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HAARLEM 

Waar moeten de bezoekers van de toekomstige turnhal in Haarlem-Noord parkeren? En komt er een fietstunneltje onder het 
spoor door? Dat zijn vragen waar Hans Pos, voorzitter van wijkraad De Krim, mee rondloopt. Het bestemmingsplan Overdelft, 
waar de wijk onder valt, staat volgens hem vol fouten. Dus stapt hij naar de Raad van State. 

,,We hopen dat het plan wordt ingetrokken of vernietigd’’, zegt Pos. ,,Dan wordt de gemeente aangezet om het huiswerk 
opnieuw te doen.’’ 

De wijkraad is van mening dat bij het opstellen van het bestemmingsplan veel mis is gegaan. Het document is van belang voor 
de wijk, want daarin staat wat de functie is van de deelgebieden in de buurt en wat voor ontwikkelingen in de toekomst 
mogelijk zijn. 

Overdelft ligt ingeklemd tussen de N208 en de spoorlijn van en naar Bloemendaal. Het is een veelzijdig stukje Haarlem, dat 
niet alleen woningen herbergt, maar ook het sportpark Pim Mulier, het Mendel College, de IJsbaan, de Sporthal Kennemer 
Sportcenter en de Provincie Noord-Holland Hal. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor een nieuwe turnhal. 

Werkstuk 

,,Het lijkt wel een werkstuk van middelbare scholieren’’, zegt Pos over het bestemmingsplan Overdelft, dat vorig jaar is 
vastgesteld door de gemeenteraad. Voorheen golden er in de wijk meerdere kleine bestemmingsplannen, maar die heeft het 
stadsbestuur samengevoegd in voorbereiding op de Omgevingswet. 

Bij die samenvoeging heeft de gemeente volgens Pos steken laten vallen. ,,Om te beginnen procesmatig, want er is niemand uit 
de wijk bij betrokken.’’ Verder staan er volgens hem veel zaken in die niet kloppen. ,,De afmetingen van de megalomane 
turnhal, bijvoorbeeld. Die knijpt de ruimte voor een fietstunneltje weg.’’ 

De wijkraad diende vorig jaar al een toptien van grieven in. Op negen punten paste de gemeente het bestemmingsplan aan. 
Toch is Pos niet tevreden. Het grote aantal wijzigingen geeft wat hem betreft aan dat het bestemmingsplan niet goed in elkaar 
zit. 

Volgende week dinsdag staat de wijkraad lijnrecht tegenover de gemeente bij de hoogste bestuursrechter. Pos is niet live 
aanwezig, want hij zit dan in Amerika. ,,De zaak dient als het 5 uur ’s morgens is bij mij.’’ Maar dat weerhoudt hem er niet 
van om digitaal zijn zegje te doen. 

Wijkraad De Krim stapte al eerder naar de Raad van State om het plan voor een woontoren in de wijk aan te vechten. Die 
poging was vruchteloos: de zaak werd niet-ontvankelijk verklaard. 

Reactie gemeente 

De gemeente Haarlem is van mening dat het bestemmingsplan Overdelft goed in elkaar zit. ,,Het heeft de voorgeschreven 
procedure doorlopen’’, meldt een woordvoerster. Het plan heeft een ’conserverend karakter’. Dat betekent dat er geen grote 
wijzigingen instaan. Nieuwe initiatieven, zoals de turnhal en fietstunnel, zijn nog niet in het plan opgenomen. 

Van fouten is volgens de gemeente geen sprake. De wijzigingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de toptien van de 
wijkraad, doen ’geen afbreuk aan de inhoud van het bestemmingsplan’. 

Haarlemse wijkraad De Krim stapt naar de Raad van State om ’fouten in bestemmingsplan’ 

 


