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Verslag

Thema-avond Kaart van Haarlem - 4 november 2021, 20-22u, via zoom. 

door Tom Daamen, Cocky van Schie, Marc Dinsbach, Guido van de Wijgert en Maarten 
Koets. 

De PPC-themagroep Kaart van Haarlem stelt zich voor en legt uit dat het de leden wil 
betrekken bij verschillende heikele punten m.b.t. ruimtegebruik in Haarlem. Kaart van 
Haarlem wil de verkiezingsprogramma-commissie helpen met het voorbereiden en 
formuleren van duidelijke, breed gedragen standpunten. In overleg het met bestuur zal 
gekeken worden op welke manier leden naast thema-avonden ook via de mail (bijv. korte 
enquêtes) en in wijken/stadsdelen kunnen worden bevraagd. Maarten Koets wil dit laatste 
vorm gaan geven, uiteraard samen met hulp van andere leden. Na de introductie volgt een 
opgenomen inleiding van de thema-avond door Stadsarchitect Willem Hein Schenk. 

Marc Dinsbach leidt het eerste thema over Parkeren in de stad in. De slides van zijn 
onderzoek naar het thema zijn te vinden in de ppt. De stelling luidde: 

Betaald parkeren is geen geldklopperij maar een cruciale stap om duurzame mobiliteit in 
Haarlem te bevorderen. 

Toelichting stelling Parkeren 
De stelling anticipeert op de veelgehoorde kritiek dat betaald parkeren geldklopperij is. Dit 
is onterecht als we naar de gemeentelijke kosten en opbrengsten kijken, maar er moet 
desondanks rekening mee gehouden worden dat mensen het zo framen. Daarnaast is het 
van belang dat betaald parkeren een onderdeel wordt van iets dat D66 wél wil, namelijk het 
bevorderen van duurzame mobiliteit. Zo wordt “betaald parkeren” geen one-issue discussie 
en doel op zich (waar mensen haast per definitie tegen zijn), maar een manier om de 
schaarse openbare ruimte in Haarlem anders te gebruiken dan nu het geval. Het 
terugdringen en anders organiseren van het aantal auto’s is daar onderdeel van. 

Samenvatting discussie Parkeren 
Uit de discussie met de leden kwam naar voren dat iedereen het wel eens zal zijn met een 
standpunt over de noodzaak van het “reguleren van het parkeren” (suggestie van An-Jes). 
Wel werd duidelijk dat mensen deze maatregel veelal zullen interpreteren als het 
“wegnemen van vrijheden” omdat ze het parkeren op straat gewoon als een recht zien. 
Maak het dus onderdeel van een verhaal over wat de partij wel allemaal wil bereiken, en 
welke huidige problemen ermee worden weggenomen (bijv. in de huidige grensgebieden of 
bij nieuwbouwprojecten met een lage parkeernorm). Voordelen: meer ruimte voor 
groen/spelen, andere duurzame modaliteiten, stimuleren van c.q. wegnemen van drempels 
voor deelautoconcepten (iZoof) en het inspelen op veranderend reis- en werkgedrag na 
corona. “Minder blik op straat” zullen weinigen op tegen zijn. 
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Conclusie stelling over Parkeren 
De conclusie van het gesprek is dat betaald parkeren onderdeel moet zijn van een groter, 
positief verhaal over leefbaarheid, mobiliteit, klimaatadaptatie, groen en gezondheid. D66 
wil mensen op weg helpen en meer i.p.v. minder keuzes bieden in de manier waarop zij zich 
verplaatsen. D66 wil inspelen op huidige trends (meer soorten, al dan niet elektrische 
(deel)fietsen bijvoorbeeld) en anticipeert op verder veranderend gedrag/keuzes over hoe 
mensen zich (efficiënter, leuker, gezonder) willen verplaatsen. Ook de veiligheid en 
inrichting van straten staat bij mensen naar waarschijnlijk hoog op de wensenlijst. Een 
standpunt over parkeren hangt dus samen met standpunten over verbetering van de OV-
bereikbaarheid, 30 km/u in de wijken, en ruimte geven voor de (elektrische) fiets. 
 
Het tweede thema wordt ingeleid door Guido van de Wijgert en een presentatie van 
Staatsbosbeheer (ppt in bijlage). De stelling luidt: 
Om bestaande en nieuwe Haarlemmers een passende woning te kunnen bieden is bouwen in 
het groen noodzakelijk 
 
Toelichting stelling Bouwen en groen 
De stelling is erop gericht om mensen voor een keuze te stellen: of bouwen of groen 
behouden. Zoals wordt toegelicht door Guido (mede verwijzend naar D66 landelijk) en 
Staatsbosbeheer is dit echter een schijntegenstelling: de gebouwde omgeving zal moeten 
vergroenen in het kader van een schoner milieu, gezondheid en klimaatadaptatie. Ook komt 
er buiten de steden flink wat groen bij i.v.m. afgesproken doelen van natuurversterking en 
ecologische routes. In groene zones met lage natuurwaarden kan gebouwd worden, zeker 
als plannen gepaard gaan met vergroening in de omgeving van het project. Staatsbosbeheer 
geeft voorbeelden van projecten waar juist door het bouwproject langgewenste versterking 
van ecologische zones gerealiseerd kon worden. Hetzelfde zou kunnen gebeuren als in de 
Haarlemse ontwikkelzones groen/natuur integraal zou worden meegenomen.  
 
Samenvatting discussie Bouwen en groen 
Duidelijkheid over ‘wat is groen?’ of ‘in welk groen gebouwd mag worden?’ is een 
veelgehoorde wens van de leden. Niet bouwen in de Groene Zoom is een standpunt dat 
naar verluid al 25 jaar met D66 Haarlem wordt geassocieerd. Maar de onderliggende wens is 
dat er in Haarlem meer groen bij komt, terwijl de relatief gemakkelijke en snelle toegang tot 
open groengebied net buiten de stad behouden blijft. Dat er hier en daar stukken 
verlaten/ongebruikt groen bebouwd kunnen gaan worden (ook al liggen ze in/tegen de 
Groene Zoom) wordt door niemand tegengesproken. Wel zijn er verschillende meningen 
over hoe groen Haarlem nu is, in hoeverre de Groene Zoom heilig is, en waar al groen aan 
het verdwijnen is (door huidige plannen). Iedereen wil graag dat er normen komen (cf. 
parneernormen/groennormen) en dat groen integraal wordt meegewogen in 
nieuwbouwplannen. Ook het idee van groenverbetering in de bestaande wijk (incl. saneren 
van groene, maar vervuilde grond) als onderdeel van plannen spreekt de leden aan. Er 
worden voorbeelden van andere gemeenten genoemd die al op een dergelijke manier 
werken. SBB stelt dat Gem. Haarlem goede groenexperts heeft.  
 
Conclusie stelling Bouwen en groen 
Er mag onder voorwaarden wel gebouwd worden in het groen. Er is wel behoefte aan 
feiten: over waar de groene zoom precies loopt (voorbeeld Put van Peet kwam langs), welke 
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andere groenzones in Haarlem hoge kwaliteit hebben (natuurwaarden), en in hoeverre 
Haarlem al erg groen is (ten opzichte van andere gemeenten en intern, wijken tov elkaar). Er 
zijn veel bronnen op dit vlak die behulpzaam kunnen zijn. De feiten zullen belangrijk zijn bij 
het uitwerken van het standpunt en het verdedigen ervan in het debat met andere partijen. 
Meer groen op daken/gebouwen en in de wijken die het te weinig hebben (voor 
gezondheid, koeling in de zomer, biodiversiteit, sociale ontmoeting/recreatie) wordt 
belangrijk gevonden als aanpalende doelstelling. Het historische standpunt dat D66 (per 
saldo) staat voor een groen Haarlem zal niet veranderen. Maar er is ook een bouwopgave, 
en daarom is maatwerk nodig door preciezer te kijken naar de kwaliteit van groen en de 
mogelijkheden om bouwen en groen samen te laten opgaan. Benut daarbij de kansen in de 
stadsrand (zachte grenzen/overgangen) maar erken ook de grenzen van verdichting. 



Kaart van Haarlem
Thema avond 

4 november 2020



• Tom Daamen
• Cocky van Schie
• Marc Dinsbach
• Guido van de Wijgert
• Maarten Koets

Inleiding
Kaart van Haarlem verandert



• Welkom!
• PPC Kaart van Haarlem: even voorstellen…
• Doel en aanpak KvH: leden betrekken
• Ronde 1: Parkeren – ca. 45 minuten
• Ronde 2: Bouwen en groen – ca. 45 minuten
• Afsluiting.

Inleiding
Programma



Stadsarchitect Willem Hein Schenk
Inleiding



Kaart van Haarlem verandert
Inleiding



Marc Dinsbach

D66 Kaart van Haarlem
Betaald parkeren



Heel veel auto’s
Betaald parkeren: mobiliteitsuitdaging



Veel forenzen in Haarlem
Betaald parkeren: mobiliteitsuitdaging



Stelling

Betaald parkeren is geen geldklopperij maar 
een cruciale stap om duurzame mobiliteit in 
Haarlem te bevorderen.

Betaald parkeren



Stelling verbijzondering
Betaald parkeren is geen geldklopperij
• Waarom betalen voor parkeren? 
• Wat verdient de gemeente aan parkeren?

maar een cruciale stap om duurzame mobiliteit in 
Haarlem te bevorderen.
• Niet genoeg plek/te veel auto’s
• Alternatieve parkeerplekken
• Gedeeld gebruik/ verminderd gebruik
• Slimmer gebruik van plekken
• Alternatief vervoer

Betaald parkeren



• Pony liefhebber
- Ik heb een pony gekocht
- Mooi plekje in het park
- Ik wil hier niet voor betalen

• Gemeente
- Hoge kosten voor stallingen

• Pony liefhebber
- Buren hebben 3de auto gekocht en parkeren ook in openbare
ruimte

Mijn ponystal
Betaald parkeren: geldklopperij?



Betaald parkeren
Betaald parkeren: geldklopperij?

65% niet 
betaald 

parkeren €12m 
inkomsten

Totaal 
wegen/straten/pleinen

€33m uitgaven

Belangrijke inkomstenbron gemeente, maar een 
groot deel betaalt niet, maar profiteert wel van de 

investeringen voor parkeerruimte in de 
openbareruimte 



Parkeerdruk verschilt per wijk
Betaald parkeren: duurzame mobiliteit, niet genoeg plek

Hoge parkeerdruk in veel gratis parkeren delen van 
de stad



Bedrijfsparkeren in wijken/ centrum
Betaald parkeren: duurzame mobiliteit-> alternatieve plekken

Verplaatsen naar bv Waarderpolder en/of eigen 
terrein



Parkeergarages: bezoekers en 2e auto?
Betaald parkeren: duurzame mobiliteit-> alternatieve plekken

In de visie Park&Ride & Park&Walk voor bezoekers. Misschien 
ook voor 2e auto alternatief 



Nieuwbouw met deelauto’s
Betaald parkeren: duurzame mobiliteit-> alternatieve plekken



Minder gebruik auto..
Betaald parkeren: duurzame mobiliteit-> verminder gebruik

Heb je dan nog 2 auto’s nodig? En/of gebruik 
deelauto

Zorgen we ervoor dat de uitrol van glasfiber snel 
genoeg gaat, zodat thuiswerken nog makkelijker gaat.



Share-a-car: case iZoof
Betaald parkeren: duurzame mobiliteit-> gedeeld gebruik

• 16% minder auto’s tijdens pilot! -> verwachting 
30% meer leefruimte

• Duurzaam vervoer: vermindering 
CO2/fijnstof/stikstof

• Eigen keuze in de wijk/ verbinding in de wijk



(Waar) kan ik parkeren?
Betaald parkeren: duurzame mobiliteit-> slimmer parkeren

• Optimaal gebruik ruimte
• Niet onnodig rondjes rijden
• Dirigeren naar parkeergarages
• Reserveren voor zekerheid plek



E-bike -> een deel A’dam bereikbaar
Betaald parkeren: duurzame mobiliteit-> alternatief vervoer 

• Werkplekken West-A’dma worden bereikbaar met 
een e-bike



OV verbindingen worden beter
Betaald parkeren: duurzame mobiliteit-> alternatief vervoer 

• Verbetering OV in de 
planning om als goed 
alternatief te dienen, 

• Combinaiemogelijkheden 
nemen toe: 
fiets/deelauto/OV



Stelling

Betaald parkeren is geen geldklopperij maar 
een cruciale stap om duurzame mobiliteit in 
Haarlem te bevorderen.

Betaald parkeren

Extra geld te investeren in 
• Meer parkeergarages/ verplaatsen bedrijfsparkeren
• Beter infrastructuur: OV/ glasfiber/ slim parkeren/ fietspaden/ fietsenstallingen
• Alternatieven stimuleren: e-bikes/ deelauto’s



Meer ruimte voor groen

• Parkeerplekken voor meer groen en verblijfsruimte 
en fietsplekken 



Guido van de Wijgert

D66 Kaart van Haarlem
Bouwen en groen





Stelling 2
Bouwen en groen

Om bestaande en nieuwe Haarlemmers een passende 
woning te kunnen bieden is bouwen in het groen 
noodzakelijk



Inleiding

Verkiezingsprogramma D66:
• Keuzes maken: meer ruimte voor huizen, mobiliteit en natuur
• Voor 2035 1 mln. woningen bouwen

• Vooral binnen bebouwde kom en beperkte stadsuitbreiding
• Woningbouw en OV versterken
• Verminder stikstofuitstoot landbouw, industrie, verkeer om te kunnen bouwen

• Groen groeit mee: bouw buiten bebouwde kom, betalen voor evenveel 
nieuwe natuur

Bouwen en groen



Inleiding

Nationale omgevingsvisie (Novi):
• Verstedelijk vindt geconcentreerd plaats
• We richten de leefomgeving zo in dat deze een actieve, gezonde leefstijl 

en maatschappelijke participatie bevordert
• We richten steden en regio’s klimaatbestendig in 
• We versterken het aanbod en de kwaliteit van het groen in de stad en 

verbeteren de aansluiting op het groene gebied buiten de stad
• Regionaal onderzoek naar buitenstedelijke bouwlocaties

Bouwen en groen



Inleiding

Onder welke condities is bouwen in het groen wel mogelijk:
• Eerst bestaande locaties, stadsranden en kansen voor verdichting binnen 

stad
• Alleen in gebieden met lage natuurwaarden (landbouwgronden en 

laagwaardig groen)
• In gebieden die eenvoudig aansluiten op bestaand OV en 

verkeersontsluiting 
• Nieuwbouw is natuurinclusief, klimaatadaptief en biodivers
• Inzet lage parkeernormen en slimme mobiliteit
• Financieel bijdragen aan versterking hoogwaardig groen in de wijk 

Bouwen en groen



Resultaat

• Nieuw perspectief: niet bouwen of groen maar bouwen én groen 
(verbinden)

• Realiseren woningbouwopgave
• Creëren nieuwe stedelijke groene, gezonde en bio-diverse 

leefomgevingen
• Geleidelijke overgang van stad naar natuur en vice versa 
• Versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte die alle 

Haarlemmers ten goede komt

Bouwen en groen



• D66 Haarlem gaat niet instemmen met de 
woningbouwplannen van het college op de 
Put van Peet.

• D66 Haarlem heeft weinig vertrouwen dat er 
hoogwaardig groen terugkomt bij de kaders 
die deze startnotitie meegeeft

• D66 Haarlem is voor behoud van de groene 
randen van de stad.

• D66 Haarlem denkt graag mee over hoe 
Haarlem dit stuk Zuiderpolder openbaar kan 
maken. Met meer aandacht voor groen, 
natuur en biodiversiteit.

Put van Peet
Praktijkvoorbeeld



De Groene Metropool

• Presentatie Robert Graat, Staatsbosbeheer

Bouwen en groen



Voor 
Een laatste dia



Groene Metropool
Staatsbosbeheer 







De waarden van groen

• Aantrekkelijke woonomgeving & recreatie ruimte 
• Gezondheid & sociale cohesie
• Wateropvang, hittestress & buffer voor CO2 en fijnstof
• Economie: vestigingsklimaat & vastgoedwaarde
• Natuur & cultuurhistorie 





• Verandering in gebruik van ruimte en 
recreatiepatronen

• Klimaat- en energievraagstukken
• Gezondheid en preventie
• 1.000.000 huizen erbij



Groene plekken  groene netwerken



Topografische ziekte



Dans door de schalen



Groen als nutsvoorziening



Groennetwerk als nutsvoorziening

• Denkend vanuit mensen in de stad
• Begint bij de voordeur en in de achtertuin
• Doorlopend, drempelloos netwerk
• Verbindt kleine en grote groene gebieden
• Aantrekkelijke, veilige verbindingen
• Door wiens ogen kijk je?



Bouwen; stad verdichten vs. nieuwe uitleglocaties



Woonwijk als groene schakel tussen stad en polder



Nieuwe uitleglocaties met stevige groenstructuur 



Bouwen aan een groene stad

• Groene stad: van geveltuin tot (binnen)duin
• Groenstructuur als onderlegger voor verstedelijking 
• Stad verdichten met oog voor groene ruimte 
• Bouwen aan de stadsrand is soms de beste oplossing.
• Ontwikkel woongebieden incl. de groene nutsvoorziening
• Plan bouwlocaties niet benauwd én blijf ‘dansen door de schalen’ 



Staatsbosbeheer - Groene Metropool 

… het zit in onze natuur  

Femke Vergeest <femke.vergeest@p2.nl>


