
Edelachtbare, 

Wijkraad de Krim dankt u voor de uitnodiging vandaag ter zitting met u als 
voorzieningenrechter ons beroepschrift over de vaststelling van het bestemmingsplan 
Overdelft in Haarlem te behandelen. 

In het kort leiden we u door het proces. Wijkraad de Krim nam kennis van het concept 
bestemmingsplan Overdelft dat de gemeente Haarlem had voorbereid voor 
vaststelling door de gemeenteraad. Noch de wijkraad, noch andere stakeholders uit 
de buurt zijn betrokken geweest bij het opstellen van dat stuk. 

Uit de wijk kwamen een groot aantal bezwaren en opmerkingen over het document, 
die we vervolgens in een top 10 van bezwaren in een zienswijze bij de gemeente 
deponeerden na te hebben ingesproken bij de commissie Ontwikkeling. 

Het daarop volgende wijzigingsoverzicht gaf blijk dat we de enige zienswijzenindiener 
waren wiens opmerkingen serieus werden genomen, leidend tot aanpassing van delen 
van de tekst, waaronder de juridisch belangrijke verbeelding. Die gewijzigde tekst 
werd vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad. Het wijzigingsoverzicht gaf aan 
dat als de zienswijzenindiener bezwaren had tegen het wijzigingsoverzicht, hij de gang 
naar de Raad van State moest maken. 

In de wijk ontstond onrust en voelden bewoners zich onveilig door de in de bijlage 
opgedoken ongewijzigde brief van de Brandweer. Dit leidde mede tot het indienen 
van het beroep in november jongstleden. 

We zijn ons, ook gezien de coronarestricties, bewust van het feit dat de behandeling 
van het beroep nog maanden kan duren. Dit is de reden waarom we vroegen om een 
voorziening, waardoor zowel bij bewoners als stakeholders een zekerheid ontstaat dat 
hun onrust en het veiligheidsbesef serieus worden genomen en de zaak inhoudelijk zal 
worden behandeld. Het moet bij de gemeente leiden tot actie. Naar onze overtuiging 
een actie om het proces van totstandkoming van het bestemmingsplan opnieuw te 
doorlopen en, zoals in de aangenomen motie ter zitting van de gemeenteraad werd 
verwoord, ditmaal met de bewoners en stakeholders als gesprekspartners. 

In deze zitting benadrukken we het spoedeisende belang van de voorziening. Zoals 
gezegd en we nader hebben geduid in het commentaar op het verweerschrift van de 
gemeente, spelen er zaken in de wijk, die absoluut in strijd zijn met de 
bestemmingsplannen. Dit geeft onrust en vraagt om opheldering. Die duidelijkheid 
komt er pas als u zich uitspreekt tegen het bestemmingsplan en de vaststelling 
daarvan vernietigt. 



We hebben in de verschillende stukken, aanwezig in uw dossier, betoogd dat het 
bestemmingslan Overdelft een niet geactualiseerd en onwaardig document is. Het is 
zeker geen conserverend bestemmingsplan. Informeren met feitelijk onjuiste 
informatie en gebrek aan participatie waren het gevolg en zorgden dat we eigen 
onderzoek moesten doen om onfeitelijkheden te ontmaskeren.  

Wij zijn geen juristen, maar het AWB in artikel 3.2 duidt het zorgvuldigheidsbeginsel. 
We achten aannemelijk dat zowel in de voorbereiding op, als de besluitvorming zelf, 
de artikelen over de zorgvuldigheid en de belangenafweging zijn overtreden.  

We hebben in het beroepschrift melding gemaakt van ontwikkelaars die onverhoopt 
plannen zouden kunnen maken op basis van het bestemmingsplan. In het u 
toegezonden commentaar op het verweerschrift van de gemeente hebben we u de 
startnotities voor sociale woningbouw langs de IJsbaanlaan en de komst van een 
turnhal bij het Kinheim Stadion toegezonden. Beiden zijn in strijd met het vastgestelde 
bestemmingsplan en haar voorgangers.  Daarnaast is er het plan voor de aanleg van 
een snelfietsroute door de wijk, waarvan we in het commentaar de onzorgvuldige 
opdrachtbrief hebben bijgevoegd. Laatstelijk zijn er de vastgestelde SOR 
(Structuurvisie Openbare Ruimte) 2040 en de vastgestelde Orionzone Ontwikkelvisie. 
Beiden hebben een impact op de wijk en hadden ons inziens opgenomen moeten 
worden in het geactualiseerde bestemmingsplan Overdelft. Het ontbreken daarvan is 
laakbaar, omdat kennis daarvan bij de gemeente aanwezig is. 

We verzoeken u, gezien het spoedeisende karakter, de voorziening te treffen de 
inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan Overdelft te schorsen.  

Gezien de verdere lopende en uitstaande ontwikkelingen en hopende u voldoende te 
hebben overtuigd, zouden we graag zien dat u ons in de hoofdzaak nu al in het gelijk 
kunt stellen en het vastgestelde bestemmingsplan Overdelft vernietigt. 

Vervolgens blijven we bereid met de gemeente mee te denken een passend en 
feitelijk correct bestemmingsplan Overdelft op te stellen.      

Hoogachtend, 

 

Hans Pos, MSc 
Voorzitter wijkraad de Krim 
        


