
          

 

Motie “PDV No Way” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 23 april 2020, naar aanleiding 
van de vaststelling van de Startnotitie Spaarndamseweg 74-78 (Carpet Right) 

 
constaterende dat, 

- de Startnotitie voorziet in de realisatie van een grootschalige (ca. 1.780 m2), perifere 

detailhandelslocatie alsmede een woontoren van ca. 30 meter hoog, 
- in het vigerend bestemmingsplan een detailhandels-functie is opgenomen, doch voor de 

woonfunctie alsmede het ontwikkelvolume het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.  
 

overwegende dat, 
- voor de perifere detailhandels-functie geen gebruiker in beeld is (waardoor het risico bestaat 

van bouwen voor toekomstige leegstand), 
- Grootschalige- en Perifere Detailhandel aan de westkant van het Spaarne grote gevolgen 

heeft voor de mobiliteitsdruk in de Ontwikkelzone Spaarndamseweg, 

- er zicht bestaat op herontwikkeling van de nabijgelegen detailhandelslocatie Spaarneboog 
hetgeen kansen biedt om op een samenhangender wijze stadsvernieuwing te realiseren 
overeenkomstig de ambities zoals omschreven in de Ontwikkelvisie Spaarndamseweg,  

- de geplande woontoren niet voldoet in de ambitie om woningbouw te realiseren in de 

verhouding  40-40-20, noch in de verhouding 50-50 conform de Ontwikkelvisie, 
- de planologische mogelijkheden in het toekomstige bestemmingsplan idealiter een resultaat 

van onderhandeling tussen gemeente en initiatiefnemer is, waarbij het saldo tussen 

toevoeging van (woon)functie(s) en ontwikkelvolume minus schrappen van de 
detailhandelsfunctie geen vermogensschade voor de initiatiefnemer vormt, 

- het onderhandelingsresultaat door toevoeging van de woonfunctie in de Startnotitie reeds 
gunstige financiele gevolgen heeft voor de initiatiefnemer, hetgeen een claim op (directe) 
planschade door verlies van de detailhandelsfunctie onwaarschijnlijk maakt, 

- door het schrappen van de detailhandelsfunctie ruimte ontstaat om, naast vrije sector, tevens 

voor andere doelgroepen woningen te bouwen, hetgeen de programmering van het 
woningbouwprogramma meer in lijn brengt met de ambities uit het coalitie-akkoord en de 

Ontwikkelvisie Spaarndamseweg. 



 

verzoekt het College; 
 Met de initiatiefnemer in gesprek te gaan om de detailhandelsfunctie uit het plan te schrappen 

en daarvoor in de plaats te onderzoeken of een volledig woningbouwprogramma in lijn met de 
40-40-20-eis of 50-50 eis mogelijk is, 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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