
 

 

 

 

 

 

Aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders  
Haarlemmerstraatweg 51 
1165 MJ Halfweg 
 
Datum, 30 december 2014 
 
Onderwerp: omgevingsvergunning voor Sugar City  
 
 
Geacht College,   
 
De Ondernemersvereniging en de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg maken zich ernstige zorgen over 
het dreigende verkeersinfarct en de parkeerchaos die gaat ontstaan als het gemeentebestuur van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude nu zou meewerken aan het afgeven van een 
omgevingsvergunning voor de Amsterdam Style Outlets bij Sugar City.  
 
Met deze brief vragen wij dan ook aan het College of ze de uitgesproken belofte uit het 
Gemeenteblad van oktober 2014 gestand wil doen. U schreef:  
 
‘Het standpunt van de gemeente is dat de omgevingsvergunning voor een outlet center pas kan 
worden afgegeven nadat het zeker is dat de verkeersafwikkeling en het parkeren goed is geregeld’.  
 
Wij gaan er dan ook vanuit dat u de op 14 november 2014 door Neinver aangevraagde 
omgevingsvergunning nu niet gaat verlenen, maar pas als er een adequetate oplossing is voor de 
verkeers- en parkeerproblematiek .  
 
Nog meer verkeersdruk 
 
In de afgelopen periode is de Dorpsraad betrokken geweest bij een onderzoek van de gemeente, 
provincie en Rijkswaterstaat (RWS) naar de verbetering van de nu al drukke verkeerssitiatie rond de 
N200 en de effecten die dat heeft voor de leefbaarheid in Halfweg en Zwanenburg. De resultaten van 
deze studie worden waarschijnlijk begin januari 2015 besproken.  
Helaas is in dit hele traject de Ondernemersvereniging niet betrokken. Dit is vreemd omdat de 137 
aangesloten en de niet aangesloten bedrijven in de regio voor hun activiteiten en personeel 
afhankelijk zijn van een goede bereikbaarheid van het gebied. Uit de bijgevoegde recente studie van 
ir S.J. Stienstra blijkt dat de komst van het outlet center grote gevolgen gaat krijgen voor het aantal 
verkeersbewegingen op de N200 en de omliggende wegen.  
De nu al drukke situatie op de N200 met 31.500 verkeersbewegingen per dag en zelfs 39.600 
voertuigen tussen Haarlem en het Rottepolderplein (Zwetviaduct) gaat nog eens extra belast worden 
met 15 tot 20% meer verkeersbewegingen.  



Het is bovendien de verwachting dat Sugar City 17.500 tot 20.000 extra vervoersbewegingen zal 
aantrekken op zondagen en in de vakanties. O ok blijkt uit ervaringscijfers van andere outlet centra 
dat maar een zeer beperkt deel met de trein komt.    
 
Uit de studie van Sienstra blijkt dat zelfs met de komst van een extra rotonde aan de westzijde met al 
dit extra verkeer een grote terugslag valt te verwachten op het lokale verkeer in Halfweg en 
Zwanenburg. Om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in Halfweg en Zwanenburg voor de 
langere termijn te garanderen is het nodig om forse ingrepen te doen in de scheiding van het lokale 
en het doorgaande verkeer.  
 
Wij pleiten er dan ook voor dat eerst de plannen en planning voor een toekomstbestendige 
verkeerssituatie worden uitgewerkt - en helder wordt gemaakt hoe deze worden gefinancierd - zodat 
onomwonden zekerheid kan worden geboden over een daadwerkelijke en adequate aanpak van de 
bestaande en aanstaande verkeersproblematiek. 
 
Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat de Amsterdam Style Outlets niet kan worden gebouwd en 
geopend, tenzij de benodige infrastructuur is aangelegd.    
 
Te weinig parkeerplaatsen in het plan 
 
In de vergunningsaanvraag van Neinver staat dat voor 18.000 m2 outlet center en 1.000 m2 horeca 
1.490 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Het zal hier gaan om betaald parkeren. In de studie van 
Stienstra wordt helder gemaakt dat nu al kan worden voorzien dat daarmee voor dit plan op zijn 
minst 700 tot 900 parkeerplaatsen te weinig worden gerealiseerd.  
 
Daarbij is dan bovendien nog geen rekening gehouden met de piekmomenten in de zomer wanneer 
er een parkeerbehoefte van maximaal 4.000 plaatsen zal bestaan, zoals ook blijkt in de huidige 
situatie bij een vergelijkbaar outlet center als Batavia Stad.  
 
Het is nu dan ook al helder dat - als de gemeente het toestaat dat er te weinig parkeerplaatsen 
worden gebouwd - de parkeerdruk in de woonstraten, in het winkelcentrum en bij de bedrijven van 
Halfweg en Zwanenburg zal toenemen. Het is per slot van rekening zeer eenvoudig om via de 
Bietenbrug het terrein van Sugar City te bereiken; om nog maar te zwijgen over de parkeerchaos die 
gaat ontstaan in de buurt van de Parallelweg.  
 
Daar komt bij dat bij de nieuwe supermarkt en de Amsterdam Style Outlets een betaald 
parkeerregime zal worden ingevoerd. Het is zeer waarschijnlijk dat als gevolg daarvan een groot deel 
van de bezoekers zal kiezen voor het gratis parkeren op straat (in de wijk of bij bedrijven), met heel 
veel zoekverkeer als gevolg. Het zal mede daarom ook noodzakelijk zijn dat de gemeente met de 
exploitant van de Amsterdam Style Outlets vooraf sluitende afspraken maakt over het inzetten van 
verkeersregelaars op drukke dagen en voorzienbare piekmomenten. De ondernemers en de 
Dorpsraad zijn dan ook van mening dat het aantal te realiseren parkeerplaatsen naar boven moet 
worden bijgesteld alvorens de omgevingsvergunning af te geven.  
 
Daarnaast zullen de resultaten van de lopende  parkeerstudie door de gemeentes Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude en Haarlemmermeer met de Dorpsraad en de ondernemers moeten worden 
besproken. Op basis van een doordacht plan zal bepaald moeten worden op welke wijze eerst 
geïnvesteerd gaat worden in voldoende parkeerplaatsen en op welke wijze extra parkeerdruk kan 
worden bestreden. Tot die tijd is het onverantwoord om alvast een omgevingsvergunning af te 
geven.  
 



Uitgangspunt is dan ook dat het outlet center niet eerder kan worden gebouwd en geopend 
alvorens er ruim voldoende parkeerplaatsen op het terrein zijn gerealiseerd (dus aanzienlijk meer 
dan de thans geplande 1.490 plaatsen) en dat er een sluitende afspraak over de verkeerregulatie 
op de te verwacten piekmomenten is gemaakt. Daarnaast zullen afspraken moeten worden 
gemaakt over de verkeerscirculatie met beide betrokken gemeentes.  
 
Oude gegevens 
 
Verder is ons opgevallen dat u gebruik maakt van documenten die erg verouderd zijn. Bijvoorbeeld 
het Distributie Planologisch Onderzoek dat ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan Halfweg-
West dateert uit 2005.  
 
Dat is ruim voor de economische crisis en de groei van het Internet winkelen. Om u een beeld te 
geven over de huidige stand van zaken: in het eerste halfjaar van 2014 kwamen er landelijk 1000 lege 
winkels bij, waardoor het aantal nu is opgelopen tot 16.300 (Locatus, 2014). Niet verrassend want in 
de regio is er 400.000m2 extra winkelvloeroppervlakte bijgekomen sinds 2005. De onderbouwing 
van de informatie rond de omgevingsvergunning zou dan ook aan kracht winnen als door de 
gemeente gebruik gemaakt gaat worden van actuele cijfers en een DPO die de huidige situatie 
beschrijft.  
 
Gelijke monniken, gelijke kappen 
 
Ten slotte hebben we met enige verbazing kennis genomen van het feit dat Neinver aan uw College 
heeft gevraagd om korting te geven op de verschuldigde leges. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u 
daarmee bij een dergelijke grote investering akkoord kunt gaan.  
 
Bovendien zou zo’n rechtsongelijkheid ook (en begrijpelijk) scheve gezichten bij de burgers en 
bedrijven opleveren. Per slot van rekening zijn de inwoners en ondernemers van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude ook gewoon verplicht hun leges voor het volle pond te betalen bij een verbouwing en 
bij andere zaken waarvoor nu eenmaal leges betaald moeten worden. De middelen kan de gemeente 
in deze tijden goed gebruiken om te investeren in de verbetering van de leefbaarheid, waar we 
allemaal dagelijks aan werken.  
 
Geen onomkeerbare besluiten 
 
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u op korte termijn een schriftelijke reactie wilt geven op 
de punten die naar voren zijn gebracht in deze brief. Het gaat hierbij om de volgende zaken: 
 

 Kunt u garanderen dat de Amsterdam Style Outlets niet kan worden gebouwd en geopend, 
tenzij de benodigde infrastructuur is aangelegd;     

 Kunt u daarnaast garanderen dat er ruim voldoende parkeerplaatsen op het terrein worden 
gerealiseerd (dus aanzienlijk meer dan de thans geplande 1.490 plaatsen) en dat er een 
sluitende afspraak over de verkeerregulatie op de te verwachten piekmomenten is gemaakt;  

 Dat er goede afspraken worden gemaakt over de verkeerscirculatie in Halfweg en 
Zwanenburg met beide betrokken gemeentes;  

 De bevestiging dat de vergunningaanvrager Neinver behandeld wordt als ieder ander binnen 
de gemeente.  

 
 
 



Op basis hiervan vragen wij uw College om het gesprek met ons aan te gaan. Verder sturen wij de 
brief in afschrift aan alle politiek- en bestuurlijk verantwoordelijke in Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en de Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland. Het gaat hier per slot van 
rekening om een ontwikkeling met een grote uitstaling naar de regio en daarbuiten.   
 
Wij vertrouwen erop dat uw College geen onomkeerbare stappen zal zetten voordat heldere 
afspraken zijn gemaakt over de punten die zijn aangedragen in deze brief. Wanneer het College nu 
zou besluiten onder deze condities de omgevingsvergunning te verlenen is er geen weg meer terug. 
Dit zal de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Halfweg en Zwanenburg ernstig aantasten.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mede namens,  
 
Peter Vreeswijk, voorzitter Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg,  

 
 
Paul Kok, voorzitter Ondernemersvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede & omstreken 
 
 
 
Bijlage: rapport ir S.J. Stienstra, Halfweg: ontwikkeling Sugar-City, effecten op parkeren en 
bereikbaarheid van april 2014. 
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Gemeenteraadsleden Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
Gemeenteraadsleden Haarlemmermeer 
College van Burgemeester en Wethouders Haarlemmermeer 
Leden Provinciale Staten van Noord-Holland 
College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland 
 

 

Ondernemingsvereniging Halfweg,Zwanenburg,  Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg 

Boesingheliede & omstreken 

Postbus 212      Postbus 159 

1161 AE Zwanenburg     1160 AD Zwanenburg 

www.ondernemingsvereniging.nl   www.zwanenburg-halfweg.nl 

 

 

http://www.ondernemingsvereniging.nl/
http://www.zwanenburg-halfweg.nl/


 


