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Kernboodschap  Het college stelt de Startnotitie vast voor het opstellen van een ontwikkelstrategie 

voor de Zone Europaweg. Europaweg is één van de acht ontwikkelzones die de 

gemeente Haarlem in het leven heeft geroepen om de woningbouwproductie te 

versnellen. 

Met dit besluit geeft het college opdracht aan de ambtelijke organisatie om een 

ontwikkelstrategie op te stellen voor de zone, en daarbij omwonenden, 

vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden te betrekken. 

Het beoogd resultaat is dat B&W eind 2018 een ontwikkelstrategie aan de 

gemeenteraad kan aanbieden ter besluitvorming. De ontwikkelstrategie dient als 

uitnodiging aan de markt, en toetsingskader voor nieuwe initiatieven. 
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1. Inleiding 

 

Gemeente Haarlem wenst de woningbouwproductie te versnellen en heeft hiertoe het 

instrument ‘Ontwikkelzones’ geïntroduceerd. In deze ontwikkelzones is de ambitie om 7.500 

woningen toe te voegen aan de Haarlemse woningvoorraad, terwijl gelijktijdig de ruimtelijke 

kwaliteit toeneemt. Dit alles binnen de periode tot 2025. De ontwikkelzone Europaweg is 

benoemd als één van de acht ontwikkelzones. Het realiseren van de woningbouwopgave op 

een wijze die bijdraagt aan de (ruimtelijke) kwaliteit in Schalkwijk is een belangrijke 

doelstelling in de op te stellen ontwikkelstrategie. 

 

In de Structuurvisie Openbare Ruimte ‘Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar’ is daarnaast 

Stadsstraat Schalkwijk benoemd als sleutelproject. De Europaweg ontwikkelt zich in deze 

visie tot een levendige stadsstraat die aan fietsers, voetgangers en ov-gebruikers een 

aantrekkelijke route biedt van en naar het stadscentrum. Voor autoverkeer neemt het belang 

van de Europaweg juist af, en zal het belang van de Amerikaweg moeten toenemen. Het 

mogelijk maken van de transformatie van de Europaweg  is een tweede belangrijke 

doelstelling in de op te stellen ontwikkelstrategie. 

 

Daarnaast zal de ontwikkelstrategie zich richten op het realiseren van een verscheidenheid 

aan doelstellingen uit staand beleid. De uitgangspunten ten aanzien van parkeren en sociale 

huurwoningen zullen daarbij tot stand komen op basis van de nieuwe uitgangspunten van het 

coalitieprogramma. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

De startnotitie ‘Ontwikkelzone Europaweg’ vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het beoogd resultaat is een ontwikkelstrategie voor de zone Europaweg, die kan dienen als 

toetsingskader en ‘uitnodiging aan de markt’, en die eind 2018 voor besluitvorming aan de 

gemeenteraad kan worden voorgelegd. 

 

4. Argumenten 

 

1. Het besluit past binnen bestaand beleid 

Het besluit past binnen Programma 4 ‘Duurzame stedelijke vernieuwing voor een 

toekomstbestendige woon-, werk-, en leefomgeving’, en meer exact binnen beleidsveld 4.1 

‘Duurzame stedelijke ontwikkeling’. 

 

2. Het toevoegen van woningen 

De Ontwikkelzone kan na vaststelling van de ontwikkelstrategie in de periode tot 2025 

minimaal 1.600 woningen bijdragen aan deze doelstelling. Het uiteindelijke aantal woningen 

dat deze zone kan bijdragen aan de doelstelling ligt waarschijnlijk hoger dan 1.600. Dit zal 

bij het opstellen van de ontwikkelstrategie nader worden verkend. 

 

3. Hoogwaardiger stedelijke omgeving 
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De ontwikkelstrategie zal inzichtelijk maken hoe de visie van ‘Stadsstraat Schalkwijk’ kan 

worden gerealiseerd. 

 

4. De lasten van dit besluit worden gedekt vanuit bestaand beleid  

De dekking wordt gevonden in het budget voor de ontwikkelzones. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Verkeer en parkeren 

Om de stedelijke ambitie in de ontwikkelingszone waar te kunnen maken, is het van belang 

dat de zone kan voorzien in voldoende netwerkcapaciteit voor voetganger, fiets, auto en 

openbaar vervoer. Ook de parkeervoorzieningen moeten in orde zijn, om de ruimtelijke 

kwaliteit en bereikbaarheid te waarborgen. Onder invloed van verstedelijking, verbetering 

van netwerken en technische innovaties zal het mobiliteitsgedrag van individuen in de 

komende decennia een ontwikkeling doormaken. Het juist vertalen van deze actuele en 

toekomstige ontwikkelingen is een belangrijke opgave bij het opstellen van de 

ontwikkelingsstrategie voor Europaweg. 

Dit risico wordt beperkt door op voorhand de verkeerskundige randvoorwaarden en 

mogelijkheden op de schaal van Schalkwijk te onderzoeken. 

 

Bekostiging investeringen op gebiedsniveau 

Op voorhand is al duidelijk dat de ontwikkeling van de zone Europaweg aanzienlijke 

investeringen zal vragen. Bijvoorbeeld het herprofileren van de Europaweg zelf, tot een 

levendige stadsstraat. Daarnaast zijn investeringen nodig om de Amerikaweg af te stemmen 

op de toekomstige verkeersstromen. Mogelijke werkwijzen om deze investeringen te 

bekostigen zijn: gronduitgifte door de gemeente; het verhalen van kosten op individuele 

ontwikkelaars middels anterieure overeenkomsten, fondsvorming etcetera. Het organiseren 

van adequate dekking voor de noodzakelijke investeringen is een cruciaal onderdeel in de 

ontwikkelingsstrategie. 

 

Doorlooptijd in relatie tot de doelstellingen van investeerders 

Het proces om tot een vastgestelde ontwikkelstrategie te komen heeft tijd nodig. Eén van de 

doelstellingen van de ontwikkelstrategie is functioneren als toetsingskader voor nieuwe 

ruimtelijke initiatieven, die niet in het vigerend bestemmingsplan passen.  

Beoogd is uiteraard om daarmee de realisatie van woningen en ruimtelijke projecten te 

versnellen. Echter, niet is uit te sluiten dat individuele initiatiefnemers vinden dat ze sneller 

over een vergunning moeten kunnen beschikken. Het risico bestaat dus dat particuliere 

investeerders die willen investeren in de zone zich terugtrekken gedurende het proces om tot 

de ontwikkelvisie te komen. Dit risico kan worden gemitigeerd door partijen direct te 

betrekken bij het opstellen van de visie en nauw contact te houden over de planning tot het 

moment waarop zij een kansrijke aanvraag omgevingsvergunning kunnen indienen. 

Daarnaast staat het uiteraard de initiatiefnemers vrij om op eigen initiatief en volgens de 

eigen planning een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. 

 

Verlies aan groen 

De ambitie om de Europaweg om te vormen tot een stadsstraat en om binnen de zone 

programma toe te voegen zal leiden tot een kleiner grondoppervlak dat beschikbaar is voor 

groen. Het risico bestaat dat de beleving, de ecologische waarde en de absolute hoeveelheid 

groen afneemt in het gebied. Dit kan worden tegengegaan door in de ontwerpopgave bewust 
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te corrigeren voor het afnemend beschikbaar grondoppervlak voor groen. Zo kan groen 

worden toegevoegd op daken, aan gevels, en kan door natuurinclusief bouwen de ecologische 

waarde van het aanwezige groen en de bebouwing hoger zijn. 
 

6. Uitvoering 

 

De vervolgstappen zijn: 

 Fase 1: inventariseren / ontwikkelen randvoorwaarden (afrondend) 

 Fase 2: Opstellen Ontwikkelstrategie (maart-sep 2018) 

 Fase 3: Vaststellen Ontwikkelstrategie (okt-nov 2018). 

 

Aanvullende bestuurlijke besluiten worden verwacht: 

 B&W Besluit over het verzenden van de concept Ontwikkelstrategie Europaweg aan 

de gemeenteraad voor besluitvorming – oktober 2018 

 Raadsbesluit over het vaststellen van de Ontwikkelstrategie Europaweg – november 

2018 

 

7. Bijlagen 

 

 Startnotitie Ontwikkelstrategie Europaweg versie 13 maart 2018 

o Bijlage 1 bij Startnotitie: Begrenzing ontwikkelzone Europaweg. 

 

 

 


