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Raadslid Misja de Groot zit de avond voor en heet alle aanwezigen van harte welkom
op deze thema-avond. De thema-avond is er één in een reeks van thema-avonden,
gericht op het ophalen van input onder de leden van D66 Haarlem voor het
Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Er worden op
deze avond drie stellingen besproken gerelateerd aan wonen en bouwen in Haarlem.
De stellingen worden ingeleid door sprekers Willem Hein Schenk (Stadsarchitect), Tom
Daamen (D66 Haarlem/Tu Delft) en Guido van de Wijgert (D66 Haarlem/Staedion).

Stelling 1: woningbouwplannen in Haarlem zouden niet
beoordeeld moeten worden op aantallen (kwantiteit), maar op
kwaliteit.

Tom Daamen leidt de eerste stelling in. Tom geeft aan dat er een complete verbouwing
van Nederland in het vooruitzicht ligt. De opgaven zijn groot, maar we gaan het
vandaag terugbrengen naar wat het kan betekenen voor Haarlem. Eén van de opgaven
op de Haarlemse woningmarkt is het versterken van het middensegment. De vraag is
hoe we het aanbod van woningen in dit segment kunnen bevorderen. Het landelijk
programma van D66 stelt dat we mogelijk moeten maken dat woningcorporaties hierin
een grotere rol kunnen pakken.

Er wordt gevraagd of er ook geen mismatch is tussen het type woningen in de
bestaande voorraad en de doelgroepen. Tom vertelt dat andere landen regelingen
kennen waarbij ouderen gestimuleerd worden om hun gezinswoning te verkopen zodat
jonge gezinnen de woningen kunnen betrekken, omdat dit financieel voor ouderen vaak
niet aantrekkelijk is. Hoe we dat in Nederland het hoofd moeten bieden is ingewikkeld,
maar daar zit wel de grootste mismatch. Opgemerkt wordt dat veel woningproductie in
Haarlem ook voortkomt uit het splitsen van bestaande woningen. Het nadeel daarvan is



echter dat daarmee eengezinswoningen verdwijnen terwijl bij nieuwbouw juist het
realiseren van grondgebonden eengezinswoningen complex is. Je zou dus ook kunnen
pleiten tegen splitsen, zodat eengezinswoningen behouden kunnen blijven. In ons
programma moeten we een antwoord vinden op de vraag: willen we de vergunningplicht
voor woningsplitsen - die in feite bijna een verbod inhoudt- behouden of zelfs uitbreiden
naar andere delen van de stad, of juist niet?

Tom geeft aan dat we in Nederland een mooie traditie hebben van zorgvuldige
stedenbouw. Die kwaliteit moeten we op pijl houden, inclusief een goede
bereikbaarheid en voldoende voorzieningen. De driehoek kwaliteit -
voorzieningen - bereikbaarheid is dus van groot belang.

Tom geeft aan dat sturen op aantallen kan leiden tot enorme druk op de
gemeentelijke organisatie, omdat het heel moeilijk is om keiharde aantallen te
verenigen met kwaliteit, voorzieningen en bereikbaarheid.
Opgemerkt wordt dat we in Haarlem vooral keuzes moeten maken. We kunnen
niet álles waarmaken, kijkend naar kwaliteit, voorzieningen en bereikbaarheid.
Daaraan wordt toegevoegd dat ‘kwaliteit’ klinkt als een no brainer, maar dat het
politiek echt moeilijk is om dat overeind te houden. Daarmee kun je je politiek
dus echt onderscheiden, bijvoorbeeld op momenten dat er een afweging moet
worden gemaakt tussen bouwtempo en kwaliteit.

Gevraagd wordt hoe we vanuit het perspectief van kwaliteit aankijken tegen het
zicht op de Bavo. Willem Hein Schenk geeft aan dat de zichtlijnen richting het
centrum, en weer terug, verankerd zijn in het welstandsbeleid. Het perspectief op
het historische van de stad moet je behouden. Maar, het kan ook een keuze zijn
om daarnaast juist moderne accenten aan te brengen, zoals de Mariatoren. Die
visie wordt onderschreven. Aandacht voor zichtlijnen betekent niet dat je nooit
hoger mag bouwen dan de Bavo. Het gaat erom dat er goed wordt nagedacht
hoe een toren in de omgeving wordt ingepast zodat het vanuit verschillende
kanten een fraai gezicht is. Misja noemt Schipholweg 1 als actueel
hoogbouwplan, An-Jes noemt de zandkleurige hoogbouw bij het Pim Mullier
Stadion als een heel slecht voorbeeld.

Opgemerkt wordt dat we niet kunnen bouwen voor álle Haarlemmers. We
moeten de woningnood bekijken op het niveau van de regio.



In het verleden heeft D66 altijd het standpunt gehad dat hoogbouw niet in het
centrum van Haarlem hoort. Maar, bijvoorbeeld wel langs het Spaarne en in
Schalkwijk. Daar kun je ook kwaliteit maken met hoogbouw. Een hoog accent is
mooi, maar bij bijvoorbeeld de Mariatoren zou je ook de discussie kunnen voeren
of er dan niet méér stand alone landmarks bij elkaar zouden moet staan. Dat kan
kwaliteit toevoegen aan de stad.

Stelling 2: vergroenen van de stad is alleen mogelijk wanneer
iedereen bereid is de auto’s een eind verderop te zetten en
deel te nemen aan het klimaatbestendig maken van hun
collectieve en openbare straat en buurt.

Willem Hein Schenk stelt dat hoogbouw nooit een doel op zich moet zijn. Over
het algemeen heeft Haarlem een hoge kwaliteit aan bebouwing, dus als je
hoogbouw toe wil voegen heb je de verplichting een gebouw te maken dat
kwaliteit heeft en wat heel goed op de grond staat, met een goede begane grond
op het maaiveld (plan Fluorgebouw is een positief voorbeeld). Een combinatie
van hoogbouw en relatieve laagbouw levert vaak een veel prettiger ensemble op.
Dit kan bij uitstek in Schalkwijk, waar het toevoegen van programma met goede
kwaliteit gepaard moet gaan. Dan wordt Schalkwijk op den duur een volwaardig
deel van Haarlem.

Gevraagd wordt wat de Haarlemse definitie van hoogbouw is. Willem Hein geeft
aan dat in stedelijke omgevingen over het algemeen 70 meter aangehouden
wordt als grens voor hoogbouw, maar het hangt af van de omgeving. Maar
hoogbouw moet je niet beoordelen op z’n hoogte, maar de manier waarop het
gemaakt en gedetailleerd is.

Gevraagd wordt hoe Willem Hein aankijkt tegen een plan zoals dat van Sjoerd
Soeters voor Zeeburgereiland (Amsterdam) met verdichting in vier, zes of acht
lagen. Als tegenhanger van het hoogbouwplan voor diezelfde locatie. Hebben we
hoogbouw nodig voor kwaliteit en verdichting? Soeters gaat uit van bewezen
stedelijke ensembles, die we zien in steden als Parijs (ca. 7 lagen met slechts
hier en daar een accent). Hoogbouw kan goed zijn om te verdichten, maar dan
moet je echt kwaliteit maken voor het openbare leven en de wijk op
maaiveldniveau. Dat gaat vaak mis.



De vraag is ook hoe je bij hoogbouw omgaat met parkeren. Je moet de aantallen
parkeerplekken omlaag zien te brengen zodat het geld niet naar parkeren gaat,
maar naar kwaliteit van het gebouw (architectuur, energieneutraal, circulair,
adaptief). Verdichten rondom OV biedt die mogelijkheid. Of mensen moeten
bereid zijn de auto op afstand van de woning te parkeren; Guido woont in een
dergelijk concept in Schalkwijk en is daar heel tevreden over. Een andere
mobiliteit, die niet alleen maar op de auto georiënteerd is, is cruciaal om ruimte te
creëren voor de andere opgaven.

We moeten volgens Willem Hein ook met ontwikkelaars in gesprek over kwaliteit.
Je moet ontwikkelaars niet wegzetten als zakkenvullers maar ruimte bieden om
kwaliteit te maken. Zorg dus ook voor goede adviseurs en stedenbouwkundigen
binnen de gemeente.

Willem Hein bepleit dat we een sociaal engagement moet ontwikkelen met de
plek waar je woont, werkt en verblijft. Bewoners moeten intensiever
betrokkenheid tonen bij hun leefomgeving, de energie, de voedselvoorziening,
grondstoffen en afval. We zouden bewoners dus veel meer de ruimte moeten
bieden om zelf hun leefomgeving vorm te geven. Hij haalt hier ook de
bedrijvenvereniging in de Waarderpolder aan, die een klimaatadaptief
werkgebied willen helpen maken dat hoogwaardig blijft. De gemeente moet
kortom inspirerende keuzes maken op stadsniveau, maar bewoners de
vertaalslag in de buurt laten maken. Dit idee kan op veel steun rekenen onder de
aanwezigen.

Gevraagd wordt of er ooit onderzocht is of we de Westelijke Randweg
ondergronds kunnen brengen zodat daar boven woningbouw mogelijk is. Willem
Hein geeft aan dat dit wel eerder onderzocht is, maar dat het lastig is omdat de
provincie daarin ook een grote rol heeft met het oog op de infrastructuur en de
regionale bereikbaarheid. Die keuzes spelen ook rondom het nieuwe OV
knooppunt Nieuw-Zuid. Ondergronds brengen van infrastructuur is heel kostbaar,
en dat geld kun je dan niet aan andere zaken uitgeven.

Stelling 3: geef prioriteit aan de verduurzaming van de
bestaande voorraad, dit draagt het meest bij aan betaalbare,
duurzame woningen en leefbare wijken in Haarlem.



Guido licht toe dat de eisen voor nieuwbouw op het vlak van duurzaamheid en
energiezuinigheid al erg hoog zijn. We bouwen tegenwoordig eigenlijk hele
duurzame woningen, waarbij afhankelijk van lokale afspraken ook eisen gesteld
kunnen worden aan klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. Eén van de vragen
die voorligt is of je de eisen aan nieuwbouw nu nog verder moet verhogen, want
dat leidt ook tot veel hogere kosten voor ontwikkelaars en corporaties en dus tot
minder betaalbare woningen. In de bestaande voorraad is juist nog heel veel
duurzaamheidswinst te halen. Als je méér eisen stelt aan nieuwbouw is er met
name bij corporaties minder geld om te investeren in de verduurzaming en het
comfort van de bestaande bouw.

Het gaat om balans tussen betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid,
wordt opgemerkt. We moeten keuzes maken.

Hier wordt tegenover gezet dat sommige bestaande gebouwen bouwkundig
gezien zo slecht zijn dat het niet loont om te verduurzamen, maar dat sloop en
nieuwbouw een betere optie is om met hogere dichtheden en meer kwaliteit te
herbouwen. Ook stedenbouwkundig kunnen ingrijpen in de structuur van
bestaande wijken tot verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid leiden. Dat
neemt niet weg dat we moeten blijven zoeken naar mogelijkheden voor
transformatie.

Opgemerkt wordt dat in Haarlem er een rem zit op de verkoop van sociale
huurwoningen door corporaties. Het zou interessant kunnen zijn om te
verkennen of corporaties grote, dure woningen kunnen verkopen om daarmee
veel meer betaalbare, duurzame en passende woningen terug te bouwen. Guido
geeft aan dat het ook wel veel vragen oproept, omdat er juist nu een tekort is aan
corporatiewoningen. Gesuggereerd wordt dat je een norm zou kunnen stellen
waarbij iedere verkochte sociale huurwoningen 1,2 of 1,5 nieuw sociale
huurwoning moet opleveren. Dit zou een oplossing kunnen zijn omdat we op
korte termijn de wachtlijsten niet weg kunnen werken met het bestaande beleid.

Opgemerkt wordt dat er in het landelijk programma van D66 een pleidooi staat
om scheefwonen niet te koppelen aan het inkomen maar aan de grootte van het
gezin. Dus de grootte van de woning relateren aan het gezinsformaat. Dat is een
interessante gedachte, maar opgemerkt wordt dat het niet erg maakbaar is. Je



kunt iemand niet zomaar zijn huis uit zetten, bijvoorbeeld als de kinderen het huis
uit zijn. Het verkopen van sociale huurwoningen aan de zittende bewoners zou
kunnen helpen om doorstroming te stimuleren en sociale huurwoningen vrij te
spelen; met het geld van de verkoop van de woning kun je elders weer één of
meer nieuwe sociale huurwoningen bouwen.

Gevraagd wordt in hoeverre we gezinnen moeten blijven huisvesten in
eengezinswoningen; moeten we eengezinswoningen blijven bijbouwen in
Haarlem om gezinnen in de stad te houden? Tom geeft aan dat in Amsterdam
wel geleerd is dat als je goed tegemoetkomt aan de behoefte van gezinnen
(goed groen in de wijk, een goede eigen buitenruimte zoals een balkon,
voldoende voorzieningen in de buurt) ook appartementen wel in trek zijn bij
gezinnen. Maar dan moet je dus wel de openbare ruimte daar op inrichten en
investeren in de kwaliteit daarvan. Het landelijk programma pleit vooral voor een
mix in woningtypes en woonmilieus, dat lijkt de aanwezigen ook voor Haarlem
een goed streven.


