
 

 

 

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, …….. project- 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,  1e 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. 
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