitor Haarlem blijkt dat in het centmm van 
Haarlem 6,2 procent van de winkels leeg staat. Dit valt binnen de doorgaans 
gehanteerde frictiepercentages die nodig zijn voor bijvoorbeeld een verhuizing van 
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5 a 7 procent. Er is geen acuut probleem, maar de vooruitzichten voor de lange 
termijn ten aanzien van het detailhandelsaanbod zijn matig. Alle trends wijzen op 
een verdere krimp van het detailhandelsaanbod (onder meer als gevolg van 
stijgende internetverkoop). Het faciliteren van tijdelijke initiatieven om leegstand te 
bestrijden blijft van belang. Daamaast wordt op niet meer toekomstbestendige 
winkellocaties planologische mimte geboden voor transformatie naar niet-
winkelfuncties. Verder staat er 125.000 m2 kantooroppervlak leeg, zo'n 20 procent 
van het totale bestand. Hier zijn inmiddels in MRA-verband via Plabeka regionale 
afspraken over gemaakt om in 2020 voor de courante kantorenvoorraad op 
frictieleegstandniveau uit te komen. Op niet meer toekomstbestendige 
kantoorlocaties wordt planologische mimte geboden voor transformatie naar niet-
kantoorfuncties. In 2014 wordt door de gemeente een projectleider aangesteld om 
de transformatie te stimuleren en te faciliteren a la het wonen boven winkels 
project. 

Leegstand biedt in Haarlem wel kansen voor het ontplooien van tijdelijke 
(bewoners)initiatieven. De Crisis- en Herstelwet ondersteunt dat, omdat deze meer 
mimte biedt om tijdelijk gebmik van locaties te realiseren. Door deze wet kunnen 
tijdrovende en kostbare procedures achterwege blijven. 

Verdere professionalisering afdeling Vastgoed 
Zoals u weet werkt de afdeling Vastgoed aan een verdere professionalisering, onder 
andere door een beter inzicht op de vastgoedportefeuille. Met het in kaart brengen 
van alle gemeentelijke eigendommen wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van 
strategisch portefeuillemanagement voor de gehele vastgoedportefeuille. In 
samenwerking met de beleidsafdelingen wordt bepaald of een eigendom strategisch 
of niet-strategisch is. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt of leegstaande of 
braakliggende locaties in aanmerking komen voor (tijdelijk) gebmik. 

Haarlemse initiatieven 
a) Stadslandbouw als invulling braakliggende terreinen 
Het leegstandsonderzoek heeft de kansen voor stadslandbouw inzichtelijk gemaakt 
en dit is opgepakt door het Platform Haarlem Groener. Met de organisatie van drie 
conferenties is getracht zowel de wensen in kaart te brengen als de mogelijkheden 
om op gemeentelijke braakliggende terreinen tijdelijk initiatieven van 
stadslandbouw te realiseren. Uitgangspunt daarbij was dat de gemeente geen budget 
heeft om daarbij een actieve rol te spelen. Inmiddels zijn op diverse locaties in de 
stad stadslandbouwinitiatieven tot stand gebracht. 

b) Groene initiatieven Schalkwijk 
In Schalkwijk zijn in samenwerking met de corporaties en Landschap Noord-
Holland, verschillende groene initiatieven tot stand gekomen op braakliggende 
terreinen in de wijk om de wijk aangenamer, veiliger en beter leefbaar te maken. 

c) Initiatief Bedrijf & Samenleving 
De gemeente Haarlem heeft een terrein beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling 
van het initiatief Bedrijf & Samenleving in Schalkwijk. Dit initiatief is volledig 
door private partijen opgestart. De gemeente heeft slechts afspraken gemaakt met 
de initiatiefnemers dat alle voorstellen voor dit terrein eerst aan de gemeente 
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worden voorgelegd. De gemeente toetst het initiatief aan lokaal beleid, geschiktheid 
op de betreffende locatie en wettelijke regels ten aanzien van bijvoorbeeld 
veiligheid en milieu. 

Kavelwinkel 
Een ander experiment dat een bijdrage kan leveren aan het beperken van de 
leegstand op onbebouwd terrein (en binnen bestaand gemeentelijk vastgoed) is de 
pilot Kavelwinkel. In de pilot worden kavels aangeboden en verkocht via een 
zelfbouwloket om betaalbare en duurzame zelfbouw te stimuleren in Haarlem. Er 
zijn nu twee pilotlocaties met in totaal ca. 40 kavels, waarvan de eerste kavels aan 
de Steve Bikostraat naar verwachting al begin 2014 worden verkocht. Uitgangspunt 
van de gemeente Haarlem is om de kavelkopers zoveel mogelijk vrijheid te geven 
binnen een aantal wettelijke randvoorwaarden. Naast het informeren van de burger 
over de locaties en mogelijkheden, wordt een actieve vorm van communicatie 
gebruikt om inwoners van Haarlem op de hoogte te stellen van deze mogelijkheden 
en ze zo te stimuleren een zelfbouw initiatief te starten, al dan niet in 
groepsverband. 

Tijdelijk gebruik in beleidskaders 
Uit het leegstandsonderzoek blijkt dat er een grote verscheidenheid is in 
mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van zowel bebouwde als onbebouwde locaties. 
In verschillende beleidskaders worden veel mogelijkheden al benoemd, wat aansluit 
bij de faciliterende rol die de gemeente daarbij speelt. 

In het ecologisch beleidsplan (STZ/OGV, 2013/420660) wordt gepleit voor 
kansen voor tijdelijke natuur op braakliggende terreinen voor bijvoorbeeld een 
bijenweide of natuurontwikkeling. In dit kader is enig budget gereserveerd om 
in samenwerking met woningcorporaties en bedrijven met deze kansen aan de 
slag te gaan. 

In o.a. het Speelruimteplan (WZ/OGV, 2009/100506) wordt onder meer 
prioriteit gegeven aan natuurlijk spelen. Mogelijkheden om natuurlijk en 
informeel spelen op braakliggende terreinen te stimuleren zal per initiatief 
worden bekeken. 

De concept nota Tijdelijke uitgifte van grond voor stadslandbouw (STZ/MIL, 
2013/298894) geeft initiatiefnemers inzicht in potentiële locaties. Ook krijgen 
ze de ruimte voor stadslandbouw te ontwikkelen op basis van een door de 
gemeente vastgestelde kaart. 

Zoals de verschillende beleidskaders laten zien, zijn er vele mogelijkheden voor de 
benutting van braakliggende terreinen. Stadslandbouw, verder vergroenen, tijdelijk 
gebouwde functies en het creëren van tijdelijke speelvoorzieningen passen in 
ingezet beleid. Per initiatief zal moeten worden getoetst of een initiatief passend is. 
Hierbij spelen onder andere mee: de prioriteitstelling vanuit de beleidskaders, de 
bodemkwaliteit ter plaatse, mogelijke bewonersvoorkeuren, de financiële 
haalbaarheid en politieke afwegingen. 
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Een initiatiefnemer kan voor vragen of de toetsing van initiatieven terecht bij het 
Dienstverleningsloket Personen, Bedrijven en Omgeving, die als accounthouder 
optreedt en de rest van de organisatie zo nodig bij de beoordeling van het initiatief 
betrekt. 

Conclusie 
Ook in de gemeente Haarlem speelt de leegstandsproblematiek die veel steden en 
dorpen in Nederland raakt. Door beperkte financiële middelen en een veranderende 
rol van de lokale overheid probeert de gemeente Haarlem te informeren, verbinden 
en faciliteren om zo initiatieven de mogelijkheid en ruimte te geven een bebouwde 
of onbebouwde plek in de stad tijdelijk van een nieuwe invulling te voorzien. Op 
deze manier kan worden voorkomen dat langdurige leegstand op deze locaties leidt 
tot problemen in de ruimtelijke kwaliteit of veiligheid. Het opstellen van algemene 
criteria hiervoor werkt remmend in plaats van faciliterend en daarom streven wij 
naar een meer gebiedsgerichte aanpak. Door per initiatief naar de mogelijkheden en 
onmogelijkheden te kijken, kan in afstemming met de gemeente, de buurt en de 
initiatiefnemer tot de best passende invulling worden gekomen op een relatief korte 
termijn. Kortom, wij streven naar maatwerk waarin de initiatiefnemer de drijvende 
kracht is om onbenutte terreinen of leegstand vastgoed in de stad verder kleur te 
geven. 

I 
I 

Ik ga er hierbij vanuit u voldoende te hebben geïnformeerd. 


