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Kernboodschap In 2015 is een voorbereidingskrediet van €35.500, = beschikbaar gesteld voor de 

gymzaal De Kring aan de Gonnetstraat. Ten gevolge van een scopewijziging en 

hogere proceskosten in een binnenstedelijke omgeving is dit krediet ontoereikend 

en wordt een aanvullend krediet aangevraagd.. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Niet van toepassing (publicatie op B&W-besluitenlijst) 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- B&W besluit gymzaal “De Kring”, (2015/83734), behandeld in 

vergadering B&W d.d. 2 juni 2015. 

- Kadernota 2017 (2017/213926), behandeld in de Raad d.d. 29 juni 2017. 

Besluit College  

d.d. 9 september 2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Een aanvullend voorbereidingskrediet van €39.500,= voor de gymzaal De 

Kring aan de Gonnetstraat beschikbaar te stellen. 

2. De lasten van het besluit te dekken uit IP.77.01. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:radmiraal@haarlem.nl
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2015083734-2-Raadsstuk-Realisatie-nieuw-rioolgemaal-Parklaan-opstellen-ontwerp-en-inspraak-nieuwe-gymzaal-De-Kring.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/29-juni/17:00/Kadernota-2017/2017213926-2-Bijlage-1-Kadernota-2017-3.pdf
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1. Inleiding  

Basisschool De Kring geeft bewegingsonderwijs in de Beijneshal. Omdat het huurcontract 

met de Beijneshal naar verwachting wordt beëindigd vanwege de herontwikkeling van 

Beresteyn, wordt een nieuwe gymzaal aan de Phoenixstraat gebouwd. Oorspronkelijk was 

deze gymzaal bovenop het nieuwe rioolgemaal aan de Parklaan gepland, maar bij de 

presentatie aan de buurt in 2015 ontstond onrust over de bouwhoogte. Daarom is besloten om 

de gymzaal ten noorden van het gemaal te plaatsen. Om de weerstand van de buurt weg te 

nemen is in 2016 onderzocht of een verdiepte ligging van de gymzaal mogelijk is. Vanwege 

de te maken meerkosten voor een verdiepte gymzaal is een combinatie van gymzaal met 

woningen onderzocht. Hierdoor is een aanvullend voorbereidingskrediet noodzakelijk. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Een aanvullend voorbereidingskrediet van €39.500,= voor de gymzaal De Kring aan 

de Gonnetstraat beschikbaar te stellen. 

2. De lasten van het besluit te dekken uit IP.77.01. 

 

3. Beoogd resultaat 

In de onderzoeksfase wordt in een of meer workshop met omwonenden onderzocht of een 

verdiepte ligging van de gymzaal in combinatie met woningbouw haalbaar is. Afhankelijk 

van de uitkomsten wordt dit het uitgangspunt voor de voorbereiding en het ontwerpproces. 

Indien de beoogde combinatie niet haalbaar is wordt de voorbereiding opgestart voor de 

bouw van een gymzaal op maaiveld naast het rioolgemaal. 

  

4. Argumenten 

4.1 De herontwikkeling van Beresteyn maakt een nieuwe gymzaal noodzakelijk 

Basisschool ‘de Kring’ maakt op dit moment gebruik van de Beijneshal voor het 

bewegingsonderwijs. Het complex Beresteyn (Stationsplein) is in 2014 aangekocht door 

Pinnacle Property Developers. De sloop van de Beijneshal geldt als randvoorwaarde voor 

deze herontwikkeling.  

 

4.2 Geen alternatieve gymzaal locatie voorhanden binnen de maximale loopcirkel 

Voor de benodigde uren bewegingsonderwijs van de Kring is geen ruimte binnen de 

bestaande sportaccommodaties in het centrum. Binnen de loopcirkel van deze school is geen 

locatie voor een sporthal in combinatie met verenigingssport. Om deze reden is besloten tot 

de bouw van een nieuwe gymzaal aan de Gonnetstraat. 

 

4.3 Woningbouw is in lijn met de Woonvisie Haarlem 2012-2020  

Uitgangspunt van de huidige woonvisie is groei van de woningvoorraad om aan de grote  

vraag naar woonruimte te voorzien. Hieronder valt ook het gebied Centrum. De gewenste 

toevoeging van bouwvolume in de Gonnetstraat moet leiden tot een dichter bewoond gebied. 

Het exacte aantal woningen dat kan worden gerealiseerd wordt nog onderzocht, maar naar 

verwachting zijn dit er maximaal tien.  
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4.4 Woningbouw past binnen het Ruimtelijk-Functioneel Plan van de Gonnetbuurt 

In 2007 is een Ruimtelijk-Financieel Plan opgesteld voor de Gonnetbuurt. Toevoegen van 

woningen is mogelijk vanuit dit plan. De haalbaarheid hiervan wordt op dit moment 

onderzocht in samenhang met de wensen van de bewoners.   

 

4.5 Financiën 

Door diverse scopewijzingen, discussies met omwonenden, langere doorlooptijden en extra 

kosten is het voorbereidingskrediet ontoereikend. Dit krediet was vastgesteld op vijf procent 

van het normbedrag, maar de praktijk wijst uit dat de bouw van een gymzaal in een 

binnenstedelijke omgeving veelal duurder is en niet kan worden voorbereid voor dit bedrag. 

 

In de Kadernota is extra budget van € 250.000,=  aangevraagd voor de bouw van de gymzaal. 

De bedragen voor 2017 zijn opgenomen bij actualisatie van het investeringsplan en passen 

binnen het kasstroomplafond. In het IP 2017 – 2022 is thans €1.057.000,= beschikbaar voor 

de nieuwe gymzaal. De vaststelling van het investeringsplan vindt plaats bij de 

programmabegroting 2018. 

 

4.6 Participatie 

Als onderdeel van de participatie wordt een aantal ontwerpateliers georganiseerd waarbij de 

belanghebbenden worden uitgenodigd mee te denken over het nieuwe ontwerp. Na het 

opstellen van een Voorlopig Ontwerp volgt een formele inspraakprocedure. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

De uitkomst van de workshop met omwonenden wordt verwekt in een Startnotitie. Later dit 

jaar wordt het ontwerp voor de gymzaal gemaakt en met als streven dit na participatie en 

inspraak begin 2018 vast te stellen. In 2018 volgen de aanbesteding en start de realisatie. 

Oplevering van de nieuwe gymzaal staat gepland september 2019. 

 

7. Bijlagen 

Geen. 


