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Zaaknummer : 548888  
Afdeling : Ruimtelijk Beleid 
Portefeuillehouder : A.P. van der Have  
Openbaarheid : Openbaar  
 
ONDERWERP 
Ontwikkelvisie Haarlem Zuidwest 
 
SAMENVATTING 
Naar aanleiding van de terinzagelegging van de concept ontwikkelvisie en concept 
spelregelkaart voor de Ontwikkelzone Zuidwest Haarlem, heeft de gemeente 
Heemstede een reactie aan het college van Haarlem gezonden. Op 21 november 
2019 is de Ontwikkelvisie Haarlem Zuidwest door de gemeenteraad van Haarlem 
vastgesteld. Van de gemeente Haarlem is onlangs de reactie ontvangen op de 
zienswijze van de gemeente Heemstede op de concept ontwikkelvisie Zuidwest. 
 
BESLUIT B&W 
In te stemmen met collegebericht. 
 
AANLEIDING 
Naar aanleiding van de terinzagelegging van de concept ontwikkelvisie en concept 
spelregelkaart voor de Ontwikkelzone Zuidwest Haarlem, heeft de gemeente 
Heemstede in april 2019 een reactie aan het college van Haarlem gezonden 
(bijgevoegd). Op 21 november 2019 is de Ontwikkelvisie Haarlem Zuidwest door 
de gemeenteraad van Haarlem vastgesteld. De stukken vindt u hier: 
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/vergaderingen/Raad/2019/21-november/18:30. 
Abusievelijk is de brief van de gemeente Heemstede niet opgenomen in het 
inspraakverslag. Van de gemeente Haarlem is onlangs de reactie ontvangen op de 
reactie van de gemeente Heemstede op de ontwerp-ontwikkelvisie Zuidwest 
(bijgevoegd). 
 
MOTIVERING 
De reactie van Haarlem gaat in op de door Heemstede ingebrachte punten. 
 
Er is een woongebouw gepland op het volkstuinencomplex Nooit Rust 
In de definitieve visie en kaart is dit geplande gebouw direct grenzend aan 
Vogelpark Heemstede geschrapt. 
 

        
concept spelregelkaart met gebouw  definitieve spelregelkaart zonder gebouw 
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De toename van het aantal woningen zal mogelijk effecten hebben op de 
verkeersstromen (auto en fiets) in en om Heemstede  
Haarlem deelt deze zorg. Voor zuidwest wordt een mobiliteitsplan opgesteld, 
vooruitlopend op een stedelijk mobiliteitsbeleid, waarin een pakket aan 
maatregelen staan. Parallel hieraan neemt de Ontwikkelzone Zuidwest deel aan de 
MRA pilot ‘Smart Mobility’ in samenwerking met de Vervoersregio Amsterdam. 
 
Haarlem stelt ten aanzien van het fietspad langs de N208: ‘Onderdeel van 
mobiliteit is ook de fietsverbinding langs de randweg, waar de provincie voor aan 
zet is. Met name voor onze schoolgaande jeugd, maar ook onze bewoners die 
gebruik maken van het IC station Heemstede-Aerdenhout, hecht de gemeente 
Haarlem veel waarde aan het fietspad langs deN208. Met de beoogde toevoeging 
aan woningbouw op de stad in de zone Zuidwest, wordt deze fietsverbinding nog 
belangrijker voor de bereikbaarheid van het station Heemstede-Aerdenhout. Wij 
trekken graag met u op om met de provincie over deze noord-zuidverbinding in 
gesprek te komen. In regionaal verband trekken onze colleges al samen op, zoals 
in de Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland en de Zuid-Kennemer 
Agenda.’ 
 
De ontwikkelingen in zuidwest hebben mogelijk gevolgen voor de capaciteit 
van Heemsteedse voorzieningen 
Haarlem stelt dat Haarlem Zuidwest een volwaardige stadszone wordt, met 
voorzieningen van sociaal-maatschappelijke als commerciële aard. Deze 
voorzieningen zullen ook betekenis hebben voor inwoners van Heemstede. 
 
Betrokken inwoners van Heemstede dienen te kunnen meespreken over de 
planvorming zuidwest 
Met het vaststellen van de visie wordt begonnen met de ontwikkeling. De 
ontwikkelaars zijn een participatietraject gestart, waarvoor ook bewoners van 
Heemstede worden uitgenodigd. Ook zullen zij in de verdere ontwikkeling van het 
gebied worden betrokken of over de werkzaamheden worden geïnformeerd. 
 
BIJLAGEN 
1. Inspraakreactie Heemstede 4 april 2019 
2. Reactie gemeente Haarlem 11 februari 2020 
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Heemstede

College burgemeester en wethouders Haarlem
Programma en gebiedsmanagement
De heer L. Mosman
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Verzenddatum
Bijlage
Uw kenmerk/datum 
Ons kenmerk 
Betreft

- 4 APR. 2019
1
13 maart 2019 
715453
concept ontwikkelvisie Ontwikkelzone Zuidwest

Geacht college,

Door middel van toezending van uw folder inzake het in aanhef gemelde 
onderwerp, nodigt u ons uit om te reageren op de concept ontwikkelvisie.

Zoals op 6 maart 2019 besproken tussen wethouder F. Roduner en wethouder 
A. van der Have, verzoeken wij u de op 18 februari 2019 (kenmerk 713259) door 
ons college aan u toegezonden brief als zodanige reactie te beschouwen.

Volledigheidshalve hebben wij de brief bijgevoegd.

Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de heer 

i,A.M. Klaassen via telefoonnummer 023-54 85 765. U kunt ook een e-mail sturen 
3emeente@heemstede.nl met vermelding van 715453.

elijke groeten,
urgemeester en wethouders van Heemstede, 
afdeling Ruimtelijk Beleid,

Gemeente Heemstede
Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede

Postadres
Postbus 352
2100AJ Heemstede

Tel: 14 023
gemeente@heemstede.nl
www.heemstede.nl
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Heemstede

College burgemeester en wethouders Haarlem 
Programma en Gebiedsmanagement
De heer L. Mosman 
Postbus 511 
2003 PB HAARLEM

Verzenddatum
Bijlage
Ons kenmerk 
Betreft

1B FtB. 2019
1
713259
Ontwikkelzone Zuidwest

Geacht college,

Onder grote belangstelling van bewoners van onze gemeente en uw gemeente, 
heeft op 14 februari 2019 de raadscommissie Ruimte gesproken over de 
Ontwikkelzone Zuidwest Haarlem Deze zone grenst aan de Heemsteedse 
woongebieden Vogelpark en Spoorplein/Spoorzichtlaan
Diverse insprekers hebben hun grote zorgen geuit over de plannen en de effecten 
hiervan die zich in Heemstede doen gelden.

De voorziene ontwikkelingen in de zone zullen gevolgen hebben voor Heemstede 
De raadscommissie Ruimte heeft ons om deze reden gevraagd uw college 
vroegtijdig de bij de commissie levende punten van zorg over te brengen Wij 
verzoeken u deze te betrekken bij de besluitvorming in uw college over de 
Ontwikkelzone Zuidwest Haarlem op 19 februari aanstaande en tevens over te 
brengen aan uw raadscommissie Ruimte die op 7 maart 2019 over de 
ontwikkelzone spreekt

Aandachtpunten
Ons college heeft aan de commissie aandachtpunten voorgelegd, waarbij tevens is 
opgemerkt dat er een woningbouwopgave ligt die in regionaal verband moet 
worden opgepakt en Haarlem met de plannen voor zuidwest bijdraagt aan deze 
behoefte

Bereikbaarheid
Door de toename van het aantal woningen in zuidwest Haarlem zal dit mogelijk 
effect hebben op de verkeerstromen in en om Heemstede Het is van belang dat 
vooraf duidelijk wordt hoe de ontsluiting voor auto en fiets van het gebied wordt 
gerealiseerd, welke effecten er te verwachten zijn en welke maatregelen nodig zijn 
op het gebied van de verkeersafwikkeling, als ook met betrekking tot de 
beschikbaarheid van een fijnmazig openbaar vervoerssysteem

De ontwikkelingen in zuidwest Haarlem hebben mogelijk gevolgen voor de 
capaciteit van Heemsteedse voorzieningen zoals het station Heemstede- 
Aerdenhout, het winkelgebied Zandvoortselaan, de sportvoorzieningen, de 
zorginstellingen en het onderwijs. Bij de planvorming is het wenselijk ook integraal 
aandacht te besteden aan de benodigde voorzieningen in het gebied zelf

Gemeente Heemstede
Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede

Postadres
Postbus 352
2I00AJ Heemstede

tel 14 023
gemeente@heemstede.nl
www heemstede nl
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Woongebouw op oostzijde volkstuinencomplex Nooit Rust 
Er is een woongebouw gepland op het oostelijk deel van het volkstuinencomplex 
Nooit Rust, gelegen tegen de Heemsteedse woonwijk Vogelpark. Het gebouw zal 
consequenties hebben voor het uitzicht van de woningen in Vogelpark, vooral voor 
de appartementsgebouwen aan de Roerdomplaan.

Reactie commissie Ruimte
Hieronder vindt u kort samengevat de reactie per fractie op de ontwikkelingen in de 
ontwikkelzone zuidwest.

Heemsteeds Burger Belang
• Geen woontoren op volkstuincomplex Nooit Rust
• Onderzoek alternatieven / alternatieve locaties voor bebouwing op Nooit 

Rust
"CDA

• Op volkstuincomplex Nooit Rust niet hoger bouwen dan woongebouwen 
Roerdomplaan

• Pelikaanlaan en Spoorzichtlaan zijn niet geschikt voor ontsluiting
• Ontwikkelzone Zuidwest dient autonoom te functioneren v.w.b. 

infrastructuur
• Afspraken met gemeente Haarlem en provincie Noord Holland over 

aanleg/verlengen fietspad Zeekoetpad langs Houtvaart/Nooit Rust 
herzien

"PvdA ~ ‘—
• Gemeente Heemstede heeft actieve rol om proces en plan te 

beïnvloeden in het belang van Heemsteedse inwoners
• Er dient actief geparticipeerd te worden met bewoners over visie

VVD
• Gemeente Heemstede heeft actieve rol om proces en visie te 

beïnvloeden en spreekt eventueel in bij gemeente Haarlem over 
hoogbouw en infrastructuur

• College Heemstede wordt opgeroepen in gesprek te gaan met 
gedeputeerden ruimtelijke ordening en verkeer van provincie Noord- 
Holland over ontwikkelingszone zuidwest

D66
• Begrip voor woningbouwopgave regio
• Eventuele bebouwing op volkstuincomplex Nooit Rust aan laten sluiten 

op bebouwing Vogelpark, laagbouw, geen abrupte overgang
• Zorg voor voldoende groen
• Nu geen aanleg Zeekoetpad, maak goed verkeersplan
• Overleg met Pro Rail voeren over capaciteit fietsenstalling
» Er dient actief geparticipeerd te worden met bewoners over visie

Groenlinks
• Begrip voor woningbouwopgave regio en uitgangspunt binnenstedelijk 

bouwen hierbij
• Hoogbouw op volkstuincomplex Nooit Rust ongewenst, inzetten op 

lagere bebouwing
• Let op toename druk op Heemsteedse voorzieningen
• Aandacht voor alternatieve mogelijkheden mobiliteit en ondertunneling 

N208
• Gemeente Heemstede participeert actief met bewoners over visie_______
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Heemstede

Communicatie
De raadscommissie Ruimte en ons college willen dat betrokken bewoners van 
Heemstede over het project Ontwikkelzone Zuidwest kunnen meepraten. Zij 
ondervinden de gevolgen van keuzes die in het kader van het project worden 
gemaakt. Inspraak over de ontwikkelzone wordt na vaststelling van het ontwerp in 
uw college, door de gemeente Haarlem georganiseerd De gemeente Haarlem 
heeft aangegeven betrokken bewoners in Heemstede in de gelegenheid te stellen 
mee te praten over de plannen voor zuidwest en zij hiervoor te zijner tijd 
persoonlijk bericht ontvangen. Wij verzoeken u in ieder geval de woningen gelegen 
in het gebied aangegeven op bijgaande plattegrond hiervoor in elke fase van het 
proces uit te nodigen.

Bestuurlijk overleg
Wij vinden het belangrijk om na 19 februari 2019 op bestuurlijk niveau met u verder 
te praten over de Ontwikkelzone Zuidwest. Dit doen wij graag vóór de vergadering 
van de raadscommissie Ontwikkeling op 7 maart 2019 Ons bestuurssecretanaat 
zal hiertoe een afspraak maken.

Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de heer 
G Klaassen via telefoonnummer 023-54 85 765. U kunt ook een e-mail sturen 
naar gemeente@heemstede.nl met vermelding van 713259

Gemeente Heemstede
Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede

Postadres
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Tel: 14 023
gemeente@heemstede.nl
www heemstede nl
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Gemeente
Haarlem

Gemeente Heemstede 
T.a.v. College van B&W 
Postbus 352 
2100 AJ Heemstede

Ons kenmerk 2019/143948
Datum 11 februari 2020 

Afdeling Programma's en gebieden 
Contact M.G.J. van den Aarsen 

Telefoon 06-42640022
E-mail maarsen@haarlem.nl

Bijlage(n) -

Uw kenmerk 713259

Onderwerp: Inspraakreactie Ontwikkelvisie Haarlem Zuidwest

Geacht College,

Dank voor uw inspraakreactie op de ontwikkelvisie Zuidwest. De brief met uw punten heeft u ons dd. 
18 februari 2019 gestuurd en aangegeven deze als inspraak te beschouwen. Tijdens de 
intergemeentelijke ontmoeting van portefeuillehouders, zijn eveneens de beelden gewisseld over de 
ontwikkeling in de zone.
De inhoud van uw reactie is meegewogen in de definitieve versie van de ontwikkelvisie Haarlem 
Zuidwest. Helaas is uw reactie administratief niet meegenomen in het inspraakverslag. Daarvoor 
bieden wij u onze excuses aan. Met deze brief gaan wij alsnog in op de inspraakreactie van uw 
gemeente.

Op 21 november 2019 heeft de gemeenteraad van Haarlem de ontwikkelvisie Zuidwest vastgesteld. 
Inhoudelijk gezien kwamen veel van de punten die u heeft aangedragen overeen met andere 
ingediende zienswijzen. U gaf aan bezwaren te hebben tegen de bebouwing op het volkstuinen 
complex. In de visie die is vastgesteld is de eerder beoogde bebouwing niet meegenomen. Tevens gaf 
u aan dat het woongebouw consequenties heeft voor het uitzicht van de bestaande bewoners in 
Vogelpark. Ook in Haarlem bleek er bestuurlijk en maatschappelijk weinig draagvlak te bestaan om 
dit gebied te bebouwen.

De zorgen die zijn geuit over de infrastructurele gevolgen van de toename van het aantal woningen, 
en daarmee het aantal bewoners in Haarlem Zuidwest, worden gedeeld in Haarlem. Mobiliteit heeft 
de aandacht van ons bestuur. Voor de Ontwikkelzone Zuidwest zal een mobiliteitsplan opgesteld 
worden, vooruitlopend op een stedelijk mobiliteitsbeleid. Dit mobiliteitsplan zal een pakket aan 
maatregelen bevatten dat bijdraagt aan de mobiliteitstransitie en het mogelijk maakt om 
gereguleerd parkeren in te voeren en de parkeernorm in en om de zone te herzien.
In het stedelijk mobiliteitsbeleid zal in beeld gebracht worden welke invloed de 
mobiliteitsvraagstukken uit de verschillende zones, waaronder Zuidwest, hebben op de stad en de 
regio.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
[Kies adres]

Kenmerk: 2019/143948
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

1/3

20 018 Ontwikkelvisie Zuidwest Haarlem  9 / 11

Terug naar startpagina



Parallel aan de opstelling van het mobiliteitsplan neemt Ontwikkelzone Zuidwest deel aan de MRA 
pilot 'Smart Mobility' in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam. Het resultaat van de pilot is 
een advies dat betrokken wordt bij het stedelijk mobiliteitsplan en het pakket aan maatregelen voor 
Zuidwest.

Onderdeel van mobiliteit is ook de fietsverbinding langs de randweg, waar de provincie voor aan zet 
is. Met name voor onze schoolgaande jeugd, maar ook onze bewoners die gebruik maken van het IC- 
station Heemstede-Aerdenhout, hecht de gemeente Haarlem veel waarde aan het fietspad langs de 
N208. Met de beoogde toevoeging aan woningbouw op de stad in de zone Zuidwest, wordt deze 
fietsverbinding nog belangrijker voor de bereikbaarheid van het station Heemstede-Aerdenhout. Wij 
trekken graag met u op om met de provincie over deze noord-zuidverbinding in gesprek te komen. In 
regionaal verband trekken onze colleges al samen op, zoals in de Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid 
Kennemerland en de Zuid-Kennemer Agenda.

U deelde uw zorg over de nodige, nog te realiseren voorzieningen in en om de ontwikkelzone 
Zuidwest. De visie op de zone Zuidwest behelst de realisatie van een volwaardige stadszone. Er 
wordt daarom niet alleen gekeken naar de ontwikkeling van woningen in het gebied, maar ook naar 
ruimte voor voorzieningen. Deze voorzieningen zullen zowel sociaal-maatschappelijk (o.a. onderwijs, 
sport, et cetera), als commercieel (winkels, kantoren, bedrijvigheid, overig) van aard zijn. Gezien de 
afstand tussen onze gemeenten, gaan wij ervan uit dat deze voorzieningen ook betekenis zullen 
krijgen voor inwoners van Heemstede.

Met de vaststelling van de visie kan de start van de ontwikkeling beginnen. Ontwikkelaars zijn een 
participatietraject gestart en hebben daarvoor Urban Sync, een bureau dat gebiedsontwikkelingen 
begeleidt, gevraagd te ondersteunen. Naar verwachting zullen er informatieavonden worden 
gehouden, waarvoor breed - ook bewoners van Heemstede - wordt uitgenodigd.

Tot slot
Hoewel uw brief niet expliciet is beantwoord in de nota van antwoord op het participatietraject visie 
zone Zuidwest, geven wij met deze brief aan dat uw opmerkingen rond de ontwikkeling van het 
gebied zijn meegenomen. De stappen die de gemeente Haarlem zet om grip te houden op de 
bereikbaarheid, zijn relevant voor de buurgemeenten. Vooral op dit onderwerp is het belangrijk dat 
wij als gemeenten in overleg blijven, niet alleen rondom de Haarlemse zoneontwikkelingen, maar 
ook in onze regionale overlegstructuren. Inwoners van Heemstede zullen in de verdere ontwikkeling 
van het gebied worden betrokken of over de werkzaamheden geïnformeerd.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Kenmerk: 2019/143948
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl
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Indien u nog vragen of opmerkingen heeft nodigen wij u uit contact op te nemen met de 
Ontwikkelmanager van de zone, Mariska van den Aarsen via telefoonnummer 06 - 42 64 00 22 of 
email maarsen@haarlem.nl

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Kenmerk: 2019/143948
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl
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