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Kernboodschap  Het college stelt, conform de huisvestingsverordening Zuid-

Kennemerland/IJmond: Haarlem 2017 (versie 1 mei 2019) , per 1 juli 2021 de 

peildatum voor het stadvernieuwingscomplex Louis Pasteurstraat vast. Vanaf de 

vastgestelde peildatum kunnen de zittende 74 reguliere bewoners van het 

complex met stadsvernieuwingsurgentie op zoek kunnen naar vervangende 

woonruimte. De woningen van Elan Wonen zijn sterk verouderd en worden 

vervangen door ca. 150 nieuwbouwappartementen, waarvan een substantieel 

deel in de sociale huur sector. De bewoners krijgen de mogelijkheid om terug te 

keren in de nieuwbouw. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

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

Relevante eerdere 

besluiten 

Vaststellen startnotitie Herontwikkeling Elan Wonen Louis Pasteurstraat in de 

raadsvergadering van 22 april 2021 

Besluit College  

d.d. 22 juni 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 

 

1. De peildatum voor de herhuisvesting van de 74 zittende reguliere huurders 

van het complex Louis Pasteurstraat vast te stellen op 1 juli 2021 en 

2. De maisonnettewoningen met tuin gelijk te stellen aan eengezinswoningen 

ten behoeve van het zoekprofiel van de 12 zittende reguliere huurders. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/22-april/18:30/Startnotitie-Herontwikkeling-ElanWonen-Louis-Pasteur-en-Roordastraat/20201233655-1-Startnotitie-Herontwikkeling-ElanWonen-Louis-Pasteur-en-Roordastraat-2.pdf
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1. Inleiding  

Woningcorporatie Elan Wonen wil starten met het vervangen van 84 verouderde sociale 

huurwoningen in het complex Louis Pasteurstraat in de Boerhaavewijk (Schalkwijk). Het 

nieuwbouwproject omvat 150 appartementen, waarvan een substantieel deel in de sociale huur. 

 

De sloopwerkzaamheden starten medio 2022. In de aanloop naar bouwwerkzaamheden verzoekt 

Elan Wonen een peildatum af te geven en stadsvernieuwingsurgentie toe te kennen aan de nog 

zittende 74 bewoners, zodat zij met voorrang kunnen reageren op het vrijkomend woningaanbod (zie 

bijlage 1). Het Sociaal Project Plan (SPP) is van toepassing (zie bijlage 2). 

 

Conform artikel 9 lid 7 van de Huisvestingsverordening 2017 is het college van Burgemeester en 

Wethouders bevoegd om de peildatum vast te stellen zodat huurders (met een vast huurcontract) 

die niet willen terugkeren naar een nieuwe woning in het complex op zoek kunnen naar vervangende 

woonruimte in Haarlem of elders in de regio Zuid-Kennemerland met voorrang op regulier 

woningzoekenden.    

 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. de peildatum voor de herhuisvesting van de 74 zittende reguliere huurders van het complex 

Louis Pasteurstraat vast te stellen op 1 juli 2021 en 

2. de maisonnettewoningen met tuin gelijk te stellen aan eengezinswoningen ten behoeve van 

het zoekprofiel van de 12 zittende reguliere huurders. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de vaststelling van de peildatum komen bewoners met een vast huurcontract – via het 

toekennen van stadsvernieuwingsurgentie – versneld in aanmerking voor een sociale huurwoning 

elders in de stad. Elan Wonen kan dan starten met de uitvoering van het sloop/nieuwbouwcomplex 

aan de Louis Pasteurstraat in Schalkwijk, waardoor het bestaande sociale woningbestand in de stad 

wordt verbeterd en uitgebreid. 

 

 

4. Argumenten 

1. De vaststelling van peildatum is nodig voor bewoners om een stadsvernieuwingsurgentie te 

verkrijgen.   
Op grond van artikel 9 lid 7 en 8 van de Huisvestingsverordening wijst het college op verzoek 

complexen aan, waarvan de reguliere bewoners in verband met sloop of renovatie binnen twee jaar 

niet meer in staat zijn in hun huidige woning te blijven wonen. Een stadsvernieuwingsurgentie kan 
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worden afgegeven als een peildatum is vastgesteld. De urgentie is geldig voor 78 weken en kan 

worden verlengd met een periode van 26 weken.  

2. De uitvoering van het sloop/nieuwbouw project past in de plannen en afspraken met 

woningcorporaties en zijn vanuit technische staat noodzakelijk. 

Voor de woningen geldt dat de technische staat dermate slecht is dat sloop/nieuwbouw noodzakelijk 

is. Daarnaast geeft dit nieuwbouwproject een kwaliteitsimpuls aan de Boerhaavewijk en neemt het 

woningaanbod toe en wordt het aanbod uitgebreid met middeldure woningen..   

 

3. Sloop/nieuwbouw sluit aan bij de beleidsdoelstellingen: het niet laten afnemen van het huidige 

aantal sociale huurwoningen. 

Na afronding van dit stadvernieuwingsproject zijn 84 oude sociale huurwoningen vervangen door  

nieuwgebouwde sociale huurwoningen. De huidige sociale huurwoningvoorraad blijft in ieder geval 

in stand en neemt naar verwachting toe. De woningen komen grotendeels beschikbaar voor 

woningzoekenden uit dezelfde inkomensgroep. Daarnaast wordt ook een aantal koopwoningen 

gerealiseerd. Het totale woningaanbod neemt toe. 

 

4. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de zittende huurders.  

Momenteel zijn van de 84 woningen nog 74 woningen bewoond door huurders met een vast 

huurcontract. Het Algemeen Sociaal Plan (ASP) is van toepassing bij herhuisvesting van de zittende 

bewoners. Huurders met een tijdelijk contract vallen niet onder het ASP. 

Voor het project geldt dat de huurders die dat willen, kunnen terugkeren naar de nieuwe sociale 

huurwoning. Met een stadvernieuwingsurgentie kunnen de bewoners ook zelf op zoek en met 

voorrang verhuizen naar een passende andere woning. 

 

5. Het gelijkstellen van een maisonnettewoning met tuin aan een eengezinswoning is nodig om een 

reële kans te bieden op gelijkwaardig doorverhuizen.   

Volgen de Huisvestingsverordening (art. 9, lid 7) wordt aan een stadvernieuwingsurgentie een 

zoekprofiel gekoppeld die vergelijkbaar is met de huidige woonsituatie van de urgentiehouder. Met 

de urgentie (met toegewezen zoekprofiel) kunnen de huurders zelf op zoek naar nieuwe 

woonruimte.  Voor de reguliere huurders van de maisonnettewoningen met tuin is er onvoldoende 

aanbod in deze categorie, waardoor deze huurders niet op tijd aan een nieuwe vergelijkbare woning 

kunnen komen. Door een maisonnette woning met tuin gelijk te stellen aan een eengezinswoning, 

wordt het zoekprofiel van deze urgentiehouders uitgebreid. Op deze manier maken de huurders van 

de maisonnettewoningen meer kans op gelijkwaardige woonruimte en is het complex op tijd leeg, 

zodat de corporaties kan starten met de ingreep.  

Alleen het zoekprofiel van de reguliere zittende huurders van de maisonnettewoningen met tuin 

wordt uitgebreid. Elan Wonen heeft geïnventariseerd wat de verhuiswensen zijn van deze 12 

huishoudens : 

- 5 gezinnen (met kinderen) willen doorverhuizen naar een vergelijkbare woning met tuin, 
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- 1 gezin met kinderen wil naar een appartement, zonder tuin, 

- 5 ouderen huishoudens (70+) willen naar een flat met lift, 

- 1 huishouden (zonder kinderen)  is nog bevraagd. 

De verwachting is dat van de 12 huishoudens, 5 huishoudens met urgentie op zoek gaan naar een 

eengezinswoning. De passendheidscriteria blijven van toepassing, zodat de grootte en aard van de 

woning past bij het huishouden. 

 

6. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

De woningcorporaties hebben in hun meerjarenbegroting de kosten voor sloop/nieuwbouw en de 

kosten (waaronder de verhuiskostenvergoeding) van het herhuisvestingsproces opgenomen. Voor de 

gemeente zijn er geen financiële consequenties. 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. De druk op het vrijkomend aanbod sociale huurwoningen neemt (tijdelijk) nog meer toe.  

Met de stadsvernieuwingsurgentie krijgen de huurders van de woningen voorrang op regulier 

woningzoekenden binnen het vrijkomend aanbod, waardoor regulier woningzoekenden voor een 

langere periode op een woning moeten wachten. Door de noodzakelijke en gewenste verbetering of 

vervanging van woningen zijn en blijven er altijd woningzoekenden met een 

stadsvernieuwingsurgentie die geherhuisvest moeten worden.  

Een tijdelijke toename van extra druk op het vrijkomend woningaanbod is geoorloofd, omdat de 

ingreep bijdraagt aan een toekomstbestendig woningaanbod. Door dit sloop/nieuwbouwproject 

neemt het aantal sociale huurwoningen uiteindelijk toe. Ook worden er woningen in andere 

segmenten toegevoegd aan de woningmarkt en specifiek in Schalkwijk. 

 

2. Verlenging van de peildatum is voor een beperkte periode mogelijk. 

Een peildatum voor stadvernieuwingsurgentie kan worden afgegeven als aannemelijk gemaakt kan 

worden dat binnen anderhalf jaar met de stadvernieuwingsingreep gestart wordt. In een aantal 

gevallen, kan de geldigheidstermijn voor de stadvernieuwingsurgentie met een half jaar verlengd 

worden (totaal twee jaar). Verdere verlenging is niet mogelijk. Als het project ernstige vertraging 

oploopt, kan het zijn dat de stadvernieuwingsurgentie ruim voor de start van de ingreep afloopt, met 

het risico dat nog niet alle bewoners zijn verhuisd. Elan wonen heeft aangegeven dat de zittende 

reguliere bewoners graag op korte termijn willen verhuizen. De meeste huurders willen niet 

terugkeren in de nieuwbouw en gaan op zoek naar een passende woning met 

stadvernieuwingsurgentie. Mocht het complex nog niet leeg zijn als de stadvernieuwingstatus is 

vervallen, dan zoekt Elan Wonen naar een ander oplossing, zoals doorverhuizen binnen de eigen 

woningvoorraad. 
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3. Vertraging door het doorlopen van gemeentelijke procedures kan niet worden uitgesloten. 

De startnotitie voor omschrijving is op 22 april 2021 besproken in de raad. De raad heeft daarbij 

aangegeven dat zij graag een verdere differentiatie van het woningbouwprogramma ziet (motie 13.1 

Middelduur). Het huidige aantal sociale huurwoningen blijft ook bij uitvoering van de motie in ieder 

geval in stand. De uitvoering van de motie kan wel zorgen voor vertraging. De verwachting is dat de 

opmerkingen uit de raad binnen een redelijke periode verwerkt kunnen worden in de 

nieuwbouwplannen, waardoor de termijn van starten met de ingreep binnen anderhalf tot twee jaar 

gehaald kan worden.  

 

6. Uitvoering 

Na dit besluit wordt een peildatumbeschikking afgegeven aan de corporatie en start het 

herhuisvestingsproces. De corporatie communiceert aan de zittende huurders dat de 

stadsvernieuwingsurgentie van kracht. De gemeente licht Woonservice in, zodat de urgentie 

gekoppeld kan worden aan de juiste woningzoekenden.  

 

7. Bijlagen 

1. Aanvraag stadvernieuwingsurgentie sloop/nieuwbouw complex Louis Pasteurstraat. 

2. Sociaal Project Plan 

3. Algemeen Sociaal Plan Haarlem 2021 

 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-1-Motie-D66-CDA-VVD-HvH-Middelduur-Startnotitie-Louis-Pasteurstraat.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-1-Motie-D66-CDA-VVD-HvH-Middelduur-Startnotitie-Louis-Pasteurstraat.pdf

