Vragen inzake Bedrijventerrein De Waarderpolder
Geacht College, hieronder vindt u een aantal vragen van Liberaal Haarlem. Wij zouden het op prijs
stellen als de vragen op korte termijn kunnen worden beantwoord.
In de Informatienota Economische visie Haarlem 2040 geeft u aan dat u de woon-werk balans
belangrijk vindt. U schrijft ook dat er 10.000 woningen bij moeten komen voor het eind van 2025 en
dat tegelijkertijd 40% van de Haarlemmers werk moeten hebben binnen de gemeente Haarlem. Dit
betekent dat er fors meer banen bij moeten komen. Hiertoe gaat u een “Economische Visie 2040”
opstellen. In het Haarlems Dagblad van 29 mei 2019 worden de speerpunten nog eens overzichtelijk
uiteengezet door journalist Arnold Aarts (zie bijlage).
1.Als u in 2025 al 10.000 extra woningen wilt hebben gebouwd gaat u er dan vanuit dat ook op dat
moment al extra banen moeten zijn gecreëerd zodat het percentage in Haarlem werkende
Haarlemmers op 40% blijft?
2.Hoeveel banen moeten er dan zijn bijgekomen in 2025 en hoe gaat u dit bewerkstelligen?
3.Heeft u ook gerekend op het extra verkeer die de 10.000 woningen met zich meebrengt? Zo ja,
kunt u de berekeningen overleggen?
4.Hoe gaat u om met de parkeerproblematiek die deze 10.000 woningen met zich meebrengt?
Een groot gedeelte van de bedrijvigheid in Haarlem speelt zich af in de Waarderpolder. Het probleem
is dat de Waarderpolder niet in noordelijke, oostelijke, zuidelijke of westelijke richting is uit te
breiden. Bovendien is de doorstroming van het verkeer na de herindeling van de Oudeweg in de spits
een groot drama. Tot slot is het bestemmingsplan Waarderpolder uitermate inflexibel.
5.Welke rol heeft u in gedachten voor de Waarderpolder bij uw plannen om meer banen te creëren
in Haarlem voor Haarlemmers?
6.Wat is de status van de al 20 jaar stil liggende ontwikkeling van het gebied rond station
Spaarnwoude?
7.Wat gaat u op korte termijn doen ter verbetering van de doorstroming van het verkeer in de
Waarderpolder?
8.Wat vindt u van het feit dat er nauwelijks hoogbouw mogelijk is in de Waarderpolder?
9.Zou het niet beter zijn om de toegestane hoogtes die nu in het bestemmingsplan zijn vastgelegd te
verhogen tot bijvoorbeeld in elk geval 50 meter?
10.Bent u het met Liberaal Haarlem eens dat dit een enorm economisch potentieel zou ontsluiten?
11.Zo nee, kunt u dan aangeven welke redenen u heeft om via het bestemmingsplan de ontwikkeling
van meer bedrijfs- en kantoorruimtes te beperken?

12.Kunt u aangeven wat stedenbouwkundig en economisch de gevolgen zouden zijn van verhogingen
van de verschillende bouwhoogtes zoals die nu in het bestemmingsplan staan. Graag een aantal
varianten uitwerken (bijvoorbeeld +10 meter, +20 meter, +50 meter)
Voor veel gebouwen in de Waarderpolder gelden nog aanvullende regels die ondernemers beperken.
Zo is het soms niet mogelijk om ergens een zelfstandig kantoor te hebben omdat er volgens het
bestemmingsplan alleen een ondergeschikt kantoor bij een bedrijfsruimte mag zijn. Bovendien is het
vrijwel onmogelijk om direct aan klanten te verkopen (detailhandel).
13.Kunt u aangeven of u nog steeds achter al deze beperkende en remmende regels staat? Zo ja,
kunt u dan motiveren waarom? Zo nee, bent u bereid om te kijken waar al deze regels versoepeld,
verruimd of zelfs geschrapt kunnen worden?
14.Liberaal Haarlem vind dat er onvoldoende horecagelegenheden in de Waarderpolder zijn. Voor de
lunch is er weinig, voor een borrel en voor het avondeten is er niets, Bent u het met Liberaal
Haarlem eens dat dit moet verbeteren? Zo ja, wat gaat u er dan aan doen? Zo nee, kunt u dan
gemotiveerd uitleggen waarom niet?
15.Kunt u zelf een inventarisatie maken van zaken die in het bestemmingsplan Waarderpolder
zouden kunnen worden verruimd om de doelstelling van meer werkgelegenheid in Haarlem te
ondersteunen?
16.Heeft u al overleg gehad met de IKH met betrekking tot de plannen die u heeft inzake het creëren
van meer werkgelegenheid in Haarlem? Zo nee, bent u bereid om dit op korte termijn te doen?

