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1. Inleiding
De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (verder te noemen SWTH) is
ontstaan uit de in 1995 gevormde werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied. De stichting
is in het voorjaar van 2007 opgericht met als doel:
• het bewerkstelligen van een zo goed mogelijk behoud, herstel,
ontwikkeling en beheer van natuur, landschap en milieu en van de
ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden in het Westelijk
Tuinbouwgebied te Haarlem (verder te noemen WTG),
• het bevorderen van de belangstelling voor dit gebied in de ruimste zin,
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
In dit jaarverslag wil de SWTH verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en
de ondernomen activiteiten in het jaar 2010.
Het beleid blijft ook dit jaar conform de doelstellingen, zoals verwoord in de statuten.
2. Bestuur en Werkgroep
Het bestuur van de stichting was ook dit jaar niet voltallig. Het blijkt moeilijk een
vertegenwoordiger uit de wijkraden te vinden die zitting wil nemen in het bestuur van
de stichting.
De voorzitter en penningmeester nemen gedurende het jaar afscheid; gelukkig is er
een nieuw bestuurslid gevonden; hij zal optreden als penningmeester. De functie van
voorzitter is op dit moment vacant.
Het bestuur vergadert twee keer per jaar.
De werkgroep vergadert maandelijks, samen met enkele bestuursleden.
De jaarlijkse snert-party en zomerborrel worden traditiegetrouw goed bezocht.
In de vergadering van december nemen wij afscheid van onze voorzitter André
Numan.
3. Activiteiten
• In februari en in juni organiseert de SWTH rondleidingen door het
gebied voor landelijke en gemeentelijke politici. De rondleidingen
worden goed bezocht en enthousiast ontvangen.
• Vergaderruimte en archief: Het Badhuis aan het Leidseplein is op
termijn niet meer beschikbaar voor deze functies. Dit betekent voor
de SWTH het verlies van vergaderruimte en de noodzaak het archief
van de stichting elders onder te brengen. Voor advies wordt contact
opgenomen met het Noord-Hollands Archief en in de maanden
oktober tot en met december wordt veel energie gestoken in het
reorganiseren van het archief.
•
De Herijking EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en Structuurvisie N-H
kwamen in de plaats van het Streekplan. In de stukken zien we
kaarten met onduidelijke begrenzingen. Hierop is een deel van het
WTG (in tegenstelling tot wat in het Bestemmingsplan Binnenduinrand
staat) niet meer groen gekleurd. In het vastgestelde Natuurbeheerplan
blijkt het perceel ten westen van het Marcelisvaartpad buiten de EHS
geplaatst te zijn. SWTH spreekt op dit punt in op de Provinciale
Statenvergadering van 14 februari 2010.
•
Fietspad Brouwersvaart/Houtmanpad: De plannen voor een fietspad
langs de Brouwersvaart worden door gemeente en provincie
opgepakt. Twee leden van de werkgroep en de adviseur van de
SWTH zetten zich in voor de gemeentelijke participatiegroep die
hiervoor wordt ingesteld.
• Over ons beroep rond de DEKAtuin beslist de bestuursrechter dat ons
bezwaar tegen de bouw ongegrond is, maar dat de gemeente
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Haarlem wel moet handhaven met betrekking tot diverse
aanlegvergunningen. Hij adviseert een gesprek tussen gemeente,
eigenaar en SWTH om verdere juridische procedures te vermijden.
4. Deelplannen binnen het WTG
“Plan Zuid” is een plan voor inrichting van het Zuidelijk deel van het WTG. De
bedoeling (zoals beschreven in het Bestemmingsplan Binnenduinrand) is om in dit
deel natte natuur met recreatieve mogelijkheden te ontwikkelen. De SWTH
formuleert een Programma van Eisen en ziet kansen voor een Plan van Aanpak
onder leiding van een (provinciaal) projectleider.
Het Stadsnatuurpark wordt opnieuw uit de gemeentelijke begroting geschrapt; de
SWTH streeft ernaar om voor het komende begrotingsjaar het Stadsnatuurpark
opnieuw op de begroting te krijgen.
5. Handhaving en bouwplannen
Veel energie gaat dit jaar naar handhaving in het gebied en onze reacties op
bouwplannen en een postzegelbestemmingsplan in het WTG (Beatrixschool,
DEKAtuin, Marcelisvaartpad 13). Twee keer per jaar is er overleg met de afdeling
Handhaving van de gemeente Haarlem. De afdeling is aan het einde van 2010 nog
niet klaar met het in dit jaar gestarte Handhavingsproject WTG. SWTH meldt aan de
afdeling Handhaving met regelmaat geconstateerde feiten die in strijd zijn met het
Bestemmingsplan Binnenduinrand.
SWTH constateert dat (inzake bouwplannen/vergunningen)
• vaak gebrek is aan informatie vanuit de gemeente doordat er geen
ambtenaren meer beschikbaar zijn bij vragen en onduidelijkheden.
•
dossiers van bouwplannen niet altijd volledig en soms onbegrijpelijk
zijn voor de gemiddelde burger,
• bij de inzage-procedure regelmatig onduidelijkheid is over de locatie
waar de documenten zich bevinden,
•
achteraf aangevraagde bouwvergunningen eigenlijk altijd door de
gemeente Haarlem afgegeven worden,
• onze ingediende bezwaren tegen bouw in het gebied nooit
gehonoreerd worden door de Commissie Beroep en Bezwaar.
6. Contacten
Contacten zijn er met Wijkraden (wederzijds informeren, ondersteuning voor SWTH)
Met de wijkraad Ramplaankwartier wordt waar nodig gezamenlijk actie ondernomen.
Haarlem Effect levert ondersteuning door een adviseur.
De wijkregisseur is voornamelijk vraagbaak rond het vouchersysteem en de
besluitvorming rond de bewonersondersteuning. Zij voorziet de SWTH
regelmatig van informatie inzake contacten met de gemeente.
Met de Farmer John-groep, inmiddels Stichting de Nieuwe Akker geheten, wordt met
enige regelmaat informatie uitgewisseld inzake plannen voor een Biologischdynamische boerderij' in het WTG.
Het Noord-Hollands Archief geeft de SWTH schriftelijk advies met betrekking tot
archivering.
Politiek:
Er is regelmatig contact met politieke partijen. Voor de SWTH is het contact met
politieke partijen een speerpunt. Op die manier brengen wij onze doelstellingen
onder de aandacht.
Commissievergaderingen en bijbehorende informatie worden online gevolgd en de
relevante informatie wordt besproken in de vergaderingen. Met enige regelmaat
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wordt ingesproken tijdens deze commissievergaderingen over zaken aangaande het
WTG.
7. PR en ledenwerving
Met regelmaat publiceert de Stichting over recente ontwikkelingen op de eigen
website en in de wijkkranten van de wijken rond het WTG. Na een oproep aan
belangstellende wijkbewoners melden zich drie juristen; één van hen adviseert
momenteel de Stichting op regelmatige basis.
Voor de wijkraad Garenkokerskade wordt een presentatie gehouden.
Tijdens het buurtfeest van het Ramplaankwartier in september is de SWTH
aanwezig met een informatiestand.
8. Bewonersondersteuning
De gemeente Haarlem besluit de gelden bestemd voor bewonersondersteuning voor
de SWTH rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van wijkraden, over te maken.
Ondanks het feit dat er nog veel onduidelijkheid is over de besluitvorming, is de
verwachting dat dit ook volgend jaar het geval zal zijn.
Ook dit jaar laat SWTH zich op regelmatige basis adviseren door een medewerker
van Haarlem Effect.
9. Huishoudelijk reglement
De stichting heeft nog geen Huishoudelijk reglement; hierin zal moeten worden
voorzien.
10. Commissie van aanbeveling
De stichting streeft ernaar om een commissie van aanbeveling samen te stellen die
de activiteiten van de Stichting waar mogelijk kan promoten en ondersteunen.
11. Beleid 2011
De SWTH geeft het komende jaar aan de volgende projecten prioriteit:
Provinciaal beleid Ruimtelijke ordening
Handhaving Bestemmingsplan Binnenduinrand
Plan Zuid: planvorming bestemming natuur
Brouwersvaartpad /Houtmanpad: realisering eenvoudig fietspad.
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