Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Ton F. van Dijk <tonfvandijk@gnnail.com>
maandag 21 september 2015 15:35
Emine Turan
Bernt Schneiders; Griffiebureau; Wybren van Haga; Louise van Zetten; Frits
Garretsen (frits.garretsen@kpnmail.nl); Hans Hendriksma; Rickey Hup
Voor Mevr Cora Yfke Sikkema betreftland in Zicht SPOED
Oplossing in Zichtsikkema.pdf

Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte mevrouw Sikkema,
Enige tijd geleden heeft u op informele wijze (zonder verdere betrokkenheid van de
gemeenteraad en buiten de publiciteit) het "bewonersplan Land in Zicht" in de vorm van een
gedetailleerde brochure Ontvangen. D i t p l a n biedt een integrale en breed gedragen

oplossing voor de parkeerproblemen bij Land in Zicht.
Het plan wordt gesteund door 86% van alle bewoners van Land in Zicht.
- Botterboulevard 87%
- Klipperkade 83%
-Tjalkkade 88%
- De Haarlemse Hengelsportvereniging met 7000 betalende leden.
Aanleiding voor het plan vormt de oproep van de voltallige gemeenteraad destijds aan
wethouder Cassee om met de bewoners zelf in gesprek te gaan over een breed gedragen
oplossing voor de parkeerproblemen, die zijn ontstaan als gevolg van een gebrekkige
vergunningverlening.
U heeft daartoe als zijn opvolger op dit dossier een aantal informatie avonden georganiseerd die
niets hebben opgeleverd, zo schrijft uw gemeente in een brief aan de bewoners op 13 mei van
dit jaar. Letterlijk staat in de brief:
"De voorzitter (de heer M. Evers van de gemeente Haarlem) heeft de avond afgesloten met
de conclusie dat er geen breed gedragen voorstel voor het gebied als geheel tot stand is
gekomen".
Deze conclusie wordt niet gedeeld door de bewoners en is volgens hen vooral het gevolg van de
wijze waarop de gemeente het proces heeft georganiseerd. Het vinden van gemeenschappelijke
oplossingen stond onvoldoende centraal bij de door u gekozen procesaanpak.
Beste bewijs voor deze stelling is dat de bewoners zelf om de tafel zijn gaan zitten (niet
gehinderd door enige ambtelijke interventie) en al vrij snel tot een breed gedragen plan zijn
gekomen. Dit plan treft u als bijlage bij deze mail aan.
De bewoners hebben eigenlijk het werk van de ambtenaren gedaan: ze hebben een plan
gemaakt, gezorgd voor overzichtelijke visuele impressies van de gevolgen van het plan en ze
hebben op een bestuurlijke manier gezocht naar zeer breed draagvlak. Dit is gelukt.
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terughoudend opgesteld, omdat ook ik een oplossing na streef en de gekozen informele weg mij
juist zo goed leek.
Nu echter blijkt dat deze aanpak niet tot enige vorm van dialoog leidt, lijkt het beter de zaak
formeel nog eens onder uw aandacht te brengen, alsmede onder die van de raad.
Het voelt voor veel bewoners van Land in Zicht onbegrijpelijk dat u zo'n gevoelig dossier, op
deze achteloze wijze behandelt. Zeker omdat bij hen de volle bereidheid bestaat om te komen
tot een dialoog die moet leiden tot een oplossing en niet tot nog meer politieke slachtoffers.
Daar heeft niemand wat aan.
Ik hoop van harte dat u alsnog bereid bent op korte termijn met een bewonersafVaardiging onder
leiding van de heer H. Hendriksma in gesprek te gaan.
Graag verneem ik zo spoedig mogelijk van u.
Een kopie van deze mail is ondermeer verstuurd aan:
De heer B. Schneiders
De raadsgriffie met het verzoek deze door te geleiden naar de gehele raad.

Mede namens de heer H.Hendriksma en 86% van de bewoners van
Land in Zicht.
Met hoogachting,
Drs A.F.C. van Dijk

Dit plan In dé
ambtelijke
prullenbak?
Nee. Dank u.
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PARKEREN?
B r e e d gedragen & g r o e n bewonersplan

LAND IN ZICHT
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Samen
werken aan
oplossing:
Goed plan!
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OPLOSSING IN ZICHT
Nieuwbouwproject Land in Zicht in Haarlem
was de afgelopen periode veelvuldig in het
nieuws. Natuurlijk omdat het er fijn wonen is
aan het water. Een lang gekoesterde droom
van veel bewoners is uitgekomen.
Maar de berichtgeving had vooral betrekking op
het feit dat er te weinig parkeerplaatsen worden
aangelegd. Hoewel de gemeente Haarlem in de
bouwverordening strikte parkeernormen hanteert,
blijkt daar in het geval van dit nieuwbouwproject
niet aan te worden voldaan.
Het probleem is groot. Het gaat om een tekort van
ongeveer 40 (norm)parkeerplaatsen ten opzichte
van de regels die in de Haarlemse Bouw
Verordening (HBV) zijn vastgelegd. Hoe dit heeft
kunnen gebeuren is nu niet belangrijk meer. Vast
staat dat er een oplossing moet komen. Dat heeft
de Haarlemse gemeenteraad ook toegezegd.
Maar welke oplossing? De gemeente Haarlem
heeft informatiebijeenkomsten georganiseerd voor
bewoners. Daar is helaas weinig tot niets uit
gekomen.
Volgens de gemeente (In een brief die recent aan
alle bewoners is verstuurd) is het niet mogelijk om
tot een breed gedragen oplossing te komen onder
de bewoners van Land in Zicht. Maar is dat zo?
De bewoners zijn zelf om de tafel gaan zitten en
met elkaar in gesprek gegaan. Zonder de
verwarrende aanpak van de gemeente. Ze willen
zelf een oplossing vinden, die op een breed
draagvlak kan rekenen onder alle betrokkenen. En
dat is gelukt.
In dit voorstel leest u hoe het bewoners plan
(breed gedragen & groen) er uit ziet.
De bewoners van Land in Zicht spreken zich uit
voor een integrale, samenhangende en groene
oplossing voor het tekort aan parkeerplaatsen.
Uitgangspunt van het voorstel is dat de visie van
de gemeente Haarlem (parkeren op eigen terrein)
zoveel mogelijk wordt gehonoreerd. En dat het
project in de openbare ruimte zoveel mogelijk
autoluw blijft.
Andere pijler van het voorstel van de bewoners is
dat de lusten en lasten gelijk worden verdeeld en
niet een bepaalde groep bewoners (die van de
Botterboulevard) de rekening krijgt gepresenteerd.

Zoals het geval lijkt in de door de gemeente aan
de bewoners gepresenteerde oplossingen.
De gemeente lijkt het probleem vooral te willen
oplossen door het parkeerterrein aan de voorkant
van het project te vergroten ten koste van de
(gehele?) groenvoorziening.
Ook wil men een vergunning stelsel invoeren,
waardoor bewoners onvoorziene en jaarlijks
terugkerende kosten moeten maken. En de
bezoekers van alle bewonersgroepen niet meer
zonder speciale bezoekerspas kunnen parkeren
(max 3 uur).
Voor u ligt een breed gedragen & groen voorstel
van alle bewoners.
Wij gaan ervan uit dat het gemeentebestuur van
Haarlem op basis hiervan bereid is mee te werken
aan deze oplossing, die nu daadwerkelijk binnen
handbereik is. Zodat bewoners, politici en
ambtenaren de kwestie achter zich kunnen laten.
En iedereen met plezier kan wonen, werken en
parkeren bij Land in Zicht. Op basis van een
evenwichtige verdeling van de verschillende
functies in de openbare ruimte. Met meer groen
en behoud van het autoluwe karakter!

Er is wel
degelijk
breed
draagvlak
bij
bewoners!
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Het probleem:

Om wie gaat het?

B e w o n e r s h e b b e n op b a s i s van de
verleende vergunningen en de daarin
opgenomen parkeernormen een berekening
g e m a a k t van het t e k o r t aan ( n o r m )
parkeerplaatsen dat zal ontstaan nadat de
bouw is afgerond (2017).

Volgens de tekst van de vergunning gaat
het om de v o l g e n d e b e w o n e r s en
bezoekers, die (deels) in de openbare
ruimte moeten parkeren:

In totaal gaat het om een theoretisch tekort
van 37.5 ( n o r m ) p a r k e e r p l a a t s e n . In
werkelijkheid is het tekort vermoedelijk
aanzienlijk groter, omdat veel bewoners
meer auto's hebben dan in de parkeer norm
is voorzien (in veel gevallen 2 in plaats van
de norm van 1.4 a 1.5 auto per woning
inclusief bezoekers).

#de
#de
#de
#de
#de
#de

Botterboulevard
Klipperkade
Tjalkkade
woontorens
Haarlemse Hengelsportvereniging
gemeentelijke jachthaven

Op basis van de verleende bouwvergunning kunnen al deze groepen in beginsel aanspraak
maken op een parkeerplek (al dan niet voor bezoekers) op het parkeerterrein aan de
Botterboulevard. Hier worden slechts 54 parkeerplaatsen gerealiseerd, waar dit er op basis van
de norm van de gemeente 91.5 moeten zijn!

Wat zegt de gemeente?
De gemeente erkent dat er fouten zijn gemaakt in de verleende vergunning. Zo was het niet de
bedoeling dat de bezoekers van de Hengelsportvereniging op de parkeerplaats zouden gaan
parkeren. En dat zelfde geldt voor de bezoekers aan de jachthaven. Ook rekent de gemeente de
parkeerplaatsen op eigen grond aan de Tjalkkade mee bij het vaststellen van het tekort,
waardoor dit lager uit valt. Tijdens een informatiebijeenkomst voor de bewoners heeft de
betrokken gemeenteambtenaar verklaard dat er eigenlijk maar een tekort is van 3.5
parkeerplaatsen. Ogenschijnlijk een groot verschil met het tekort van 37.5, zoals door de
bewoners zelf is uitgerekend.

Hoe valt het verschil te verklaren?
De verklaring is vrij simpel: De bewoners gaan uit van een tekort van 37.5. Hier trekt de
gemeente 22 af voor de bezoekers van de jachthaven en 3 voor de bezoekers van de Haarlemse
Hengelsportvereniging, die niet op het parkeerterrein zouden mogen parkeren (let wel: er is een
gebruiksvergunning afgegeven voor 90 personen voor het clubhuis). Vervolgens rekent de
gemeente de 18 parkeerplaatsen op eigen grond van de Tjalkkade voor de helft mee om het
tekort op te lossen. Zo lijken er 9 parkeerplaatsen te zijn voor algemeen gebruik, die er in
werkelijkheid dus niet zijn, omdat ze op eigen terrein zijn gelegen. Vervolgens is het een
eenvoudige rekensom die het verschil verklaart:
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#37.5 (totaal) - 22 (jachthaven) - 3 (visvereniging) - 9 (eigen terrein Tjalkkade) = 3.5!

In de verleende vergunning staat echter dat de
bezoekers van de jachthaven en de visvereniging
wel op het parkeerterrein mogen parkeren.

mogen parkeren en het lijkt er daarom sterk op dat
een vergunning systeem alleen voor bewoners om
die reden juridisch niet houdbaar is.

De verleende vergunning is onherroepelijk en de
betrokkenen kunnen dus juridisch aanspraak
maken op toegang tot de parkeerplaats.

Ook wil de gemeente mogelijk 20 tot 40 extra
parkeerplaatsen aanleggen. Maar:

Daarnaast zijn er ten onrechte 9 parkeerplaatsen
op het eigen terrein van de woningen aan de
Tjalkkade mee gerekend bij het vastellen van het
benodigde aantal plaatsen voor bezoekers van
alle woningen.
Kortom: de cijfers van de bewoners en de
gemeente sluiten eigenlijk keurig op elkaar
aan. Het enige dat verschilt Is de interpretatie.
Die wel van groot belang is natuurlijk.

Het aanleggen van zoveel extra plekken alleen op
het voorterrein heeft als nadeel dat de
groenvoorziening, zoals die in het project aan de
voorzijde is opgenomen, bijna geheel verdwijnt.
Het lijkt erop dat binnen de oplossingsrichtingen
van de gemeente de lasten voor de oplossing
vooral bij de bewoners van de Boterboulevard
worden gelegd.
En dat ook de Haarlemse Hengelsportvereniging

De o p l o s s i n g v a n de g e m e e n t e : V e r g u n n i n g p a r k e r e n ?
#Alleen parkeren voor auto met vergunning. Kosten ongeveer 300 euro per jaar.
#Eerste auto op eigen terrein.
#Alleen parkeren voor bezoekers met een speciale bezoekerspas.
#De bezoekers van de Hengelsportvereniging kunnen niet meer parkeren.
#De bezoekers van de jachthaven kunnen niet meer parkeren

De gemeente heeft tijdens de recente informatie
bijeenkomst aangegeven te overwegen een
vergunningssysteem in te voeren voor bewoners.
Als gevolg hiervan kunnen bezoekers van de
jachthaven en de hengelsport vereniging dan niet
meer parkeren op het parkeerterrein voor de
Botterboulevard.
Dit verlaagt de parkeerdruk ten gunste van de
bewoners met 25 parkeerplaatsen volgens de
norm (22+3).
Groot nadeel van deze systematiek is, dat in de
vergunning staat dat de verenigingen wel degelijk

en de jachthaven onevenredig worden belast.
Dit terwijl er volgens de meeste bewoners een
betere en tevens groene oplossing denkbaar
is!

OPLOSSING IN ZICHT
Breed gedragen & g r o e n e o p l o s s i n g :

De oplossing van de bewoners Is gebaseerd op de volgende u i t g a n g s p u n t e n :
#Eerlijke verdeling van lusten en lasten parkeren over alle betrokken groepen.
#Zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein in aansluiting op gemeentebeleid.
#Behoud van groen aan de voorzijde Botterboulevard.
#Aanvullend groenplan.
#Geen vergunning parkeren.
#Geen verhaalbare planschade.
#Relatief lage kosten voor gemeente.
#Minimale ingreep in bestaande situatie.
#Breed draagvlak bij bewoners.
#Geen extra parkeerdruk omwonenden zoals bewoners woonboten en Indische buurt.

Opbrengst bewonersplan:
De opbrengst van het bewonersplan Is in lijn met de omvang van de problemen. Een
tekort van ongeveer 40 (norm) parkeerplaatsen wordt opgelost met ongeveer 40
(norm) parkeerplaatsen. Er is dus sprake van een proportionele oplossing, die
overeen komt met de gestelde normen op basis van de Haarlemse bouwverordening.
Zo wordt de fout In de verleende vergunning alsnog recht gezet. En het
parkeerprobleem definitief opgelost zonder dat een vergunning stelsel nodig Is of
bepaalde groepen onevenredig worden gedupeerd. Denk aan de bewoners van de
Botterboulevard, die anders voor hun uitzicht moeten vrezen.
#17 extra parkeerplaatsen aan Botterboulevard in plaats van 20-40
#14.5 extra (norm) parkeerplaatsen in Klipperkade op eigen terrein, autoluw karakter
blijft zoveel mogelijk behouden.
#9 extra bezoekersplekken aan Tjalkkade om zo het voorterrein te ontlasten.
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Waarom?
#Het breed gedragen bewonersplan
voorziet in maatwerk per plandeel.
#Alle bewonersgroepen zijn
betrokken en steunen het plan.
#ln totaal komen er ruim 40 norm
parkeerplaatsen bij.
#ln de praktijk zal dit de kwaliteit
van de leefomgeving enorm ten
goede komen.
#Een aanvullend
vormt
integraal onderdeel van het
voorstel.
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Het is belangrijk
dat er grote
bomen worden
eplaatst...
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Oplossing
Klipperkade
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iedere bewoner
mogelijkheid
eigen laadpaal
voor

milieuvriendelijk
autorijden...
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•mme indeling >
met groen zorgt
voor minimale
belasting
straatbeeld
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#De Klipperkade kan in de eigen theoretische parkeerbehoefte voorzien en deze
plaatsen hoeven niet op het voorterrein te worden aangelegd.
#Het plan is zo opgezet dat het straatbeeld minimaal wordt belast.
#Er is alleen sprake van parkeren op eigen terrein conform beleidsvisie
gemeente.
#Extra groen zorgt voor een vriendelijker straatbeeld.
#Het is mogelijk om een laadpaal te plaatsen voor milieuvriendelijke elektrische
auto's.
#Voor het openbare gebied kan zonder problemen een zone parkeerverbod
worden ingevoerd. De bewoners willen dit ook graag.
#Geen planschade!

ÉBelangrijk!

Niet
ten koste van
woonboten en
Indische buurt
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Oplossing
Tjalkkade
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Parkeerdruk
op
voorterrein
neemt af

Extra bomen
voor groenere
uitstraling!
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+40.51 ?
Het plan dat alle bewoners steunen voorziet in 40
extra parkeerplaatsen. Goed gekeken is wat de
verschillende bewonersgroepen per plandeel zelf
willen. Vervolgens is hier een gedragen totaalplan
van gemaakt.
Dit plan geeft dus nadrukkelijk aan wat de
bewoners zelf willen.
Daarbij is ook gekeken naar wat haalbaar is. Een
uitgebreide omgevingsprocedure is noodzakelijk
om dit plan door te voeren. Overigens gaat het om
relatief kleine ingrepen in de bestaande situatie.
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Het gaat nu om een leefbare en realistische en
pragmatische oplossing en die ligt met dit plan
binnen handbereik.
Graag gaan de bewoners nu met de gemeente in
gesprek over de uitvoering van het plan.
Daarbij geven zij nadrukkelijk
aan geen
vertrouwen meer te hebben in de ambtenaren die
het dossier tot nu toe hebben behandeld.
Deze hebben onlangs nog schriftelijk aan de
bewoners hebben laten weten dat er geen
draagvlak bij de bewoners is voor een oplossing.

Omdat de bewoners heel goed begrijpen dat de
gemeente achteraf niet met claims wil worden
geconfronteerd, hebben zij aangegeven geen
planschade te zullen claimen die voortvloeit uit dit
plan noch om bezwaar te maken tegen het plan in
een bezwaarprocedure.

Op basis van dit plan moet het tegengestelde
worden geconcludeerd. Indien de gemeente in een
eerder stadium werkelijk op zoek was geweest
naar een goede gedragen oplossing was dit ook al
eerder gebleken.

Hiermee geven zij de garantie dat de gemeente
niet op onnodig hoge kosten wordt gejaagd. En dat
het plan ook snel kan worden uitgevoerd en er een
goede juridische basis voor is.

Het proces zoals het ambtelijk is georganiseerd
was vooral gericht op het vergroten van verschillen
en niet op het zoeken naar een gedragen
oplossing.

De bewoners willen samen werken met de
gemeente en zien af van schadeloosstelling
wegens wijzigingen in het oorspronkelijke plan.

Daarom willen wij graag in gesprek
met
vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem die
ons wel serieus nemen.

Daarbij zijn zij van mening dat dit plan betekent dat
er geen verhaalbare planschade is. Immers een
probleem wordt opgelost en dit weegt ruim op
tegen de nadelen van een eventueel alternatief.
De woningen zullen als gevolg van dit plan niet
minder waard worden en dat is een noodzakelijke
voorwaarde voor planschade.

We hopen dat die uitnodiging zal worden
gedaan en dat we eindelijk niet meer hoeven te
vechten tegen ons eigen gemeentebestuur
maar dat men ons gaat helpen de parkeerproblemen op te lossen.
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Zeker nu er bij de bewoners consensus is over
een groene oplossing!
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College van B&W
Gemeente Haarlem
T.a.v. Dhr. B.B. Schneiders, burgemeester, Mevr. 0. Y. Sikkema, wethouder
CC. Leden gemeenteraad, Raadsgriffie
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Betreft: breed gedragen bewoners plan Land in Zicht inzake parkeren
Geachte leden van het College van B&W,

groen!
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Onlangs hebben wij als bewoners van het nieuwbouwplan Land in Zicht een brief
ontvangen van de gemeente Haarlem. Daarin lijkt de belangrijkste conclusie dat er
geen brede steun is bij de bewoners van Land in Zicht voor een eenduidige oplossing voor de parkeerproblemen
in de wijk.
De conclusie dat er geen draagvlak is bij de bewoners voor een integrale oplossing is echter pertinent
onjuist. Deze conclusie is getrokken door de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor een door ons als
bewoners niet bevredigend ervaren communicatietraject. Daarin voelen wij ons onvoldoende serieus genomen.
En zijn ook de door ons gewenste oplossingen niet op een adequate wijze met ons besproken dan wel aan ons
voorgelegd. Wij betreuren dit in hoge mate.
Om die reden hebben wij als bewoners van de Botterboulevard, Klipperkade en Tjalkkade zelf een breed
gedragen bewoners plan voor een oplossing voor de parkeerproblemen gemaakt.
Wij denken dat wij als bewoners zelf het beste in staat zijn om te beoordelen hoe onze directe leefomgeving het
best kan worden ingericht nu duidelijk is dat er fouten zijn gemaakt bij de berekening van het aantal benodigde
parkeerplaatsen en de door uw College verleende omgevingsvergunning gebrekkig is te noemen op dit punt.
Omdat het College grote waarde hecht aan de zogenoemde nieuwe bestuurscultuur waarb\\ de communicatie met
burgers van groot belang wordt geacht en zij ook een grote stem dienen te hebben als het gaat om
gemeentebeleid dat hen direct raakt, gaan wij er van uit dat u als College bereid bent op korte termijn met een
afvaardiging van de bewoners in gesprek te gaan om te bespreken hoe het bewoners plan leidend kan zijn bij de
keuze voor een oplossing.
Als bewoners van de Land in Zicht laten wij u hierbij formeel weten, dat wij het bewoners plan volledig
ondersteunen en roepen wij de gemeente op over te gaan tot de implementatie van het plan. Zodat iedereen zich
weer kan richten op de toekomst en het vertrouwen in de gemeente weer zal worden hersteld.
Het spreekt voor zich dat indien u het bewoners plan gaat uitvoeren, wij als bewoners in het kader van
wijzigingen in het bestemmingsplan en de invoering van een zone parkeerverbod geen gebruik zullen maken van
de bezwaar mogelijkheid.
Ook verklaren wij door het uitspreken van onze schriftelijke steun aan het bewoners plan dat wij geen planschade
zullen verhalen op de gemeente of enige andere partij, als gevolg van planwijzigingen die mogelijk voortvloeien uit
het bewoners plan.
Graag krijgen wij zo spoedig mogelijk de bevestiging van u dat u bereid bent het bewoners plan uit te voeren en
over de details met een afvaardiging van bewoners als College in gesprek te gaan. Wij zijn u daar op voorhand
erkentelijk voor.
Tenslotte het bewoners plan is een integraal en samenhangend plan en wij gaan er vanuit dat het plan dan ook
integraal zal worden overgenomen. Waarbij de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden centraal staan.
Hoogachtend,
Naam;
adres:
Handtekening:
Datum:

