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Aan het College Burgemeester en Wethouders 

Aan alle leden der Gemeenteraad van Haarlem 

Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling 

 

 

Geacht College, geachte leden der Gemeenteraad van Haarlem, 

 

Uw aandacht voor onze onderstaand nogmaals verwoorde inspraakreactie in relatie tot kennelijk optionele 

planvorming betreffende de BOUWLOCATIE ten behoeve van SCOUTING BRIGITTA, in het PARKGEDEELTE 

Schoterbos, en een optioneel aan te leggen STADSCAMPING, ten behoeve van de Jeugdherberg 

STAYOKAY. 

 

Een woord vooraf !! 

De vrijwel unanieme conclusie van de burgerparticipanten in de zaal van de Schoterscholengemeenschap  

aan het einde van de tweede participatie-/inspraakbijeenkomst, gehouden op 4 april 2011, was : 

GEEN EXTRA BEBOUWING in het Schoterbos. 

Wij wijzen uitdrukkelijk op de destijds geconstateerde enorme opkomst van burgers op 4 april 2011,  

in het gebouw Schoterscholengemeenschap, aan de Planetenlaan.  

En de door hen betoonde betrokkenheid in deze bij het Schoterbos !  

 

Een ruim aantal jaren verder ! 

Via diverse informatieve door de Wijkraad bijgewoonde externe gespreksmomenten, waaronder eveneens vrij 

recent bij monde van wethouder Merijn Snoek tijdens op 28 maart 2019 de gehouden Schoterbosrondwandeling, 

hebben wij voldoende  begrepen, dat Scouting Brigitta binnen de Gemeente, zowel politiek dan wel ambtelijk 

inmiddels de toezegging heeft verkregen om te kunnen komen tot  het realiseren van een aan hen ter beschikking  

te stellen vervangende verblijfsruimte voor de Eemstraat – in Haarlem - Noord. 

Binnen de bestaande stedelijke bebouwing binnen de stadsgrenzen van Haarlem - Noord, blijkt het realiseren 

hiervan niet tot de mogelijkheden te behoren. 

Inmiddels blijkt het optioneel realiseren van een clubgebouw voor Scouting Brigitta in het parkgedeelte van het 

Schoterbos een uitgelezen toegezegde locatie te zijn. Deze onthulling werpt bij ons vragen op !! 

 

De Gemeente laat, voor zover de aan ons toebedeelde actuele informatie strekt, reeds sinds anno 2016 aan 

Scouting Brigitta doorschemeren deze organisatie belangrijk te vinden, en daarmee het voortbestaan  ervan.   

Ook wij binnen de Wijkraad erkennen en benadrukken expliciet in deze inspraakreactie het belang van 

voortbestaan  van Scouting Brigitta en beschouwen dit voorgaande dan ook niet als het feitelijk discutabele 

uitgangspunt. Een verzoek tot realiseren van een bouwbestemming in het parkgedeelte Schoterbos had ieder 

andere organisatie kunnen zijn.  

Wat wij echter wel aanhoudend ter discussie willen stellen is het standpunt, dat via het in Nederland gangbare 

democratische proces via intensief gehouden inspraak - en participatiemomenten,  

er een vastgesteld Collegebesluit 3 juli 2012 ligt.  
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Ambtelijk, via gemeentewege, wordt om het intekenen van bebouwing clubhuis in het voornoemde parkgedeelte 

Schoterbos, gevraagd, terwijl er een Collegebesluit d.d.3 juli 2012 tot niet bebouwen in het betreffende 

parkgedeelte ligt. In het VO - schetsontwerp blijkt een geschikte plaats voor een te realiseren stadscamping,  

en een aanleg clubgebouw voor de Scouting Brigitta ingetekend. Mogelijk en voornemens uit te voeren tijdens  

Fase 4 van het verder te realiseren omvormingsproces Schoterbos. 

Volgens het geldende Collegebesluit d.d. 3 juli 2012 is echter en vooralsnog, naar ons huidige inzicht, nog steeds 

geen duiding hiervoor gelegitimeerd.  

 

Deze optioneel functionele toevoeging verwijst, naar onze mening nog steeds te veel, dat een collegebesluit 

hieromtrent reeds zou zijn genomen. En dat lijkt, volgens onze aanname, niet het geval te kunnen zijn. 

 

Het Collegebesluit d.d. 3 juli 2012, was destijds gebaseerd op geruime tijd in beslag nemende en serieus te nemen 

participatie – en inspraakbevindingen. Het voorstel zou een bijdrage aan fysiek groene duurzaamheid leveren. 

De ontwerp gebiedsvisie onderkent het belang en de toekomstwaarde van het Schoterbos voor heel Haarlem - 

Noord. Vanuit dit belang komt de ontwerp gebiedsvisie met voorstellen voor de ontwikkeling, inrichting en beheer 

van het gebied. Verder zal duurzaamheid als leidraad gelden bij de nadere uitwerking van het knoopgebied.  

  

Letterlijk valt te lezen in de tekst ! " Het voorstel ondersteunt de groendoelstellingen. De voorstellen uit de 

ontwerp gebiedsvisie zorgen voor een versterking van het groenareaal. Het Schoterbos wordt niet verkleind.  

Uitbreiding van het park vindt plaats langs Mr. Jan Gerritszlaan, de Planetenlaan, en de Jan Gijzenvaart.  

De terreinen voor herontwikkeling beperken zich tot bestaande bebouwing en de stadionlocatie.  

Het beheer en onderhoud van het park zal voortaan worden afgestemd op de condities van de venige ondergrond ".    

 

" De uitvoering : Inspraakperiode.  Na instemming door het college start de inspraakperiode.  

Tijdens de zes weken durende inspraakperiode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun mening geven.  

Halverwege de inspraakperiode volgt een informatiebijeenkomst waar de inhoud van de ontwerp gebiedsvisie 

gepresenteerd wordt. De bijeenkomst geeft belanghebbenden de mogelijkheid vragen te stellen en hun mening  

te geven. Na de inspraakperiode worden alle inspraakreacties verzameld, en verwerkt.  

De zienswijzen kunnen eventueel tot een aanpassing van de gebiedsvisie leiden.  

Uiteindelijk wordt het resultaat als gebiedsvisie Schoterbos Jan Gijzenvaart ter vaststelling aan de raad 

aangeboden. " ( N.B. Deze inspraakbijeenkomst halverwege de inspraakperiode werd gehouden op 17 september 

2012, in het EDO clubhuis, van de voetbalvereniging ) 

 

Wij wijzen voorts, op de aanwezigheid van nog een scoutinggroep gebruik makend van het Schoterbos,  

te weten Menno Simonsz. Ook zij zouden, vanwege de precedentwerking aangaande het optionele bouwvoornemen  

van Scouting Brigitta, aanspraak kunnen en willen maken op ook een voor hen vervangend geschikt te maken 

optimale verblijfsruimte voor door hen te verzorgen sociale activiteiten. 

  

Niet onbelangrijk ! De toevoeging van aangelegde waterpartijen heeft eveneens een ruim beslag leggen  

op het verblijfsgebied, dan wel nieuw aanleg fysieke groenstructuren onmogelijk gemaakt. 

 

Overwegende hierin: 

- Onze verstuurde Wijkraad - / de samengevoegde Inspraakreactie 22 januari en 12 april 2011,  

  op de  Schoterbosvisie. Zie www.delftwater.nl – Archief ( Schoterbos ) 

- Onze verstuurde Wijkraadinspraakreactie, d.d. 14 oktober 2016. Zie www.delftwater.nl – Archief ( Schoterbos ) 

- De resultaten inspraakavonden / participatiegespreksrondes 2010, 2011, en 2012, ter kennisname. 

- De gevoerde gesprekstendens gedurende onze laatst gehouden wijkraadsvergadering,  d.d. 9 juli 2019 

- Alsmede de geproduceerde tekst in : 

Het Oplegvel CollegeBESLUIT d.d. 3 juli 2012, in aanmerking genomen: 

" Het Schoterbos  wordt niet verkleind. Uitbreiding vindt plaats langs de Mr. Jan Gerritszlaan, de Planetenlaan,  

en de Jan Gijzenvaart. De terreinen voor herontwikkeling beperken zich tot bestaande bebouwing,  

en de stadionlocatie. Het beheer en onderhoud van het park, de paden, de waterhuishouding met name,  

zal voortaan worden afgestemd op de condities van de venige ondergrond .  
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Maar ook de renovatie van het park ( en de sportvelden ) moeten door de reguliere onderhoudsbudgetten  

worden bekostigd. Voor eventueel gewenste aanpassingen, of vernieuwingen in het park  

( of het sportgedeelte ) komt geen geld beschikbaar uit het bouwprogramma in de knoop, tenzij deze  

met deze ontwikkelingen samenvallen."  

Op basis van deze voorgaande tekst handhaven wij derhalve ons standpunt ! 

Geen extra bebouwing in het parkgedeelte Schoterbos, behoudens bestaande bebouwing in het 

Schoterbos aanpassen, en planmatig in het verschiet liggende bebouwing in het plangedeelte " de Knoop "  

conform het voornoemde Collegebesluit te realiseren. 

 
Het is onzes inziens duidelijk, dat een heroverweging van mogelijke inzichten vraagt om een aangepast 

Collegebesluit, inclusief en voorafgegaan door een begeleidend  inspraak – en participatietraject.  

Om vervolgens opnieuw te worden vastgesteld, en daarmee vervolgens te accorderen door de Gemeenteraad. 

Welke gang van zaken in het gehele Schoterbosproces  wordt aangegeven in Bijlage 4 - 

Raadsstuk 2017/ 103 892, - III – Fasering - Fase 4 

 

Het zonder uitleg afwijken van het op schrift gestelde Collegebesluit d.d. 3 juli 2012, gebaseerd op  

de destijds intensief gevoerde inspraak – en participatieresultaten, zou door ons als Wijkraad nog steeds  

kunnen worden opgevat als bestuurlijke willekeur.  

 

In afwachting vernemen wij graag, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Wijkraad Delftwijk – Waterbuurt 

 

 

                

                  de Secretaris,      de Voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

Portefeuille E. Cassee Auteur Herman Wals + Rolf Tjerkstra Telefoon 023-511.3957 

E-mail: walsh@haarlem.nl  WZ/GM Reg.nr. 2012/76234 Te kopiëren: bijlage A Onderwerp Ontwerp gebiedsvisie 

Schoterbos Jan Gijzenvaart, vrijgave voor inspraak  B & W-vergadering van  3 juli 2012 

 


