
 

 

 

 
 
 
 
 
 
1. Voorstel 
Collegebesluit(en)  
Het college heeft besloten om: 
1. de voortgangsrapportage Nieuwe Kom en Nieuw-Vennep Centrum vast te stellen; 
2. het uitvoeringsprogramma commerciële voorzieningen als onderdeel van deze 

voortgangsrapportage voor het centrum van Nieuw-Vennep vast te stellen; 
3. deze nota en de bestuurlijke voortgangsrapportage ter informatie te zenden aan de raad. 
 
2. Samenvatting 
Op 9 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van ons een brief gekregen (2020.0002348) waarin 
wij de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie ‘Regie op de Nieuwe Kom’ 
(3 oktober 2019) rapporteren. In deze brief hebben wij u toegezegd u vóór het einde van het 
jaar een update geven. Met deze bestuurlijke rapportage komen wij onze toezegging na.  
Gezien het korte tijdbestek tussen brief en rapportage zult u kunnen lezen dat er in de 
tussentijd slechts op een paar onderwerpen resultaat is te zien. 
Daarnaast heeft de gemeenteraad op 19 december 2019 het beleid Commerciële voorzieningen 
gemeente Haarlemmermeer; regels en ruimte vastgesteld (2019.0057889). 
Ter uitvoering van dit beleid is per winkelgebied een programma opgesteld om deze doelen te 
realiseren. Het programma bestaat uit maatregelen die de centra toekomstbestendig moeten 
maken of moeten houden. Voor het centrum van Nieuw-Vennep is gekozen om dit 
uitvoeringsprogramma in deze voortgangsrapportage te integreren omdat er directe relaties 
liggen met het project Nieuwe Kom. Dit uitvoeringsprogramma is een nieuw onderdeel in onze 
aanpak. 
Gezien de verwevenheid tussen het project Nieuwe Kom, de acties voortvloeiend uit de motie 
en de nog uit te voeren acties vanuit het beleid voor commerciële voorzieningen is gekozen om 
één integrale voortgangsrapportage op te stellen, bestaande uit drie onderdelen: 

- voortgang project Nieuwe Kom; 
- voortgang acties voortvloeiend uit de motie ‘regie op de Nieuwe Kom’; 
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- voortgang acties voor de commerciële voorzieningen in het centrum van Nieuw-
Vennep. 

 
3. Uitwerking 
3.1 Wat willen we bereiken? 
Het centrum van Nieuw-Vennep ligt er al een aanzienlijke tijd onafgemaakt bij. Daarnaast is er 
sprake van leegstand in winkelpanden en wordt particulier bezit niet opgeknapt in afwachting 
van de realisatie van de plannen van het project Nieuwe Kom. 
Met een integrale ruimtelijke en economische aanpak zijn we al en zullen we verder gaan 
bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en leefbaar centrum van Nieuw-Vennep, een 
centrum waar de Vennepers weer trots op kunnen zijn, waar hun sociaal-cultureel hart ligt met 
een levendig Harmonieplein. Door samen te werken met de Dorpsraad Nieuw-Vennep, de 
Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid (OVHZ), de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) 
Nieuw-Vennep Centrum (in oprichting), de projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren, willen 
wij deze opgave realiseren.  
 
Wat is de aanleiding, context? 
Het centrum van Nieuw-Vennep is nog niet af en als gevolg van (ook door ons gedeelde) zorgen, 
hebben wij actie ondernomen om tempo en voortgang in de ontwikkeling van het centrum te 
brengen. Daarnaast is door de actualisatie van het beleid commerciële voorzieningen ook 
aandacht gekomen voor maatregelen die het bestaande commerciële voorzieningenpakket 
sterker kunnen maken.  
 
 
Welk doel wordt nagestreefd? 
Ons doel is om het centrum van Nieuw-Vennep levendig, leefbaar en toekomstbestendig te 
maken. Samen met de hierboven genoemde partners zetten wij ons in om de Vennepers een 
dorpshart te geven waar men trots op kan zijn. 
 
3.2 Wat gaan we daarvoor doen?  
Het afgelopen jaar is in relatie tot de uitvoering van de motie ‘Regie op de Nieuwe Kom’ al het 
één en ander samen met de partners gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: 
- permanente inrichting van de openbare ruimte van de Doorbraak, gereed eind Q4-2020; 
- plaatsen bankjes in de Venneperstraat; 
- inrichten leegstaande etalage Venneperhof; 
- rotonde Schoolstraat opgeknapt; 
- het centrum hullen in een kerstsfeer.  
De komende jaren gaan wij in samenwerking met projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren 
onder andere de volgende activiteiten uitvoeren: 

- ontwikkeling Marktgebouw; 
- ontwikkeling woningbouw en commerciële voorzieningen in de Venneperstraat; 
- aanbesteden van woningbouwontwikkeling rond het Harmonieplein; 
- inrichting Harmonieplein als dorpshart. 

 
In het kader van het uitvoeringsprogramma commerciële voorzieningen ondernemen we onder 
andere de volgende acties: 

- overleg met Vereniging van Eigenaren (VVE) Venneperhof om te bespreken hoe de 
attractiviteit en uitstraling van dit winkelcentrum kan worden verhoogd en leegstand 
kan worden verminderd (2021); 

- het bestemmingsplan aanpassen richting minder vierkante meters commerciële 
voorzieningen (planologisch bestendigen van de gemaakte afspraken bij het vaststellen 

Met opmerkingen [WK1]: ‘Rotonde Schoolstraat 
opgeknapt’ moet dit zijn volgens de terugkoppeling 
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van het beleid commerciële voorzieningen voor het centrum van Nieuw-Vennep) 
(2021); 

- overleg voeren met de eigenaren van de Symfonie om bij onverhoopte leegstand, 
vierkante meters om te zetten in woningen, zodra dat een feit is; 

- het nemen van verkeerskundige maatregelen om het autoluw van de Venneperstraat 
duidelijk te maken 

- onderzoeken of en waar een (overdekte) fietsenstalling in het centrum kan worden 
gerealiseerd; bijvoorbeeld in een leegstaand pand;  

- overleg voeren met de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de horecaondernemers 
aan de Venneperweg om de mogelijkheden van verplaatsing van hun ondernemingen 
naar het Harmonieplein te onderzoeken; 

- de BIZ in oprichting  ondersteunen om daadwerkelijk opgericht te worden. 
 

Wat zijn de argumenten? 
Met de uitvoering van onder andere bovenstaande acties zullen wij dat we een belangrijke 
impuls aan het centrum geven. Een impuls aan projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en 
andere partners om door te gaan op de ingeslagen weg van revitalisering van het centrum. Een 
plek waar mensen elkaar graag ontmoeten, waar gezelligheid wordt gemaakt en waar 
economische waarde wordt gecreëerd. 
 
Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? 
Het grootste risico is een ongewisse toekomst als gevolg van de huidige coronacrisis. Hoewel 
projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, ondernemers, dorpsraad, BIZ (i.o.) en OVHZ 
optimistisch zijn, weet men niet hoe het landschap na corona eruitziet. 

 
3.3 Wat mag het kosten? 

Commerciële voorzieningen worden privaat gefinancierd en beheerd. Wij zijn verantwoordelijk 
voor onder andere de bereikbaarheid, de kwaliteit en een passend gebruik (via de Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV), terrassenbeleid, standplaatsen, evenementen, et cetera) van de 
openbare ruimte bij de relevante voorzieningencentra. De publieke investeringen die daarvoor 
nodig zijn, worden gedekt uit de in de Programmabegroting 2021-2024 beschikbare budgetten 
voor de beleidsvelden verkeer, beheer en onderhoud en economie. Het weergeven van exacte 
bedragen is vanwege de structuur van de begroting niet mogelijk. 
 
3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Het College van B&W is hiervoor verantwoordelijk. Projectwethouder Nieuwe Kom is het eerste 
aanspreekpunt. 
 
3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?  
Deze voortgangsrapportage en het uitvoeringsprogramma commerciële voorzieningen zijn met 
externe partijen besproken. De KHN heeft aangegeven dat men zorg heeft over een overmaat 
aan horeca in het centrum maar is bereid mee te praten over de invulling van horeca aan het 
Harmonieplein. De eigenaren van winkelcentrum De Symfonie hebben zorgen geuit over het 
aanbod commerciële voorzieningen in relatie tot de door hen te verwachten leegstand in 
bestaand winkelareaal. 
 
3.6 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?  
College en Raad worden halfjaarlijks geïnformeerd door middel van deze bestuurlijke 
voortgangsrapportage. 
 
3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)? 

Met opmerkingen [WK2]: Vergeet niet deze passage te 
schrappen, misschien kan je deze passage verwerken in de 
alinea? Dat het weergeven van exacte bedragen niet 
mogelijk is? 
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De realisatie van het centrum van Nieuw-Vennep draagt bij aan een economisch sterke en 
leefbare metropoolregio. 
 
4. Ondertekening 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris,  
 
 
drs. Carel Brugman 

de burgemeester, 
 
 
Marianne Schuurmans-Wijdeven 

 
 
Bijlage(n) 

• Bestuurlijke voortgangsrapportage Nieuw-Vennep Centrum 

 


