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Datum 1 februari 2019 

Onderwerp Ontwikkelingen westkant Haarlemmermeer, toenemende 
verkeersdruk, vrees voor overbewinkeling 

Aanleiding Schriftelijke vragen CDA 

Portefeuillehouder N.Mulder 

 
Betreft: vragen t.a.v.  
 - Ontwikkelingen westkant Haarlemmermeer 
              - toenemende verkeersdruk Heemstede, Cruquiusweg, Heemsteedse Dreef, 
Lanckhorstlaan 
              - vrees voor overbewinkeling door ontwikkelingen bij Cruquiusplaza (Bauhaus en 
134 winkels), Outlet Halfweg, verdubbeling winkelcentrum Schalkwijk en Westergracht 
Haarlem waardoor mogelijk in Heemsteedse winkelcentra kan ontstaan. 
 
Geacht college, 
 
Korte inleiding: 
Heemstede maakt zich zorgen over: 
      - de bereikbaarheid van Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal en Haarlem door  
             plannen Haarlemmermeer:  
      -      de geplande wijk Wickevoort ten noorden van het Seinterrein en ten zuiden van 
golfterrein Vijfhuizen (800 woningen). 
      -      Bauhaus: 8.000 m2 : zorgen t.a.v. enorme aanzuigende consumentenstroom die 
doorgaans met de auto gaan winkelen en overbewinkeling (speciale zorg over  
              Gamma, Praxis en Intratuin). Ook de winkeliers van Cruquiusplaza keren zich tegen 
de plannen. De gemeente Haarlemmermeer heeft weliswaar de stemming over  
              Bauhaus uitgesteld, maar “uitstel is geen afstel”. 
      -      134 winkelbedrijven: Cruquiusplaza (gemeente Haarlemmermeer) probeert  
             meer consumenten te trekken. Onze zorg is: overbewinkeling in de regio waardoor 
de vitaliteit van dorpskernen in de regio onder druk komen te staan.                           
             (gezonde dorpskernen is immers een provinciaal kernpunt van beleid).   
      -      De door het rijk aangekondigde bouwopgave van meer dan 20.000 woningen in 
Haarlemmermeer. Voor zover ons bekend: Wickevoort 800 woningen, Cruquius  
             1200 woningen, bouwopgave Zwaanshoek is nog vaag, maar de eerste fase van 
800 woningen is in gang gezet en voor Lisserbroek zijn 8.000 woningen gepland. 

- De geplande Duinpolderweg verbindt de A4 met de Rijksstraatweg in Hillegom ten 

zuiden van Bennebroek. Het gekozen tracé zal Zwaanshoek doorsnijden en zal niet 

worden doorgetrokken  naar de Zilk en Noordwijkerhout. De Duinpolderweg wordt 

wel aangesloten op de Driemerenweg, maar een tunnelverbinding onder de 

Ringvaart door is allerminst zeker waardoor de weg minder aantrekkelijk zou 

worden. 

- Het bestuur en de raad van Haarlemmermeer is van oudsher vooral gefocust op de 

ontwikkelingen aan de oostkant van de gemeente: Schiphol, Amsterdam, etc. 

- Het is ons niet duidelijk of de aangekondigde renovatie/vernieuwing van de 

Cruquiusbrug ook een vrije busbaan  van oost naar west oplevert. 

 
 
Vragen aan het college van Heemstede: 

1) Is dit college van Heemstede op de hoogte van deze uitbreidingsplannen van de 

gemeente Haarlemmermeer? 
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Ja, hierover is contact gelegd op portefeuillehouderniveau. Deze contacten zullen ook 
worden voortgezet met het nieuwe college. 
 

2) Heeft dit college van B & W contact gezocht of gehad met het college van 

Haarlemmermeer over de zorgen die Heemstede heeft over de verkeersdruk die er 

nu al is? 

Namens de gemeente Heemstede zijn deze zorgen reeds eerder geuit, met betrekking tot de 
zienswijze op het ontwikkelplan Wickevoort. Vervolgens heeft dit college op 
portefeuillehouderniveau op 6 december 2018 gesproken over dit onderwerp met de 
wethouder Verkeer en Vervoer van de Haarlemmermeer. Inmiddels is er een 
vervolgafspraak op portefeuillerhouder niveau gepland met Haarlemmermeer. 
 

3) Heeft dit college van B & W contact gezocht of gehad met het college van 

Haarlemmermeer over de zorgen die Heemstede heeft als bovengenoemde plannen 

worden uitgevoerd? 

Zie hiervoor de beantwoording van vraag 2. 
 

4) Heeft dit college van B & W contact gezocht of gehad met het college van Haarlem, 

Bloemendaal en Zandvoort over de zorgen die Heemstede heeft m.b.t. de alsmaar 

toenemende verkeersdruk door Heemstede? 

Het college bespreekt de verkeerssituatie van Heemstede en de regio op regelmatige basis 
op portefeuillehouderniveau met Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort en via de reguliere 
overleggen binnen de Stuurgroep Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland en het Portefeuillehouder overleg Zuid-Kennemerland . Hierin zijn ook de 
gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort vertegenwoordigd.  
 

5) Heeft dit college m.b.t. de inventarisatie van Goudappel Coffeng n.a.v. twee 

participatie-avonden, waar veel Heemstedenaren aan meegedaan hebben, de 

aanbevelingen t.a.v. de verkeersdruk in Heemstede overgenomen? 

De aanbevelingen zijn verwerkt in het Concept Actieplan Aanpak Verkeersdruk, dat is 
besproken in de commissievergadering Ruimte van september 2018.  
 

6) Heeft dit college van B & W contact gezocht of gehad met de verantwoordelijke 

gedeputeerde over de toenemende verkeersdruk door Heemstede? 

Het overleg met de gedeputeerde over het verkeer in Heemstede en in de regio vindt plaats 
in het Provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad (PVVB). Heemstede bereidt op dit moment in 
samenwerking met Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort een regionale visie op verkeer en 
vervoer voor. 
 

7) Heeft dit college al contact gezocht met de gemeente Haarlem en Haarlemmermeer 

met als doel een verbindingstunnel naast de doorgang van de zuid-tangenttunnel bij 

Vijfhuizen bespreekbaar te maken? 

Deze actie is als onderdeel in het Concept Actieplan Aanpak Verkeersdruk opgenomen.  
 

8) Is de gemeente Heemstede aangehaakt bij het MRA-overleg?, en is in dat overleg 

ons bereikbaarheidsprobleem genoegzaam bekend? 

Heemstede maakt onderdeel uit van de MRA en in dat kader worden verschillende zaken 
geagendeerd, waarin ook de inbreng van Heemstede meegenomen wordt. Op bestuurlijk 
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niveau, bij het Platform Mobiliteit, wordt Heemstede vertegenwoordigd door de provincie, de 
inbreng vindt plaats via het PVVB. Tevens wordt vanuit de regionale visie op verkeer de 
inbreng voorbereid voor de actualisering van de MRA agenda. 
 

9) Heeft dit college concrete plannen om de bereikbaarheidsproblemen van de regio 

Zuid-Kennemerland in breder verband bespreekbaar te maken?  

In de maatregelen uit het Concept Actieplan Aanpak Verkeersdruk zijn ook acties 
opgenomen die vanuit een regionale aanpak benaderd worden. Vanuit de GR 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland wil het college inzetten op het vergroten van de 
slagkracht van de regio en het versterken van de positie binnen de MRA. Tevens verkent het  
college de mogelijkheden hierin ook samen met de IJmondgemeenten op te trekken. Met 
betrekking tot het onderwerp verkeer vindt hierover verkennend overleg plaats op 
portefeuillehouderniveau tussen Heemstede en Velsen. 
 

10) Wat vindt dit college van het idee, om naast Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en 

Heemstede, ook Haarlemmermeer en Hillegom te betrekken bij het regionaal 

overleg? 

Het college van Heemstede heeft bij Haarlemmermeer op portefeuillehouderniveau 
aangegeven dat overleg en afstemming over het regionale verkeer niet zonder de 
Haarlemmermeer kan. Waar van toepassing, vindt ook contact met de gemeente Hillegom 
plaats, net als met de andere gemeenten in de Bollenstreek.  
 

11) Vindt dit college, vooruitlopend op de invoering van de nieuwe omgevingswet  

1 januari 2021, dat de Ringvaart geen barrière meer kan/mag zijn m.b.t. visie- en 

planontwikkeling en dat er derhalve anno 2018 al intensief overleg met 

Haarlemmermeer moet worden geregeld? 

Het college vindt het belangrijk dat de maatschappelijke opgaven zoals deze voor het 
opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisies zijn benoemd en de ruimtelijke implicaties 
daarvan in regionaal verband worden afgestemd, waaronder met de gemeente 
Haarlemmermeer. 
 

12) Is dit college van mening dat de komst van een Bauhaus, zo vlak over de grens van 

Heemstede, zorgt voor extra verkeersdruk in Heemstede? 

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen van omliggende gemeentes zoals het ontwikkelen van 
nieuwe woningbouwlocaties, bedrijvenlocaties, recreatie of van andere voorzieningen zullen 
naar verwachting leiden tot meer mobiliteit en verkeersdruk in de regio en in Heemstede. Dit 
betreft bijvoorbeeld de ontwikkeling van Bauhaus en de woningbouwontwikkeling in 
Haarlemmermeer, maar ook de ontwikkelingen van de Ontwikkelzone Zuidwest in Haarlem. 
 

13) Is dit college van mening dat de komst van een Bauhaus een ongewenste 

ontwikkeling voor deze regio is? 

Het college volgt alle ontwikkelingen in de omliggende gemeentes met aandacht. Ook de 
ontwikkelingen binnen Haarlemmermeer horen hierbij en het college bekijkt deze onder 
meer in het licht van de regionale verkeersdruk. 
 

14) Heeft dit college de mogelijke komst van Bauhaus en de gevolgen die dat m.b.t. 

verkeersdruk in Heemstede aangekaart bij Haarlemmermeer? 

De gemeente Heemstede heeft bij de gemeente Haarlemmermeer aandacht gevraagd voor 
de positie van Heemstede en het aspect van de verkeersdruk en zal dit ook met betrekking 
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tot toekomstige ontwikkelingen in Haarlemmermeer en de mogelijke gevolgen daarvan 
blijven doen. 
 

15) Heeft dit college de mogelijke komst van Bauhaus en de gevolgen die dat m.b.t. 

verkeersdruk in Heemstede aangekaart bij de provincie? 

In het PVVB wordt het onderwerp van mogelijke ontwikkelingen binnen de regiogemeenten 
en de gevolgen daarvan voor het verkeer binnen de regio met de provincie besproken. 
 

16) Heeft dit college de mogelijke komst van Bauhaus, Outlet Halfweg, ontwikkeling 

centrum Westergracht, verdubbeling winkelcentrum Schalkwijk en de gevolgen die 

dat m.b.t. mogelijke leegstand winkels in Heemstede aangekaart bij KvK? 

Bestuurlijk afstemming tussen de regiogemeenten over dergelijke economische 
onderwerpen, zoals de ontwikkelingen die in de regio met betrekking tot de winkelgebieden 
plaatsvinden, vindt plaats in het Regionaal Economisch Overleg. 
 

17) Heeft dit college de mogelijke komst van Bauhaus, Outlet Halfweg, ontwikkeling 

centrum Westergracht, verdubbeling winkelcentrum Schalkwijk en de gevolgen die 

dat m.b.t. mogelijke leegstand winkels in Heemstede aangekaart bij de provincie? 

Het onderwerp van de detailhandel in Heemstede en de regionale economie van Zuid-
Kennemerland wordt in breder verband op portefeuillehouderniveau ook met de provincie 
besproken. 
 
 

============================  


