
Collegebericht 
  

716037  1/7 

 

Datum 8 mei 2019 

Onderwerp Ontwikkelzone Haarlem Zuidwest  

Aanleiding Beantwoorden overige vragen van de insprekers gesteld tijdens  
raadscommissie Ruimte 14 februari 2019, actiepunt 19-02 

Portefeuillehouder A. van der Have 

 
Op 14 februari heeft de raadscommissie gesproken over de ontwikkelzone Haarlem 
Zuidwest. Afgesproken is dat het college de overige vragen van de insprekers beantwoordt. 
Het college zendt de antwoorden aan de insprekers toe. De raadscommissie Ruimte wordt 
door middel van dit collegebericht geïnformeerd. 
 
Niet in de vergadering beantwoorde overige vragen van insprekers 
 
Wat gaat wethouder richting Haarlem doen om te zorgen dat er geen hoogbouw komt, het 
groen behouden blijft en er geen extra verkeersdruk komt? Wat gaat wethouder concreet 
doen om invloed uit te oefenen op de plannen? 
De wethouders ruimtelijke ordening en verkeer van Heemstede hebben nauw contact met de 
verantwoordelijk wethouder van Haarlem over dit onderwerp. De zorgpunten van de 
gemeente Heemstede zijn overgebracht, ook per brief aan het college van Haarlem. 
Namens de gemeenteraad van Heemstede is door een raadslid ingesproken tijdens de 
behandeling van het onderwerp in de raadscommissie Ontwikkeling in Haarlem. 
Het college zal zich blijvend inzetten om de belangen van de gemeente Heemstede en haar 
inwoners te behartigen.  
Hierbij wordt opgemerkt dat het project plaatsvindt op het grondgebied van Haarlem en er 
meerdere belangen zijn die het college van Heemstede in deze dient af te wegen.  
 
Er is bij de voorbereiding van de ontwikkeling van Vogelpark aan de bewoners van de (oude) 
Schollevaarlaan toegezegd dat de Pelikaanlaan afgesloten zal blijven aan de grens met de 
volkstuinen van Nooit Rust. 

De spelregelkaart van de gemeente Haarlem voorziet niet in een ontsluiting voor 
autoverkeer vanuit Haarlem over de Pelikaanlaan, ook niet voor het op het volkstuincomplex 
Nooit Rust geplande woongebouw. 
Op de spelregelkaart staat een zoekgebied voor de door de ontwikkelzone lopende 
doorgaande langzaamverkeersroute. Bij de Westelijke Randweg eindigt deze in een 
‘zoekgebied verbinding’ waarbinnen mogelijkheden liggen om de oversteken voor langzaam 
verkeer te verbeteren. De ontwikkelvisie vermeldt het verbeteren van de oversteekbaarheid 
Randweg voor langzaam verkeer richting station Heemstede Aerdenhout. Hoe deze route 
vanaf hier wordt vervolgd vermeldt de visie niet. Een ontsluiting is niet mogelijk zonder 
medewerking van de gemeente Heemstede.  
 
Waarom zijn de bewoners van de Leidsevaartweg niet uitgenodigd? 
De woningen Leidsevaartweg staan vermeld op de verzendlijst van de uitnodiging voor de 
vergadering van de commissie Ruimte. Bij de bezorging van de brieven is waarschijnlijk iets 
fout gegaan.  
 
Is de wethouder op de hoogte van de plannen voor hoogbouw van 60 m op de grens met 
Heemstede, het aantal woningen dat hier komt en de invulling hiervan? 
Wat is het standpunt van de wethouder en het college ten aanzien van deze bebouwing? 
De ambitie van de gemeente Haarlem om op het volkstuinencomplex Nooit Rust een hoog 
gebouw te plaatsen is bekend. De visie vermeldt: ‘Aan de Heemstede kant van de Randweg 
ontstaat een gebouw dat duidelijk een knooppunt markeert. De overgang van Haarlem naar 
Heemstede, de nabijheid van het station zijn de reden om hier een hoogteaccent te maken. 
Het gebouw krijgt meerdere lagen met functies in de plint. Daarboven wordt gewoond. De 
westelijk georiënteerde woningen hebben een fraai uitzicht over de volkstuinen, op de 
binnenduinrand.’ En ‘Aan de overkant van de Randweg komt een hoog gebouw om de grens 
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met Heemstede aan te geven.’. Hoe hoog dit gebouw exact wordt en hoeveel woningen 
hierin komen en de verdere invulling ervan is niet bekend. 
De reactie van de raadscommissie Ruimte aan het college van Haarlem vermeldt dat de 
commissie hoogbouw op het volkstuincomplex Nooit Rust ongewenst acht.  
 
Alternatieve locaties voor deze hoogbouw/woningen worden niet gepresenteerd aan college 
van Haarlem voor besluitvorming. Is de wethouder op de hoogte van alternatieve locaties 
binnen de ontwikkelzone. Is de wethouder op de hoogte dat deze alternatieve locaties 
minder impact hebben ten gunste van de leefbaarheid van de bewoners van het 
grensgebied. 
Het college is niet op de hoogte van eventuele alternatieve locaties voor de woningen in het 
geplande woongebouw op het terrein van Nooit Rust. 
 
Is bekend hoe Haarlem verkeer en parkeren wil inrichten? Is onderzoek verricht naar de 
haalbaarheid van de plannen? 
Deze vraag dient te worden gericht aan de gemeente Haarlem. De ontwikkelvisie vermeldt: 
‘We willen met een lage parkeernorm en vergunningparkeren minder gebruik van de auto 
stimuleren. Voor de eerste jaren kunnen er bijvoorbeeld parkeergarages komen, maar die 
moeten later ook voor iets anders kunnen worden gebruikt. In de tussentijd mag er geen 
overlast ontstaan in de omliggende wijken. Het kan nodig zijn daarvoor het invoeren van 
gereguleerd parkeren anders te organiseren dan nu.’. 
De gemeente Heemstede kent in de stationszone vergunningparkeren. 
 
Is bekend dat Haarlem zich niet wil houden aan parkeernormen en irreële beloften doet met 
betrekking tot naleving en handhaving hiervan? 
Zie vorig antwoord. 
 
Is bekend dat de meedenkgroep is opgeheven vanwege gebrek aan vertrouwen. Wat 
kunnen bewoners doen om tij te keren als zij zich niet gehoord voelen? 
Bij het college is bekend over de meedenkgroep wat hierover in de pers is gemeld. 
Voor bewoners en andere belanghebbenden en belangstellenden staat de door de 
gemeente Haarlem te organiseren inspraak over het onderwerp ter beschikking om hun 
mening aan te geven. De gemeente Heemstede heeft de betrokken bewoners geïnformeerd 
over de mogelijkheid in te spreken bij de gemeente Haarlem (bijlage). Met de gemeente 
Haarlem is afgesproken dat de betrokken bewoners van Heemstede door Haarlem worden 
geïnformeerd (bijlage).  
Als de formele planologische procedures worden gevolgd (bestemmingsplan 
/omgevingsvergunning), kan gebruik worden gemaakt van de hiervoor wettelijk 
voorgeschreven inspraakmomenten en rechtsmiddelen. De mogelijkheid bestaat in zijn 
algemeenheid altijd om zich tot het college en/of raad van Heemstede en/of Haarlem te 
richten met aanwezige grieven.  
 
Wanneer komt de wethouder terug bij de gemeenteraad? 
De door de gemeente Haarlem verspreide folder vermeldt dat verwacht wordt dat het college 
van B&W van Haarlem in april/mei een besluit neemt over de visie. De definitieve visie en de 
spelregelkaart worden dan in mei/juni in de raadscommissie Ontwikkeling besproken en de 
gemeenteraad neemt dan voor de zomer een definitief besluit. Het college van Heemstede 
zal de gemeenteraad hiervan op de hoogte stellen en zo nodig met een voorstel komen.  
Uit recente navraag bij de gemeente Haarlem blijkt overigens dat niet meer gekoerst wordt 
op deze planning en besluitvorming naar verwachting in het najaar zal plaatsvinden. 
Indien er een andere aanleiding is om de gemeenteraad te informeren of een voorstel te 
doen, zal dit gebeuren. 
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