
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
MOTIE Onderzoek P & R De Krim 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 19 september 2019, 
 
In beraadslaging over de Startnotitie IJsbaanlaan e.o. 
 
Overwegende dat: 

• Bij de ontwikkeling IJsbaanlaan e.o. uitgangspunt is dat naast de parkeervoorziening voor de 
nieuwbouw de bestaande parkeerplaatsen (thans 755) binnen het plangebied gecompenseerd 
zullen worden; 

• Hoe minder ruimte het parkeren in de nieuwe situatie inneemt, hoe meer woningen gerealiseerd 
kunnen worden en hoe meer groen een plek kan krijgen in het gebied en dat daarom een 
ondergrondse of een compact gebouwde parkeergarage wenselijk is; 

• Het compenseren van het de huidige parkeerplaatsen in een gebouwde oplossing kostbaar is 
(circa 18 miljoen als wordt gerekend met 25.000 euro per plaats) en daarom extra financiering 
van derden hiervoor meer dan welkom is; 

• De huidige parkeerplaatsen voornamelijk op drukke momenten in het weekend worden gebruikt 
ten behoeve van de sportvoorzieningen; 

• Station Bloemendaal in de directe omgeving is, maar geen goede parkeerfaciliteiten heeft; 

• P&R voorzieningen bij stations met name overdag op werkdagen worden benut en veel P&R 
locaties in de regio momenteel vol zijn zoals Haarlem Spaarnwoude en Halfweg-Zwanenburg; 

• De Haarlemse gemeenteraad herhaaldelijk heeft gevraagd om P&R locaties aan de randen van 
de stad te ontwikkelen; 

• Station Bloemendaal geen entree heeft aan de Haarlemse zijde waardoor de loopafstand vanaf 
het ontwikkelgebied circa 700 meter is in plaats van circa 300 meter; 

 
Verzoekt het college: 

• Te onderzoeken of de nieuwe parkeervoorziening ook ingezet kan worden als P&R voorziening 
voor station Bloemendaal en of de provincie met het oog op dat doel bereid is bij te dragen aan 
de bekostiging van deze parkeervoorziening; 

• In overleg te gaan met ProRail en de provincie om de haalbaarheid van een stationsentree voor 
station Bloemendaal aan de Haarlemse zijde te onderzoeken; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
Frits Garretsen, SP 
Gertjan Hulster, Actiepartij 


