
Motie “Aan de slag met de Nedtrain garage” 

    

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 maart 2020 

Constaterende dat 

• In de visie Spaarnesprong was een parkeeroplossing opgenomen met als doel de parkeerdruk in de wijk te 

verminderen; verder te werken aan een autoluwe (binnen)stad; het verhogen van kwaliteit openbare ruimte en 

vergroening; en compensatie te bieden voor het verdwijnen van een aantal bestaande parkeergelegenheden als 

gevolg van geplande ontwikkelingen (parkeerterreintjes Fietsznfabriek, voorterrein Koepel). Door bezoekers aan 

de binnenstad komende vanuit het oosten in deze garage eerder ‘af te vangen’ vermindert het ook het verkeer in 

de rest van het centrum. 

• Een eerste analyse oplevert dat bij deelname in de realisatie van de NedTrain garage er een onrendabele top valt 

te verwachten bij een exploitatie van 40 jaar. Omgezet in jaarlijkse kosten (voor afschrijving, rente en exploitatie) 

moet gerekend worden op € 50.000,- per jaar. 

• Met de NedTrain garage er circa 600 parkeerplaatsen gecreëerd kunnen waarvan circa 265 voor eigen gebruik van 

NedTrain en circa 335 voor omgeving (bron: “Parkeeroplossingen Spaarnesprong”) 

Overwegende dat 

• Vanaf februari gesprekken worden gevoerd met NStreinmodernisering en met marktpartijen om de financiële 
afweging verder inzichtelijk te krijgen. Zodoende dient de Raad een keuze te maken voor parkeervoorzieningen in 
de Spaarnesprong; 

• Realisatie van de NedTraingarage de meest realistische optie is om op middellange termijn een oplossing te 
bieden om de parkeerdruk in de aangrenzende buurten te verminderen. 
 

Roept het college op 

• Over te gaan tot deelname in de realisatie van de NedTrain garage, waarbij de potentieel onrendabele top vanaf 

realisatie wordt gedekt door een additionele taakstelling  

• De financiële verplichtingen op te nemen in de Kadernota 2021 (In het geval van significante tegenvallers kan de 
noodzaak van deze investering altijd in samenhang met andere beleidsterreinen bekeken worden) 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M. Wiedemeijer    

PvdA Haarlem  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/09-mei/17:00/Parkeeroplossingen-Spaarnesprong/2019218967-1-Parkeeroplossingen-Spaarnesprong.pdf

