
 

 

 

 

 
MOTIE Toekomst Waarderpolder 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7 juni 2018,  

Gelezen het onderhandelaarsakkoord “Duurzaam doen” 

Overwegende dat: 

 In het onderhandelaars akkoord staat dat er kansen zijn om de Waarderpolder verder 
te ontwikkelen tot een duurzaam en toonaangevend bedrijventerrein; 

 Hierbij onderzocht zal worden in welke zones op termijn eventueel een combinatie 
van wonen en werken mogelijk is; 

 Tegelijk in het akkoord staat dat de komende tien jaar buiten de Oostpoort 
woningbouw in de Waarderpolder niet aan de orde is; 

 Hiermee de situatie dreigt te ontstaan van grond die mogelijk in aanmerking komt 
voor woningbouw en waar zelfs de grondeigenaar ook mee aan de slag wil, maar 
waar jarenlang deze ontwikkeling niet mogelijk is; 

 Voorkomen moet worden dat Haarlem straks als onbetrouwbare overheid wordt 
gezien als de volgende coalitie wel besluit woningen te gaan bouwen in de 
Waarderpolder; 

 De vraag naar woningen in Haarlem onverminderd hoog is; 

 Veel bedrijven behoefte hebben aan moderne duurzame bedrijfshuisvesting terwijl 
grote delen van de Waarderpolder sterk verouderd zijn, uitstraling missen en niet 
efficiënt ruimtegebruik kent; 

 
Verzoekt het nieuwe college 

 Het onderzoek naar mogelijkheden om wonen en werken in de Waarderpolder te 
combineren samen met alle belanghebbenden zoals Industrie Kring Haarlem, 
Bouwend Nederland en woningbouwcorporaties te doen en met betrokkenheid van 
de stadsbouwmeester waarbij het uitgangspunt is dat wordt gezocht naar een win-win 
situatie waarin alle partijen zich kunnen vinden en die op (inter)nationale schaal een 
voorbeeld is voor de toekomst van bedrijventerreinen; 

 De resultaten hiervan uiterlijk voorjaar 2020 te presenteren; 

 De afspraak over het niet doen van woningbouw in de Waarderpolder buiten de 
Oostpoort niet te laten gelden voor 10 jaar, maar alleen voor de komende 
collegeperiode waarbij bij voldoende draagvlak van de resultaten van het onderzoek 
deze afspraak kan worden gewijzigd; 

 Woningbouw bij Nieuwe Energie niet langer uit te sluiten; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

Frank Visser 

ChristenUnie 


