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1 7 APR. 2013

Geachte heer, mevrouw,
Op 20 maart 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Groenlinks over de
Raadhuispleingarage. Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Onderzoek technische haalbaarheid Raadhuispleingarage.
Vraag 1:
Is er een rapport voor de Raad beschikbaar met de resultaten van de technische
haalbaarheid, inclusief randvoorwaarden en risico's?
Antwoord: wij zullen een definitief realisatievoorstel voor de Raadhuispleingarage opstellen
in het tweede kwartaal van 2013. Hierbij zal aandacht besteed worden aan de technische
onderbouwing en haalbaarheid.

Vraag 2:
Heeft het College inmiddels een besluit genomen over de technische haalbaarheid? Zo ja,
kan de Raad hierover beschikken? Zo nee, kan het College de Raad hierover informeren?
Antwoord: zie de beantwoording van vraag 1.
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Vraag 3:
Het aantal parkeerplaatsen is verhoogd van 400 naar 450. Is dit realiseerbaar zonder
ingrijpende veranderingen?
Antwoord: dit is niet juist, het bestemmingsplan biedt slechts deze mogelijkheid. Over de
definitieve invulling van de Raadhuispleingarage zult u nader worden geïnformeerd. Zie
verder de beantwoording van vraag 1.

Ontsluitingen en verbindingen met andere ondergrondse parkeergarages.
Vraag 4:
In de oorspronkelijke plannen was er sprake van om ook aan de noordzijde ontsluiting
mogelijk te maken. In het ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Centrum wordt alleen
gesproken over ontsluiting naast het Van Stamplein. Is dit juist, vervallen hiermee de
mogelijkheden voor een noordelijke ontsluiting en ondergrondse verbindingen met een
ondergrondse parkeergarage onder de 'Aprisco'-locatie?
Antwoord: de mogelijkheid bestaat nog steeds dat aan de noordzijde een ontsluiting mogelijk
is en een verbinding mogelijk maakt met het Raadhuispleingarage als Aprisco een
ondergrondse parkeergarage in hun plan ontwikkelt. Het is ook mogelijk dat Aprisco besluit
om niet ondergronds een parkeergarage te realiseren, maar in het gebouw zoals Markthof.
De voorgestelde verbinding is dan niet meer mogelijk.

Vraag 5:
Hoe bewaakt en hoe borgt het College, dat het realiseren (op lange termijn) van de garage
er geen onomkeerbare ontwikkelingen/veranderingen rondom het Raadhuisplein komen,
waardoor investeringen weer teniet worden gedaan? (te denken valt o.a. activiteiten in het
kader van Bereikbaarheid Hoofddorp Centrum op korte termijn)
Antwoord: de activiteiten in het kader van Bereikbaarheid Hoofddorp Centrum betreffen met
name de aanpassing van de verkeerstructuur en een aantal kruispunten. Deze
aanpassingen zijn mede gebaseerd op de toekomstige ontwikkelingen met daarbij
benodigde uitbreiding van de parkeervoorzieningen, waarin ook de Raadhuispleingarage
onderdeel is.

Parkeerbeleid uit Deltaplan Bereikbaarheid, parkeergarage Burgemeester van der
Willigenlaan (tijdelijk voor 7 jaar) en Raadhuispleingarage.
Vraag 6:
In de media heeft wethouder Bezuijen gezegd dat de tijdelijke parkeergarage in 2018 wordt
vervangen. Is hier al een besluit genomen, waar wordt dan de vervangende parkeerruimte
gezocht en welke ruimte biedt het Bestemmingsplan voor verlenging?

ALG-013/11-11-1 0

Ons kenmerk
Volgvel

2013.0023861
3

Antwoord: in de Raadsvergadering van 29 januari 2009 is een besluit genomen dat de
tijdelijke parkeergarage budgettair neutraal gerealiseerd en geëxploiteerd moet worden en
dit in zeven jaar (2018) af te schrijven. In het nieuwe bestemmingsplan Hoofddorp Centrum
is op de locatie van de tijdelijke parkeergarage bestemd als "verkeer-garage". Er is nog geen
besluit genomen voor vervangende parkeerruimte.

Vraag 7:
In het Deltaplan Bereikbaarheid wordt gesproken over parkeerbeleid en implementatieplan
Wanneer komt het College naar de Raad met het Parkeerbeleid en hoe wordt het
implementatieplan specifiek voor Hoofddorp Centrum vorm gegeven? (activiteiten in de tijd)
Antwoord: wij zullen in het tweede kwartaal 2013 komen met een voorstel voor
Parkeerbeleid met daarin aandacht voor implementatie.

Vraag 8:
Bestaat de kans dat de wijzigingen in de huidige parkeerbalans Hoofddorp Centrum en/of
andere centrum ontwikkelingen een parkeergarage onder het Raadhuisplein overbodig
maakt?
Antwoord: gezien de ontwikkelingen rond het Raadhuisplein, zoals Voorzetgebouw, Aprisco,
TNT complex is de nut en noodzaak van een garage in de nabije toekomst aanwezig.

Realisatievoorstel Raadhuisparkeergarage (financiële haalbaarheid, exploitatie en
eigendomssituatie)
Vraag 9:
Wanneer denkt het College met voorstellen richting de Raad te komen?
Antwoord: zie de beantwoording van vraag 1.

Vraag 10:
Wordt er in de grondexploitatie Hoofddorp Centrum al gerekend met de aanleg van de
garage en hoe is dit zichtbaar in de (t)PMG?
Antwoord: in de grondexploitatie van Hoofddorp Centrum is de aanleg van de garage niet
opgenomen, dus ook niet zichtbaar in het (t)MPG.
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Historische-, huidige- en toekomstige- en eindontwikkelingen van het Raadhuisplein met
ondergrondse garage.
Vraag 11:
In het College het met GroenLinks eens dat er op korte termijn iets moet gebeuren met het
plein?

Antwoord: wij zijn bereid om het Raadhuisplein voor de gebruikers veilig te beheren en te
onderhouden. Bij de ontwikkeling van de Raadhuispleingarage wordt het Raadhuisplein
nieuw ingericht. In het tweede kwartaal van 2013 volgt een nader voorstel over de
raadhuispleingarage, waarin het aspect van verfraaiing van het raadhuisplein wordt
meegenomen.

Vraag 12:
Is het College bereid om met een Notitie 'Tijdelijke ontwikkelings-!gebruikersmogelijkheden
Raadhuisplein' te komen, aan de hand waarvan de Raad een sessie kan organiseren?

Antwoord: zie de beantwoording van vraag 11.

Vraag 13:
Is het College bereid om een historisch overzicht te geven (vanaf 2000?) van de
ontwikkelingen (nota's, raadsvoorstellen, etc.) rondom het Raadhuisplein?

Antwoord: een historisch overzicht is bijgevoegd.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

drs.

c.li ..r~r~gman
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Historisch overzicht Raadhuispleingarage
Datum

omschrijving

30-01-2003

Raadsbesluitenlijst 30 januari 2003 (400pp)

18-11-2003

Raadsvoorstel 2003/436 "ontwikkeling Cultuurplein"

bestuurlijk

raad

Van Dijk

aan de raad
aan de raad

gemeenteraad

19-10-2005

Informatie Parkeren in Hoofddorp-Centrum 2005/30884

Blankers

16-12-2008

Besluitenlijst College (2008/115483) 1e fase RHPG

Van Dijk

29-01-2009

RHPG 1e fase (2008/115483)

Van Dijk

12-02-2009

1e fase voorbereidingskrediet € 350.000,--

Van Dijk

raadsbesluit 2008/115483

19-11-2009

n.a.v. 12-02-2009
Informatieve bijeenkomst
-----

Van Dijk

aan de raad

Datum

03 april 2013

Opsteller

Wim Engel

--

raadsessie

