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Het college stuurt deze raadsinformatiebrief aan de raad, om te betrekken bij de
behandeling van het voorstel tot vaststellen van het SPVE Knooppunt Haarlem
Nieuw-Zuid
Bijlagen
Nadere informatie over de mobiliteitshub in relatie tot het SPVE Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid en
preciseren van de wijze waarop het college voornemens is de gemeenteraad te betrekken bij uitgebreide
omgevingsvergunningsprocedures in dit gebied.
Bij de behandeling van het SPVE Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid in de raadscommissie Ontwikkeling van 3
juni 2021 is door het college toegezegd om meer inzicht te geven in de drie varianten voor de mobiliteitshub.
En met name in de wijze waarop ieder van de drie varianten kan worden ingepast binnen de bouwvolumes
van het SPVE.
Over de voortgang van het vervolgonderzoek naar de mobiliteitshub Haarlem Nieuw-Zuid bent u recent
geïnformeerd in de raadsformatiebrief 2021/277509. Als uitvoering van het raadsbesluit 2020/691440 voeren
Gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland samen een vervolgonderzoek uit naar een mobiliteitshub op
de Schipholweg, tussen Spaarne en de aansluiting met de Europaweg. De varianten voor de mobiliteitshub
die in dit vervolgonderzoek worden ontwikkeld, komen tot stand op basis van een integrale aanpak: niet
alleen de doelstellingen op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit zijn in de varianten verwerkt,
ook financieel-economische afwegingen en de mogelijkheid tot faseren en optimaliseren speelde daarbij een
rol.
Op 15 juni 2021 heeft het college besloten tot het indienen van een reserveringsaanvraag bij de Provincie
Noord-Holland voor een bijdrage van EUR 10 miljoen uit het OV-Fonds aan de mobiliteitshub. Als bijlage bij
dit Collegebesluit is het voorlopig resultaat van de vervolgstudie naar de mobiliteitshub opgenomen. Voor
deze bijlage is door het college gemotiveerd geheimhouding opgelegd aan de commissie tot aan het moment
dat het college een raadsvoorstel heeft vastgesteld aangaande het vervolgonderzoek naar de mobiliteitshub.
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De betreffende bijlage, die voor raadsleden ter inzage beschikbaar is, geeft een goed beeld van de wijze
waarop de mobiliteitshub in de drie varianten binnen het SPVE Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid kan worden
ingepast. Concreet laat de variantenstudie zien dat in ieder van de ontwikkelde drie varianten:
• Het benodigd programma voor de mobiliteitshub inpasbaar is. De beoogde bouwvlakken en
bouwvolumes in het SPVE vormen geen belemmering voor een goede inpassing van de
mobiliteitshub. Ook sluit het in het SPVE beoogde programma voor de ontwikkelingsprojecten aan op
de ambitie een echt stedelijk knooppunt te realiseren.
• Het openbaar gebied tussen de gebouwen van het SPVE Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid aansluit op
het begane grondniveau van de gebouwen.
• Het behoud van de stroomfunctie van de N205 inpasbaar is
• Aanzienlijke kansen ontstaan voor het toevoegen van kwaliteit aan de openbare ruimte en het
openbaar groen.
Preciseren van de rol van de gemeenteraad bij uitgebreide omgevingsvergunningprocedures in dit gebied
Tijdens de behandeling van het SPVE Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid in de raadscommissie is ook gesproken
over de vervolgprocedure, met name over de vraag of een aanvraag omgevingsvergunning op basis van een
vastgesteld SPVE, door het college aan de raad zal worden voorgelegd voor een verklaring van geen
bedenkingen. Het college hecht er waarde aan die vraag in deze brief nader te beantwoorden, om de
verwachtingen op dit punt zoveel mogelijk te verhelderen. Daarbij gaan we in op de standaard werkwijze, de
werkwijze bij projecten binnen het SPVE Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid, en de werkwijze bij het
naastgelegen project J.J. Hamelinkstraat.
Standaard werkwijze
In 2011 heeft uw raad een aantal categorieën van besluiten aangewezen1 waarvoor geen ‘verklaring van geen
bedenkingen’ is vereist, onder voorwaarde dat het college de raadscommissie Ontwikkeling (achteraf) in
kennis stelt van genomen Wabo-projectbesluiten. Eén van de aangewezen categorieën bestaat uit ‘projecten
die in overeenstemming zijn met het beleid dat door de gemeenteraad van Haarlem is vastgesteld. Het gaat
daarbij om gebiedsvisies, stedenbouwkundige of ruimtelijke randvoorwaarden / programma van eisen […]’ et
cetera.
Vastgoedprojecten binnen het SPVE Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid
Nadat het SPvE door de raad is vastgesteld zullen de ontwikkelaars de drie bouwplannen uitwerken. Ieder
project volgt een eigen planning. Op basis van de uitgewerkte plannen kunnen de ontwikkelaars verzoeken
om een bestemmingsplan of een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning, in afwijking van het geldend
bestemmingsplan. Op dit moment heeft dat laatste de voorkeur van de ontwikkelaars. Indien de plannen
1

Bij het van kracht worden van de Omgevingswet verdwijnt de verklaring van geen bedenkingen. De raad wijst
gevallen aan waarbij wel een bindend advies nodig is van de gemeenteraad om af te wijken van het
bestemmingsplan. Een voorstel voor een besluit met die strekking wordt door het college voorbereid en zal
tijdig aan uw raad worden voorgelegd.
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volledig voldoen aan het vastgestelde SPvE, dan is geen verklaring van bedenkingen noodzakelijk. De raad
heeft dan immers vooraf al besloten over de ruimtelijke kaders voor de drie ontwikkelingen, en de hierboven
beschreven werkwijze is dan van toepassing. Omdat een verklaring van geen bedenkingen dan niet
noodzakelijk is, is het college voornemens de volgende werkwijze te hanteren, gelet op de omvang van de
projecten en het belang dat de raad hecht aan de uitwerking van de plannen: Het college zal in die gevallen
aan de commissie Ontwikkeling advies vragen over het ontwerpbesluit vóórdat het ontwerpbesluit ter visie
wordt gelegd, en nádat alle relevante adviezen zijn uitgebracht. De commissie kan zich dan een volledig beeld
vormen van de situatie. Mochten de plannen (of een van de plannen) niet voldoen aan het vastgestelde SPvE,
dan komen deze uiteraard terug in de raad voor een verklaring van geen bedenkingen.
Hamelinkstraat
Op 25 juni 2020 is de startnotitie ‘doorstart Herstructurering J.J. Hamelinkstraat Slachthuisbuurt Zuidstrook
blok 6 t/m 8’ door de raad vastgesteld (2020/447258).
Bij vaststelling van de startnotitie was het uitgangspunt dat er twee afzonderlijke omgevingsvergunningen
nodig waren voor dit bouwplan. Een reguliere omgevingsvergunning voor het overgrote deel van het
bouwplan dat – met beperkte afwijkingen – binnen het vigerende bestemmingsplan past. En een uitgebreide
vergunningprocedure voor alleen het deel van de 26 vrije sector grondgebonden koopwoningen op de J.J.
Hamelinkstraat. Hiervoor is in principe een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig.
Echter, bij indiening van de aanvragen voor de vergunningen is gebleken dat beide planonderdelen
inhoudelijk niet los van elkaar aangevraagd kunnen worden. Het gevolg is dat door de afwijking van het
bestemmingsplan het totale bouwplan als één uitgebreide vergunningprocedure wordt gezien.
Gegeven het feit dat het stedenbouwkundig plan inhoudelijk niet afwijkt van hetgeen aan de raad is
gepresenteerd bij vaststelling van de startnotitie, en in het belang van de voortgang (voorkomen van enkele
maanden vertraging voor 261 woningen die binnen het bestemmingsplan gerealiseerd worden), is het college
voornemens de ontwerp-omgevingsvergunning direct ter visie leggen waarbij wij de startnotitie aanmerken
als een ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en alleen bij zienswijzen de
gemeenteraad om een definitieve verklaring van geen bedenkingen vragen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris
de burgemeester
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