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Haarlem

Bestuurlijke agendazaak

Onderwerp
Motie 19.04 Visie Zuidwest,goed op weg

Soort: Moties
Nummer: 2019/961138
Programmanummer
4.1 Duurzame stedelijke

ontwikkeling______________
Bestuursorgaan en Ontstaansdatum

Gemeenteraad Haarlem d.d. 21-11-2019

Indiener/Fractie
PvdA Haarlem, Liberaal
Haarlem, Groen Links Haarlem,
CDA Haarlem, Jouw Haarlem,
D66 Haarlem, Hart voor
Haarlem,_________________

Omschrijving
En verzoekt het college teneinde de Ontwikkelvisie Zuid-West te kunnen
vaststellen: • aan de raad zichtbaar te maken welke investeringen er
reeds gedaan worden en welke benodigd zijn om de bereikbaarheid en
de ontsluiting van Zuid-West op hetzelfde niveau te houden dan wel te
verbeteren. • te borgen in de ontwikkelstrategie Zuid-West dat de
woningbouw in Zuid-West in de pas blijft lopen met investeringen in
bereikbaarheid, leefbaarheid en pu-blieke voorzieningen; • in Zuid-West
uit te gaan van het vigerend parkeerbeleid, waarbij een aanpassing in de
parkeernorm of parkeerregulering als apart raadsbesluit voorgelegd
moet worden; • van de vaststelling van de stadsbrede ontwikkelstrategie
en van ontwikkelstrategie Zuid-West raadsbesluiten te maken; • Het
financiële inzicht van de raad te verbeteren door in de
ontwikkelstrategie Zuid-West een investeringskader op te nemen; • te
lobbyen bij het Rijk en Provincie voor bijdrage aan optimale
bereikbaarheid van de ontwikkelzone Zuidwest.

Afdeling

PG
Verantwoordelijke
Haker, P.
Email
phaker@haarlem.nl
Telefoonnummer

023-5113431

Stand van Zaken/afdoening
De commissie Ontwikkeling ontvangt de informatienota stand van zaken ontwikkelzones (2021/177438).
Voor ontwikkelzone Zuidwest heeft het ministerie van BZK de aanvraag Woningbouwimpuls gehonoreerd.
De businesscase Zuidwest is de basis voor de toekenning van de bijdrage WBI van BZK.

In de informatienota toekenning Impulsbijdrage Zuidwest (2021/131691) is vermeld waar de rijksbijdrage
aan wordt besteed:
Infrastructurele ontsluiting
Bodemsanering
Inrichting openbare ruimte
Kosten verbonden aan de betaalbaarheid van woningen
De financiële investeringen lopen parallel met het woningbouwprogramma over de gehele looptijd van de
WBI-aanvraag: maximaal 10 jaar.
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De raad stelt binnenkort de nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen vast. Hierin staat opgenomen een lijst
met beoogde investeringen in de stad inclusief Zuidwest.
Een wijziging van de parkeernorm of parkeerregeling wordt conform afspraak aan de raad voorgelegd.

Het college stelt voor om de motie hiermee af te doen.

Afdelingsmanager

Visser, A. 20-4-2021 12:11:08

Portefeuillehouder

Visser, A.
Roduner, FJ.
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