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Artikel 38 RvO: vragen van de fracties CU en AP over het woningbouw project op 
de hoek van de Prins Bemardlaan en Schipholweg

Geachte heer Visser en Hulster,

Op 10 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 over het woningbouw project op 
de hoek van de Prins Bemardlaan en Schipholweg in Haarlem.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt.

1. Klopt het dat het beleid is van de woningcorporaties (in ieder geval van Pre 
wonen) om geen menging van duurdere- en sociale huur binnen hetzelfde 
complex te realiseren?

Antwoord
Nee, dit is geen generiek beleid. Corporaties geven wel aan dat het voor de beheer- 
en exploitatiefase bijzonder wenselijk is om de eigendommen gescheiden te houden 
zodat eigenaren zelf het beheemiveau (onderhoud, schoonmaak) voor het eigen 
bezit kunnen bepalen.
Specifiek voor de hoek van de Prins Bemardlaan en Schipholweg is de scheiding 
van de segmenten ook temg te voeren naar het rijksbeleid om de corporaties te 
beperken tot hun kerntaak, het bouwen, beheren en exploiteren van sociale 
huurwoningen. In dit project wordt het westelijke blok (de koopwoningen) 
ontwikkeld door een marktpartij, de twee oostelijke blokken door Pre wonen.

2. Strookt dit met uw visie op de ongedeelde stad?
Antwoord:
Het volkshuisvestelijke beleid richt zich niet op het niveau van het complex. De 
primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de corporaties en eigenaren.
Over de onderhavige ontwikkeling merken we op dat er twee complexen gebouwd 
worden voor de sociale verhuur en één voor de verkoop. Daarmee is er sprake van 
menging.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
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3. Klopt het dat het beleid is van de Haarlemse woningcorporaties (in ieder geval 
pre wonen) om niet te investeren in inpandige parkeervoorzieningen voor 
nieuwbouw complexen wanneer het gaat om sociale woningbouw?

Antwoord:
Ja. Zij geven aan dat de kosten voor een gebouwde parkeervoorziening leidt tot een 
onrendabele exploitatie (of alternatieve keuzen op ander vlakken zoals bijv. 
architectuur en duurzaamheid).

4. Strookt dit met de visie van het college om binnen de stad groen te behouden en 
tegelijk te verdichten ten koste van grijs?

Antwoord:
Ja. De uitgangspunten waaraan de parkeeroplossingen bij nieuwbouw moeten 
voldoen zijn vastgelegd in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Vertrekpunt hierin is dat 
het parkeren aan het zicht onttrokken wordt en op eigen terrein plaatsvindt. Dit 
betekent niet dat dat de parkeeroplossing volledig verdiept onder het wooncomplex 
moet worden opgelost. Er kan bijvoorbeeld ook gekozen worden voor 
afschermende taluds en een enigszins verdiepte ligging, mits de ruimtelijke 
kwaliteit gewaarborgd is. Om de kwaliteit van de oplossing te beoordelen laten wij 
ons adviseren door de ARK.

5. Wat vindt u van de sociale veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte bij 
de vele parkeerterreinen in de open lucht zoals deze de afgelopen 50 jaar in de 
stad zijn gerealiseerd?

Antwoord:
Er zijn locaties die goed functioneren en er zijn locaties die naar mening van 
bewoners minder goed of zelfs slecht functioneren. Over de gehele linie genomen 
vinden wij de kwaliteit en sociale veiligheid goed.

6. Deelt u de mening dat het vanuit het oogpunt van kwaliteit, toekomstvastheid en 
de beperkte bouwruimte in de stad ook buiten de binnenstad onwenselijk is dat 
bij nieuwbouw complexen met sociale huur standaard ruimtevretende nieuwe 
grootschalige parkeervoorzieningen in de open lucht komen ten koste van groen 
die hooguit alleen een beetje verdiept worden?

Antwoord:
Ja, daar zijn we het in algemene zin mee eens, maar dat zal per project afgewogen 
moeten worden. Wijken en buurten verschillen en ook de omstandigheden 
waarbinnen woningbouwprojecten ontwikkeld worden. Omdat gebouwd parkeren 
sterk van invloed is op de bouwkosten en dus de financiële uitvoerbaarheid zal dat 
niet in alle gevallen realistisch zijn. Corporaties streven naar rendabel bouwen. 
Daarnaast realiseren wij ons dat de investeringscapaciteit van de Haarlemse 
corporaties beperkt is en wij tegelijkertijd ook ambities hebben over het vergroten 
van de sociale voorraad, de betaalbaarheid van deze voorraad en streven we 
gezamenlijk een hoge energetische ambitie na.
Bovendien loont een gebouwde parkeervoorziening alleen als op straat betaald 
parkeren wordt ingevoerd en er een prikkel is om de parkeervoorziening te 
gebruiken.
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7. Bent u daarom bereid in het kader van moderniseren parkeren en de nieuwe 
structuurvisie openbare ruimte met een stadsbrede visie te komen op parkeren 
bij nieuwbouw en herstructurering en hoe dit gefinancierd kan worden?

Ja, het betreft echter een separaat beleidsproces. De parkeervisie uit 2013 is 
opgedeeld in 9 ‘programmalijnen’. Het moderniseren van het parkeerbeleid, dat 
momenteel actueel is, maakt onderdeel uit van programma 9 en het beleid over 
parkeren en bouwen is opgenomen in programma 1. Momenteel worden ambtelijk 
voorbereidingen getroffen om ook voor programma 1 met beleidsvoorstellen te 
komen. De uitwerking van de voorstellen is echter mede afhankelijk van de 
uitkomsten van de Toekomstvisie (o.a. Hoe ver wil Haarlem groeien?) en de SOR 
(o.a. Welke ambitie streven we na voor de openbare ruimte?). Wij verwachten dat 
we na de zomer meer inzicht kunnen geven over het moment dat over dit onderwerp 
van gedachten kunnen wisselen. Uitgangspunt daarbij blijft dat de financiering van 
de parkeervoorziening gedragen moeten worden door de initiatiefnemer.

Hoogachtend,
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Het college van burgemeester en wethouders.


