
Haarlem

Woningdelen op het Deliterrein
De raad, bijeen op 17 mei 2018,

Constaterende dat

• Op het Deliterrein de bouw van 131 woningen is gepland, namelijk 41 
eengezinswoningen, 33 stadswoningen en 57 appartementen, allemaal 
koopwoningen;

• 34 eengezinswoningen reeds zijn vergund en van de te bouwen 
appartementen zijn er 40 sociale koop;

• In de Indische buurt ongeveer 20% van de woningen eigendom is van de 
woningcorporaties;

• Er in Haarlem een grote behoefte is aan sociale huurwoningen;
• 62% van de mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning uit 

alleenstaanden bestaat;
• Ook voor alleenstaanden met een hoger inkomen in toenemende mate het 

moeilijk is om een woning te vinden;
• Aan het vastgestelde Beleidskader Selectie de beleidsregel IX is toegevoegd, 

die bij ieder project vraagt: “om een geborgde woningbouwprogrammering van 
de ontwikkelende partij met een concreet percentage sociale huurwoningen tot 
de aftoppingsgrens en waarbij met de Haarlemse corporaties wordt 
afgesproken welke corporatie voor afname van het sociale deel aan woningen 
in beeld is”;

Overwegende dat

• Het “Friends concept” kan helpen om de toenemende woningnood onder 
alleenstaanden op te lossen, het daarom wenselijk is dat 30% van de te 
bouwen woningen uit huurwoningen bestaat;

• Het in overeenstemming met de Woonvisie is dat 15 % van de te bouwen 
woningen op het Deliterrein bestaat uit sociale huur;



• Van de te bouwen woningen er 40 kunnen worden verhuurd aan twee of meer 
alleenstaanden; daardoor de huur voor sommige alleenstaanden kan zakken 
beneden de aftoppingsgrens, zodat huurtoeslag mogelijk wordt;

• Een gedeelde of onvrije etage met een gedeelde voordeur door de 
Belastingdienst toch als een zelfstandige woning wordt beschouwd indien elke 
bewoner beschikt over een eigen woon(slaap)kamer, een eigen WC en een 
eigen keukenblok, en de toegangsdeur tot het eigen woonvertrek op slot kan 
worden gedaan;

• Volgens de website van de Belastingdienst en de VNG huurtoeslag voor geen 
zelfstandige woonruimte mogelijk is voor studenten of voor een 
groepswoning voor ouderen;

• Volgens de Belastingdienst huurtoeslag voor een gesplitste woning op 1 
huisnummer mogelijk is indien elke bewoner beschikt over een eigen 
woon(slaap)kamer, een eigen WC en een eigen keukenblok;

Draagt het college op om “het Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
partiële herziening Deliterrein” als volgt te wijzigen:

• De tekst op blz. 5 onder 4.1 .b; de woningdifferentiatie is aangepast: nu 33 
stadswoningen, 57 appartementen en 41 grondgebonden woningen. 30% 
sociaal. Voor 34 woningen is een bouwvergunning verleend.

Te vervangen door de navolgende tekst:
4.1 ,b;de woningdifferentiatie is aangepast: nu 33 stadswoningen, 57 
appartementen en 41 grondgebonden woningen. 30% sociale koop en 30% 
huur volgens het Friends concept, waarvan de helft sociale huur. Voor 34 
woningen is een bouwvergunning verleend. De huur wordt gerealiseerd door 
het bouwen van (gesplitste) woningen op 1 woonadres die worden bewoond 
door 2 of meer alleenstaanden. De huur van de sociale huurwoningen bevindt 
zich onder de aftoppingsgrens.

• Het collegebesluit 2017/489346 van 13 maart 2018 hierop aan te passen.

• De aangepaste voorwaarden voor het woningbouwprogramma tevens vast te 
leggen in de af te sluiten anterieure overeenkomst.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP Marceline Schopman PvdA Sander van den Raadt Trots
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De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 mei 2018, gehoord de 
beraadslaging over de zienswijze op verantwoording 2017 en globale begroting 2019 
Metropoolregio Amsterdam,

Constaterende dat:

- De Centrale invalshoek voor het Platform Mobiliteit het bevorderen van de 
bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is;

- Majeure infrastructuurprojecten en ontwikkelingsstrategieën voor verkeer en 
vervoer de prioriteit van het Platform Mobiliteit hebben;

- Haarlem niet direct vertegenwoordigd is binnen het Platform Mobiliteit van de 
Metropoolregio Amsterdam;

Overwegende dat:

- Haarlem een betere bereikbaarheid nodig heeft waarvoor majeure 
infrastructuurprojecten onontbeerlijk zijn1* *;

Draagt het College van B&W op:

- Zich in te spannen voor directe bestuurlijke vertegenwoordiging in het 
Platform Mobiliteit van de MRA;

En gaat over tot de orde van de dag.

1 https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/haarlem-nieuwe-filehoofdstad-van-nederlando

* Structuun/isie openbare ruimte, Haarlem 2040:Groen en Bereikbaar



GROEN
LINKS

Haarlem in vervoering
Motie

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 mei 2018, gehoord de 
beraadslaging over de zienswijze op verantwoording 2017 en globale begroting 2019 
Metropoolregio Amsterdam,

Constaterende dat:

- De Vervoerregio Amsterdam een samenwerkingsverband is van 15 
gemeenten;

- De Vervoerregio zich richt op regionale verkeers- en vervoervraagstukken;

- Haarlem en de rest van Zuid-Kennemerland niet vertegenwoordigd zijn binnen 
de Vervoerregio Amsterdam;

Overwegende dat:

- Haarlem en Zuid-Kennemerland verkeers- en vervoersvraagstukken kent die 
beter op regionaal niveau geadresseerd kunnen worden;

- Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemstede, 
Zandvoort en de Kamer van Koophandel al samenwerken om in deze regio 
een betere bereikbaarheid voor elkaar te krijgen;

Draagt het College van B&W op:

- Om samen met Zuid-Kennemerland de nodige stappen te zetten teneinde 
gezamenlijk tot de Vervoerregio Amsterdam toe te treden;

En gaat over tot de orde van de dag.



SP.
Haarlem geeft steun aan het initiatief van Groen Links

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 17 mei 2018,

Constaterende dat

• De fractie van Groen Links in de Provinciale Staten een initiatiefvoorstel heeft 
ingediend waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden van 
een lightrailnetwerk in de Metropoolregio Amsterdam;

• Groen Links tevens wil dat Gedeputeerde Staten duidelijk maakt welke stappen 
de provincie moet zetten om tot de totstandkoming van een dergelijk netwerk te 
komen;

• In het initiatiefvoorstel ook lightrailverbindingen tussen Haarlem en Amsterdam 
Zuid, Haarlem en Schiphol en een nieuwe lightrail verbinding tussen Zandvoort, 
Bloemendaal aan Zee, Haarlem en Amsterdam Centraal zijn opgenomen;

Overwegende dat

• Het advies van GS over initiatiefvoorstel uiterlijk 30 mei 2018 wordt verwacht en 
daarop in de Provinciale Staten zal worden behandeld;

• Voor de oplossing van de verkeersproblemen waar Haarlem mee kampt de 
totstandkoming van een lightrailnetwerk tussen Zuid-Kennemerland en de rest 
van de metropoolregio Amsterdam noodzakelijk is;



Spreekt uit

Zijn steun aan genoemd initiatiefvoorstel;

Geeft het college de opdracht

om het standpunt van de raad aan Gedeputeerde en Provinciale Staten over te 
brengen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP Gertjan Hulster AP



GROEN
LINKS

NOORD-HOLLANO

Initiatiefvoorstel
Onderzoek naar de mogelijkheden van een lightrail-netwerk in de Metropoolregio Amsterdam

Inleiding
Het is druk in de Metropoolregio Amsterdam. En het wordt nog veel drukker. Zelfs in 
conservatieve scenario's van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving 
groeit de mobiliteit per auto 23% (bestuurders) en per trein 20%. In andere scenario's stijgen deze 
percentages zelfs naar respectievelijk 58% en 42%.1 Op 15 januari publiceerde het NRC een oproep 
van randstad-wethouders en OV-directeuren om nu te investeren in lightrail om een 
verkeersinfarct in de toekomst te voorkomen. Via lightrail kunnen met hoge frequentie grote 
aantallen reizigers worden vervoerd en bovendien langere afstanden worden afgelegd dan met 
trams.

Experts en de grote vervoersbedrijven zijn het er over eens dat het openbaar vervoer radicaal 
moet worden verbeterd om te voorkomen dat het bestaande systeem vastloopt. Meer asfalt is 
geen duurzame lange termijn oplossing voor het mobiliteitsprobleem in de Randstad. In december 
2017 pleitte ook de VNG voor nieuwe lightrailverbindingen, metrolijnen en extra trams. Ze 
waarschuwen dat de groeispurt van steden niet kan zonder extra investeringen in de 
bereikbaarheid.2 Kortom: het is duidelijk dat er verschuivingen nodig zijn van investeringen in 
wegenaanleg naar milieuvriendelijk OV. Verandert er niets, dan slibt de Metropoolregio 
Amsterdam dicht.

Bestuurlijke context
Nieuwe lightrailverbindingen maken een complexe bestuurlijke materie los. De lijnen doorkruisen 
verschillende gemeenten en concessiegebieden. Juist daarom zal de provincie als aanjager en 
regisseur moeten fungeren om diverse partijen bij elkaar te brengen. Echter, de provincie Noord- 
Holland, een grote en invloedrijke speler op het gebied van mobiliteit, houdt zich tot nu toe 
afzijdig in het debat en de discussie over (het vormgeven van een) lightrailnetwerk. Reden voor 
Groenlinks Noord-Holland om dit onderwerp ook op de provinciale agenda te zetten.

Groenlinks wil dat Gedeputeerde Staten duidelijk maakt welke stappen de provincie moet zetten 
om tot een zogenoemd lightrail-netwerk van metro-achtige voertuigen voor snelle verbindingen 
en kortere reistijden in de Metropoolregio Amsterdam te komen. Aan de hand van de notitie van 
Gedeputeerde Staten wil Groenlinks vervolgens met Gedeputeerde Staten (GS), de commissie en 
deskundigen in gesprek om duidelijk te krijgen welke stappen de provincie Noord-Holland zal 
moeten maken om een versnelling teweeg te brengen. In dit initiatiefvoorstel presenteren wij een 
aantal mogelijke maatregelen daartoe.

1 http://nieuws.ns.nl/download/178090/16.07.07samenvattingvisieovnl.pdf

2 https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/mobiliteitsbeleid/nieuws/geen-rails- 
geen-woningen-investeer- nu-in-bereikbaarheid



Goed en milieuvriendelijk OV onmisbaar voor een vitale provincie
Openbaar Vervoer is niet alleen een belangrijk vervoermiddel maar ook een teken van beschaving: 
het verschaft iedereen toegang tot school, werk en vertier en ontlast de overvolle wegen. Auto's 
nemen te veel openbare ruimte in beslag, die vooral binnen de steden steeds schaarser wordt 
waardoor de leefbaarheid in het gedrang komt. De (elektrische) fiets is voor de korte en 
middellange afstanden en, ook in combinatie met OV, duurzaam en belangrijk.

Openbaar Vervoer in de MRA loopt niet in de pas met metropolen in het buitenland
De Metropoolregio Amsterdam is een van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland, een 
gewilde plek om te wonen en te werken. Het aantal inwoners en banen groeit veel sterker dan het 
landelijk gemiddelde. In 2030 worden 230.000 extra woningen voorzien. Amsterdam moet beter 
aangesloten worden op de rest van de provincie. Ofschoon het OV een belangrijke drager is voor 
de metropoolvorming, loopt het OV in de MRA niet in gelijke pas met andere grote metropolen als 
Berlijn, Parijs, Londen en het Ruhrgebied.

Lightrail is spoorgebonden openbaar vervoer:
soms is het een verzamelnaam voor tram en metro, anderen vertalen het als sneltram. Kenmerken 
zijn een hoge frequentie, hoge capaciteit reizigers, veel snelle stops en een afstand tot ca. 30 
kilometer. Vaak rijdt de lightrail tussen stad en omgeving. Groot voordeel is de flexibiliteit: lightrail 
kan samengaan met ander verkeer in de stad en met treinen op het spoor.
Bron: NRC Next 17 jan 2018

Parijs kent bijvoorbeeld de RER lijnen voor vervoer binnen de stad en naar plekken buiten het 
centrum van de lichtstad. Die RER-lijnen sluiten weer uitstekend aan op de metrolijnen. Vaak 
maken ze gebruik van dezelfde stations, of kun je de metrostations via een ondergrondse tunnel 
bereiken. En zo kennen Duitse steden als Berlijn en metropolen als Keulen/Düsseldorf de S-Bahn, 
als belangrijke aanvulling op de metro en tram. In Parijs verzorgt het openbaar vervoer 34 procent 
van de vervoersbewegingen, net zoveel als in Londen. Ter vergelijking: In Amsterdam is dat slechts 
12 procent.3

Succesvolle voorbeelden dichter bij huis: Randstadrail
Dichter bij huis kennen we ook een succesvol voorbeeld met klinkende cijfers, namelijk 
Randstadrail Rotterdam, Den Haag. Sinds de ombouw van de Hofpleinlijn van trein naar metro 
tussen Rotterdam en Den Haag (metrolijn E) en de ombouw van de Zoetermeerlijn van trein tot 
sneltram, is het aantal passagiers toegenomen van 8000 naar 42000 per dag4. Van Rotterdamse 
metrostations als Slinge of Stadhuis kun je zonder over te stappen doorrijden naar Den Haag 
Centraal. Kortom, een goed voorbeeld van een schaalsprong in het OV in stedelijke regio's. Op dit 
moment wordt het tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland omgebouwd van een spoorlijn tot 
moderne metro.

R-net en de Metropoolregio
In onze regio rijden het GVB, Connexxion en EBS met de R-net-formule als herkenbaar 
kwaliteitsbeeld voor snel en betrouwbaar openbaar vervoer. Dit is een goede eerste stap, maar 
voor een toekomstbestendig openbaar vervoer is meer nodig.

3 https://mobiliteitsalliantie.nl/randstad-slibt-dicht-zonder-extra-lightrail/
4 https://nos.nl/artikel/2187655-iaarliiks-miliard-euro-extra-nodig-voor-ov-in-de-randstad.html



De NS doet een duit in het zakje met spoorboekloos rijden, maar dat biedt onvoldoende soelaas.
Zo zijn vanuit Haarlem alleen de Amsterdamse treinstations Sloterdijk en Centraal direct per spoor 
bereikbaar. Volgens Rover is de Haarlemse OV-reiziger meer dan 45 minuten onderweg5 naar de 
120.000 arbeidsplaatsen in de werkgebieden aan de oost- en zuidkant van Amsterdam. Met de 
toenemende verkeersdrukte in de regio en het gegeven dat de steden daarbij dreigen dicht te 
slibben kan onze regio niet achterblijven bij alle goede voorbeelden uit binnen- en buitenland.

Daarom wil Groenlinks nü de discussie starten over de toekomst van hoogwaardig openbaar 
vervoer in de Metropoolregio. Wij zien mogelijkheden voor meerdere lightrail- of metrolijnen van 
de Noordzeekust tot aan het Gooi, veelal inpasbaar binnen bestaande OV/verkeerscorridors. Wij 
willen starten met het ophalen van kennis en input van deskundigen en onze ideeën toetsen. Dit 
kan de start vormen van een bredere discussie met onze mobiliteitspartners in de MRA.

Voor de verdere discussie is van belang te weten dat spoometbeheerder ProRail aangeeft dat het 
spoor niet alleen door treinen, maar ook door metro's en andere vormen van lightrail gebruikt kan 
worden6. De techniek en veelal ook de capaciteit vormen geen belemmering.
Voor de discussie is het belangrijk om tot een integrale OV-visie te komen. We willen multi-modaal 
naar de vervoersbehoefte kijken en meenemen dat auto-gebruikers ook voor een deel van hun 
reis het OV kunnen gebruiken, evenals de fiets als voor- en natransport.

Ons doel
Een lightrail-netwerk voor de metropoolregio moet doordringen tot in de kern van de steden en 
de belangrijke woon- en werkgebieden buiten de stad met elkaar verbinden. Zo kunnen we de 
bereikbaarheid én de leefbaarheid van de MRA verbeteren en de verbondenheid in het gebied 
versterken. Het netwerk moet snel, doeltreffend en betrouwbaar worden en moet dé ruggengraat 
zijn van de MRA. Uiteraard dient dit netwerk goed aan te sluiten op verkeersvoorzieningen in de 
rest van de provincie.

Onze discussievoorzet
Groenlinks is een grote voorstander van het uitbouwen van de lossere lijnen van R-net naar een 
backbone-OV-netwerk om te bewerkstelligen dat lightrail samen met trein en bus de 
kernmobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam kan verzorgen. Wij hebben ideeën over waar 
nieuwe routes zouden kunnen komen. Deze ideeën willen wij graag delen, niet als voorschot op 
hoe het per se moet worden maar als start van een brede discussie.

Westelijk van Amsterdam
• Zuidtangent
De route van de huidige lijn 300, van Amsterdam Zuidoost via Ouderkerk aan de Amstel 
naar Amstelveen, Schiphol, Hoofddorp naar Haarlem.

■ Haarlem naar Amsterdam Zuid
De route van de huidige lijn 346, van Amsterdam Zuid via de AIO, A4, A9, N205 en de 
Schipholweg naar Haarlem Station.

• Zandvoort en de Kennermerlijn
Amsterdam-Haarlem-Zandvoort en Amsterdam-Haarlem- Alkmaar, aangesloten op huidige

5 https://ovmagazine.nl/2017/12/rover-wil-tram-en-metro-haarlem-amsterdam-1132/
6 https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2016/08/29/eringa-metros-kunnen-via-ns-spoor-naar-schiphol-rijden/



Oostlijn. Nieuwe stations bij Geuzeveld, in Haarlem, Bloemendaal aan Zee.

Oostelijk van Amsterdam

• IJmeerspoorlijn
Van Almere onder het IJmeer door naar IJburg en Amsterdam Zuidoost, mogelijk als 
verlengde van de Zuidtangent.

• Gooilijn
Lightrail Amsterdam-Hilversum, aangesloten op toekomstige Oost-Westlijn vanaf station 
Muiderpoort.

Noordelijk van Amsterdam

• Noord-Zuidlijn naar Waterland, Purmerend en Volendam
Via de N235 naar Purmerend en via de N247 naar Monnickendam, Edam en Volendam.

■ Alkmaar en Zaanlijn
Amsterdam- Zaanstad-Hoorn en Amsterdam- Zaanstad-Alkmaar aangesloten op huidige 
Ringlijn.

■ Dam tot Damlijn
Aftakking van Noord-Zuidlijn via Sixhaven en NDSM-werf naar Zaandam.

Zuidelijk van Amsterdam

■ Doortrekken Amstelveenlijn naar Aalsmeer
Via nieuwe route Amstelveenlijn (lijn 51) naar Uithoorn, voor Uithoorn afbuigen naar Aalsmeer 
langs N196.
Mogelijk later doortrekken naar Hoofddorp en Schiphol.

■ Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Schiphol 
Noord-Zuidlijn naar Schiphol, Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

Verdere algemene verbeteringen
• Vaker treinen en meer stations op bestaande stoptreinroutes in de Metropoolregio

■ Sluiten Kleine Ring metro in Amsterdam

■ Betere nachtelijke verbindingen

Mogelijk vervolgonderzoek
Groenlinks realiseert zich dat het geen eenvoudig proces zal zijn en dat meerdere partijen 
betrokken moeten worden.

Initiatiefvoorstel



Dit initiatiefvoorstel is bedoeld om alle belangrijke informatie op tafel te krijgen om een 
beredeneerde afweging te kunnen maken over vervolgstappen. Dat is noodzakelijk omdat het gaat 
om een complex bestuurlijk speelveld en grote investeringen. Wij verzoeken GS daarom die 
informatie voor ons te verzamelen en willen daarmee een expertmeeting organiseren later dit jaar. 
Ons doel is alle relevante informatie voorhanden te hebben voor een volgende bestuursperiode.

Besluit

Provinciale Staten besluiten

Gedeputeerde Staten op te dragen een notitie op te stellen over de mogelijkheden van een 
lightrailnetwerk in de Metropoolregio Amsterdam en daarin in ieder geval antwoord te geven op 
de volgende vragen:

■ Welke rol ziet GS voor de provincie als het gaat om het realiseren van een 
lightrailnetwerk in de MRA?

. Welke stappen kan de Provincie zetten om tot een lightrailnetwerk te komen?

. Waar ziet GS kansen voor de toekomst, waar belemmeringen? Graag een korte, eerste 
reactie op de ideeën van Groenlinks.

■ Welke provinciale (en andere) middelen moeten daarvoor in de nabije toekomst worden 
gereserveerd?

• Welke onderzoeken zijn nodig om tot concrete acties te komen?

■ Welke tussenstappen naar een verder gelegen doel en/of welke slimme 
tussenoplossingen kunnen op de korte termijn worden uitgevoerd?

Met behulp van de informatie van GS willen wij later dit jaar een expertmeeting organiseren.

Alwin Hietbrink, Groenlinks
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Motie: 'Gedifferentieerd... Niet Verkeerd'
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 mei 2018,

Constaterende dat:

• Het College voorstelt gemeentelijke grond te verkopen aan Spaarne Gasthuis voor 
vervangende nieuwbouw van het ziekenhuis en voor het toevoegen van 350 woningen.

• Door deze nieuwbouw het ziekenhuis voor Haarlem / Schalkwijk behouden kan blijven wat 
van sociaal-maatschappelijk en economisch groot belang is voor de stad.

• De bouw van de 350 beoogde woningen,- waartoe de verkoop van de gemeentelijke grond 
is bedoeld-, zeer gewenst is gezien de grote druk op de Haarlemse woningmarkt.

• De Raad heeft uitgesproken dat binnen redelijke termijn iedere Haarlemmer een betaalbare 
woning moet kunnen vinden .

• De wachtlijsten voor m.n. een sociale huurwoning in Haarlem echter nog steeds 
onverminderd en onaanvaardbaar lang zijn;

• Er ten aanzien van de ambitie : 'Haarlem ongedeelde stad' actief beleid is om binnen wijken 
aan zowel de oost- als westkant van het Spaarne vermenging van dure-, middeldure- en 
goedkope woningen te realiseren, omdat dit positieve effecten heeft op de leefbaarheid in 
de stad en haar buurten {- differentiatie).

• Er aan het vastgestelde Beleidskader Selectie Marktpartijen de beleidsregel IX is toegevoegd 
die bij ieder project vraagt: 'om een geborgde woningbouwprogrammering vd 
ontwikkelende partij met een concreet percentage sociale huurwoningen tot de 
aftoppingsgrens en waarbij met de Haarlemse corporaties wordt afgesproken welke 
corporatie voor afname van het sociale deel aan woningen binnen het ontwikkelproject in 
beeld is.’

Overwegende dat:

• Op p.63 in de Woonvisie staat:'... Om de gewenste verdeling van het
woningbouwprogramma over de stad te realiseren zullen we,...... joroject- en wijkgericht
sturen op het bouwen van sociale huurwoningen. Om dit daadwerkelijk tot stand te brengen 
moeten we de verkoop van (een deel van) de locaties die nog tot het gemeentelijk eigendom 
behoren zo inrichten dat hier daadwerkelijk sociale huur kan worden gerealiseerd.'

• Er in het voorliggende Collegebesluit (2018/101624) en het Concept Stedenbouwkundige 
Randvoorwaarden Spaarne Gasthuis -fase 1 wordt voorgesteld een woningbouwprogramma 
uit te voeren met slechts 15% sociaal en voor het overige 85% middelduur en duur. Met als 
onderbouwing dat: 'Toename van sociale woningen hier niet is beoogd'.

• Er de afgelopen én komende periode juist in dit deel van Schalkwijk vanuit 
'differentiatieoogpunt' veel sociale woningen zijn verdwenen/zullen verdwijnen en er vooral 
middeldure- en dure woningen in dit gebied rondom het Spaarne Gasthuis zijn/worden 
toegevoegd . Denk daarbij aan Schalkwoud, Entree Oost, Entree West, Schalkstad, Vijverpark.

• De differentiatiebalans hiermee naar de andere kant dreigt door te slaan.
• Er bij de Zusterflat naast het Spaarne Gasthuis 135 woonruimtes uit het sociale segment zijn 

verdwenen (= 40%!)
• Om deze afname te compenseren de voorgestelde 15% uit het woningbouwprogramma dus 

ruim onvoldoende is en de druk op de wachtlijsten niet verkleint, maar geheel tegen de 
beleidsuitgangspunten in, nog verder vergroot.



Verzoekt het College:
• Het Concept Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Spaarne Gasthuis - fase 1 als volgt te 

wijzigen, (*Pagina 10, le bullet bij Voorwaarden woningen)
*'Gedifferentieerde woningbouw; 40% sociaal, 30 % betaalbaar middelduur (710-950 
euro) en 30 % duur. Van de sociale woningbouw moet minimaal 70% onder de 
aftoppingsgrens gerealiseerd worden.'

• Het Collegebesluit Intentieovereenkomst nieuwbouw Spaarne Gasthuis (2018/101624) en de 
Intentieovereenkomst met het Spaarne Gasthuis hierop aan te passen.

• Deze aangepaste voorwaarden voor het woningbouwprogramma tevens vast te leggen in het 
Masterplan en de af te sluiten anterieure overeenkomst,

• Vast te leggen dat de sociale woningbouw niet als laatste onderdeel

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Actiepartij Groen Links

Marceline Schopman Gertjan Hulster Jasper Drost

OPHaarlem SP

Annemieke Kok Frits Garretsen



Motie: P+R bij Spaarne Gasthuis Zuid

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17-mei 2018,

Overwegende dat:

• Er heden bij SGZ 500 parkeerplekken zijn voor gasten van het ziekenhuis
• Er heden bij SGZ 450 parkeerplekken zijn voor werknemers van het 

ziekenhuis
• Er heden al een tekort is aan parkeerplaatsen bij het Spaarne Gasthuis Zuid 

waardoor men doorgestuurd wordt naar het parkeerterrein van het Van der 
Valk hotel en men parkeert in de nabijgelegen woonwijk

• Er op het terrein 350 woningen extra worden gebouwd, maar de 
parkeerplaatsen met minder toenemen. En dus waarschijnlijk alleen het 
huidige tekort zal verminderen waardoor het parkeertekort in het geheel 
waarschijnlijk exponentieel zal toenemen

Mede overwegende dat

• Een deel van het parkeerbeleid in Haarlem is het vestigen van parkeergarages 
rond en buiten de binnenstad

• Dit een mooi moment is om bij het ziekenhuis een extra grote garage te 
bouwen als oplossing en alternatief om een autoluwe binnenstad te faciliteren

• Bij het Spaarne gasthuis Hoofddorp ook extra parkeerlagen op de 
parkeergarage zijn gebouwd en gehuurd worden door gemeente 
Haarlemmermeer ten behoeve van het P+R

• Het terrein nabij een hoogfrequente busverbinding met het centrum is gelegen
• Hier eventueel ook meteen prima een Bike+Ride plaats kan komen
• Nu mee betalen aan het verhogen/vergroten van een geplande garage velen 

malen goedkoper is dan zelf als gemeente er een te bouwen.

Verzoekt het college:

Na overleg met het Spaarne Gasthuis de haalbaarheid van een grote parkeergarage 
met P+R-locatie te onderzoeken en de resultaten terug te koppelen aan de raad.



Actiepartij PvdA
SP»

Motie Vreemd “Zwerfafval vrij”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 17 mei 2018,

constaterende dat,
- bestrijden van zwerfafval een van de (landelijke) kerndoelen is van een circulaire 

economie,

- Haarlem op de 22e plaats eindigde van de 25 grootste gemeentes bij de verkiezing 

van schoonste winkelgebied,

- Spaarne, grachten, straten en parken vol zwerfvuil liggen,

- zwerfafval tot sterfte van vogels leidt,

- zwerfafval in zee terechtkomt en daarbij bijdraagt aan de plastiek soep waarvan de 

micro deeltjes uiteindelijk weer in ons voedsel terechtkomen,

overwegende dat,

- Nederland Schoon een aanpak van zwerfvuil voorstelt, waarin bewustwording, 

voldoende afvalbakken en voldoende schoonhouden centraal staan,

draagt het College op;

- zo snel mogelijk met een aanpak te komen om de hoeveelheid zwerfaval op straat en 

in het water in Haarlem terug te dringen,

- eventueel middelen aan te vragen bij het Afvalfonds Verpakkingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster

Actiepartij



Actiepartij

Motie Vreemd “Afvalscheiden school en zorg”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 17 mei 2018,

constaterende dat,
- scholen en zorginstellingen niet of nauwelijks afvalscheiden,

- deze instellingen een voorbeeldfunctie hebben,

- het niet scheiden van afval door deze instellingen indruist tegen de circulaire 

economie en klimaat doelstellingen van de gemeente Haarlem,

overwegende dat,
- afvalscheiden op scholen en in zorginstellingen onderdeel van lesprogramma kunnen 

zijn,

draagt het College op;
- zo snel mogelijk met onderwijs instellingen en zorg instellingen in gesprek te gaan om 

afvalscheiding door te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster 

Actiepartij



Motie Vreemd “Raaks rechtdoor”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 17 mei 2018,

constaterende dat,
- er geen doorgaand auto verkeer meer door het Kenaupark mogelijk is,

- bewoners en ondernemers van de Raaks alleen rechtsaf de Kinderhuisvest op 

kunnen,

- bewoners en ondernemers niet rechtdoor over de Raaksbrug richting Zijlsingel, 

Zijweg of Kinderhuissingel kunnen,

- omdat dit verkeer niet door het Kenaupark kan, er een enorme omweg nodig is om 

bijvoorbeeld op de Randweg te komen,

overwegende dat,
- dit ook de lossende vrachtwagens van de Supermarkt en andere winkels op de 

Raaks betreft,

draagt het College op;

- te onderzoeken of het mogelijk is om bewoners en ondernemers die van de Raaks 

gebruik maken de gelegenheid te bieden rechtdoor over de Raaksbrug te rijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster

Actiepartij



groen ^ PvdA ChristenUnM

^ sp* éiHAARLEM
OPHaarlem

Motie “ Fietsdepot in fietskelderü”

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 17 mei 2018,

Overwegende dat,
• het ophalen van je verwijderde fiets in de Cruquius onnodig veel tijd kost
• met een ophaaldepot op een locatie dichterbij het station meer fietsen door de eigenaar 

worden opgehaald,
• met een depot dichtbij in Haarlem, een verwijderde fiets dezelfde dag nog kan worden 

opgehaald,
• met een depot in de buurt er eventueel langer kan worden gehandhaafd,
• fietsen die langer dan een paar dagen in het buurtdepot staan alsnog naar een ander 

depot gebracht kunnen worden,
• op dit moment, vanwege de al aanwezige voorzieningen en kosten, de fietskelder de 

beste optie is om mee aan te vangen,
• de berekening in het haalbaarheidsonderzoek gebaseerd was op veel meer plekken dan 

benodigd en personeelskosten voor 2 uur langer handhaven hier nu niet van toepassing 
zijn,

Constaterende dat,
• vorig jaar niet 15% maar 46% van de verwijderde fietsen weer werd opgehaald,
• er relatief weinig ruimte nodig is om de fietsen tijdelijk op te slaan,

Verzoekt het college,
• als pilot, voor 1 jaar een tweede fietsdepot in de ondergrondse fietskelder te realiseren,
• de kosten van deze pilot opnieuw uit te werken, zonder personeelskosten voor 2 uur 

extra handhaving en o.b.v. van 50 stallingsplekken en deze naar de commissie te 
sturen vóór 31 mei 2018,

• na een halfjaar een korte evaluatie naar de raad te sturen,
• gedurende dat jaar de mogelijkheden te onderzoeken om, met zo laag mogelijke 

kosten, het “tweede depot” te verplaatsen naar het terrein naast het CWI-gebouw aan 
de Jansweg,

• Paswerkmedewerkers hier weer bij te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ron Dreijer
CDA Haarlem PvdA GroenLinks Christenunie

Actiepartij SP Hart voor Haarlem OP Haarlem



PvdA GROEN
LINKSHAARLEM

OPHaarlem Actiepartij

ChristenUnie

Motie vreemd

‘Remise ..in geschonden afspraken kan je niet wonen !’

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 mei 2018,

Constaterende dat:

• In 2015 het bestemmingsplan Remise en het Stedenbouwkundigplan door de Raad zijn 
vastgesteld. Waarbij in de daaruit voortvloeiende anterieure overeenkomst met de 
ontwikkelende partij; Hoorne Vastgoed BV, is vastgelegd dat er minimaal 30% sociale 
woningbouw (= minimaal 63 sociale koopwoningen) dienen te worden gerealiseerd 
binnen dit project;

• Dat tevens is vastgelegd dat de bouw van deze 63 sociale woningen binnen het 
Remiseproject aan het begin van de ontwikkeling gerealiseerd diende te worden;

• De Raad tevens, bij hoge uitzondering, er in 2016 mee heeft ingestemd om het 
Verkeerscirculatieplan los te knippen van het project opdat de ontwikkelaar [Hoorne 
Vastgoed BV) alvast kon starten met de inmiddels zeer vertraagde bouw mede als 
gevolg van de economische recessie;

• In gezamenlijk overleg met de nieuwe bewoners van het Remiseproject en met 
bewoners uit de aangrenzende buurt, vervolgens gekozen is voor ‘verkeersontsluiting 
variant 2’ [2016/588258) mits er naast het door Hoorne Vastgoed inmiddels verworven 
pand aan de Stephensonstraat 38 een doorgang/ontsluiting zou worden gerealiseerd 
naar de parkeerkoffer om de verkeers- en parkeerdruk in de Boog- en Geweerstraat te 
verlagen. [Zie de aangenomen PvdA-motie: 'Remise... het kan verkeren'uit 2017).

• In een gesprek d.d. 16 januari 2017 door Hoorne Vastgoed BV aan de bewonersgroep is 
aangegeven in principe open te staan voor deze ontsluiting vanaf de Stephensonstraat 38 
en er reeds zo een gevraagde ontsluiting in de vorm van een bouw-inrit/uitrit in gebruik 
was/is bij het pand Stephensonstraat 38 voor het bouwverkeer;

Overwegende dat:

• Hoorne Vastgoed BV tot nu toe slechts 26 van de afgesproken minimaal 63 sociale 
woningen binnen het Remiseproject gerealiseerd heeft, terwijl alle dure- en middeldure 
woningen inmiddels wel zijn gerealiseerd ; •

• Ondanks de afspraak om de sociale woningen aan het begin van de ontwikkeling te 
realiseren, de bouw van de 37 sociale woningen binnen Blok 6 nog steeds niet is gestart 
en dat inschrijving voor deze woningen middels de verkoopmakelaar tot op heden 
onmogelijk is en Blok 6 volledig uit de animatie van de verkoopsite van het 
Remiseproject verwijderd is;



• Hoorne Vastgoed BV bij brief d.d. 16-4-2018 aan de wethouder en via een Nieuwsbrief 
verspreid inde buurten zelfs letterlijk stelt: ' Bouw van Blok 6 is niet gewenst vanwege 
inboeten van ruimtelijke kwaliteiten zicht op de Vomar Voordeelmarkt';

• Hieruit afgeleid zou kunnen worden dat Hoorne Vastgoed BV van plan is zich (ten 
tweede male] niet aan de afspraken te houden m.b.t. realisatie van 30% sociale 
woningen binnen het Remise-project;

• Er in geschonden afspraken niet gewoond kan worden (Vrij naar Jan Schaefer’s : ‘In gelul 
kan je niet wonen’) !

Draagt het college op om:

• Hoorne Vastgoed BV te laten weten dat de gemeente onverkort vasthoudt aan al hetgeen 
is overeengekomen in de vastgestelde anterieure overeenkomst en het Bestemmings- en 
Stedenbouwkundigplan Remise en meer specifiek aan de bouw van de minimaal 37 nog 
steeds niet gerealiseerde sociale woningen binnen het Remiseproject en daar een 
uiterlijke realisatietermijn aan te verbinden;

• Indien Hoorne Vastgoed BV aangeeft zich niet aan de overeenkomst te zullen houden en 
de 37 ontbrekende sociale woningen niet binnen het Remiseproject wenst te gaan 
realiseren, alle mogelijke (juridische] instrumenten in te zetten om Hoorne Vastgoed BV 
aan de gemaakte en vastgelegde afspraken te houden;

• In de op te stellen toekomstige anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van 
Hoorne BV aan de Stephensonstraat 38 op te nemen dat de ontsluiting van 
parkeerkoffer 1 via de Stephensonstraat mogelijk gemaakt wordt om zoals afgesproken 
o.a. de Boog- en Geweerstraat qua verkeer te kunnen ontlasten, zonder dat de realisatie 
van de 37 sociale woningen van Blok 6 binnen het Remiseproject verhinderd wordt;

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Actiepartij Groen Links Christen Unie

Marceline Schopman Gertjan Hulster Peter vd Doel Frank Visser

OPHaarlem SP CDA Trots Haarlem

Annemieke Kok Frits Garretsen Jurrit Visser Sander vd Raadt



PvdA
I TROTsl

Haarlem

Gelijke kansen zijn niet genoeg

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 17 mei 2018,

Constaterende dat

• Op 30 juni 2016 een motie van de PvdA is aangenomen om een proef met 
anoniem solliciteren te starten;

• Het college deze proef heeft beëindigd omdat deze arbeidsintensief is en niet 
bijdraagt aan het terugdringen van eventuele arbeidsdiscriminatie;

• Het college benadrukt dat het iedereen een gelijke kans wil bieden om bij de 
gemeente Haarlem aan de slag te gaan;

Overwegende dat

• Het belangrijk is dat de medewerkers van de gemeente een afspiegeling vormen 
van de Haarlemse bevolking;

• Het bieden van gelijke kansen niet altijd toereikend is om de gewenste 
afspiegeling te bewerkstelligen;

• Een inventarisatie gewenst is, die per functieniveau in kaart brengt in hoeverre 
mensen met een migratieachtergrond, gehandicapten en andere groepen zijn 
vertegenwoordigd onder het personeel bij de gemeente;

• Een plan van aanpak dient te worden opgesteld om de gewenste afspiegeling 
van de Haarlemse bevolking te bereiken;



Draagt het college op

• Te onderzoeken in hoeverre mensen met een migratieachtergrond en andere 
groepen Haarlemmers zijn ondervertegenwoordigd onder het personeel van de 
gemeente;

• Een plan van aanpak op te stellen dat er binnen afzienbare termijn er voor 
zorgdraagt dat het personeel van de gemeente Haarlem op alle niveaus en in 
alle sectoren een afspiegeling vormt van de diversiteit onder de Haarlemse 
bevolking;

• Daarover binnen zes maanden verslag te doen aan de raad;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP lenke Verhoeff PvdA Sander van den Raadt
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Haarlem

Motie Vreemd: Uitstel uitvoering omgevingsvergunning fase 2 
(bouwbesluit) Woontoren op het Pim Muller Sportpark in wijk de 
Krim

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17-mei 2018,

Overwegende dat:

• Er fouten gemaakt zijn bij het verlenen van omgevingsvergunning fase 2.
• Uit niks is gebleken dat de aanvraag goed is bestudeerd door het college
• Er een grove fout in de milieuprestatierapport zit
• Er een verschil is op tekening tussen omgevingsvergunning fase 1 en 2
• Het college schriftelijke vragen heeft ontvangen van de VVD zonder daar een 

antwoord op te hebben gegeven
• Het college een zwartboek heeft ontvangen waarop nog geen reactie is 

ontvangen
• De verantwoordelijk wethouder binnenkort dit ongelukkige dossier zal 

overdragen aan zijn opvolger

Verzoekt het college:

Stopzetten van uitvoering van de bouwfase en op korte termijn met juiste cijfers en 
informatie naar de commissie ontwikkeling te komen.



Jouw^Haarlem

Het ken net in de Gonnet 
30% sociale huur

Motie vreemd

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 mei 2018,

Constaterende dat:

- In de anterieure overeenkomst inzake Gonnetstraat 22 en 26 sprake is van 
30% sociale woningbouw in het bouwplan;

- De 30% in de anterieure overeenkomst niet nader gespecifieerd is;

- In de collegebrief van 3 april er sprake is van 15% sociale huur en 15% 
sociale koop;

Overwegende dat:

- In dit deel van de stad er grote behoefte is aan meer sociale huurwoningen;

- In de woonvisie afgesproken is om in dit deel van de stad meer sociale 
huurwoningen toe te voegen;

- Meer sociale huurwoningen in het bouwplan ervoor zorgen dat de parkeerdruk 
van het project als geheel daalt;

Draagt het College van B&W op:

- In het ontwerpbestemmingsplan Gonnetstraat van minimaal 30% sociale huur 
uit te gaan;

En gaat over tot de orde van de dag.


