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1. Voorstel 
Collegebesluit(en)
Het college heeft besloten om:
1. in te stemmen met het ontwerp actualisatie Beeldkwaliteitsplan Nieuwe Kom in 

Nieuw-Vennep 2022;
2. het ontwerpbesluit vrij te geven voor inspraak;
3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

2. Samenvatting
We willen een levendig en functioneel centrumgebied met een mix van wonen, winkels, 
voorzieningen, kantoor en horeca bereiken met het project Nieuwe Kom in Nieuw- 
Vennep. Het beeldkwaliteitsplan geeft kaders voor de bebouwde omgeving en de 
inrichting van de openbare ruimte. Het eerste beeldkwaliteitsplan Nieuwe Kom dateert 
uit 2010 (2010.0026813). Intussen gaat het aantal inwoners van Nieuw-Vennep groeien, 
moeten meer woningen worden gebouwd en moeten we in de openbare ruimte meer 
rekening houden met de klimaatverandering. Het beeldkwaliteitsplan uit 2010 is 
ontoereikend om sturing te geven aan deze nieuwe uitdagingen. Het beeldkwaliteitsplan 
Nieuwe Kom 2010 is daarom geactualiseerd. Het ontwerpplan stelt de kaders vast 
waaraan we de nog op te stellen inrichtingsplannen en ontwerpen voor de openbare 
ruimte en het vastgoed toetsen.

3. Uitwerking
3.1 Wat willen we bereiken?
In het centrum van Nieuw-Vennep ligt de Nieuwe Kom. Dit gebied wordt omsloten door 
de Venneperstraat, Elemastraat, de Doorbraak en de achterzijde van de bebouwing aan 
de Schoolstraat. Het doel van het project Nieuwe Kom is de herontwikkeling van de 
bestaande kom tot een levendig en functioneel centrumgebied met een mix van wonen, 
winkels, voorzieningen, kantoor en horeca. Hierbij wordt ruime aandacht besteed aan 
de openbare ruimte, de noodzakelijke (parkeer)voorzieningen en de kwaliteit van de 
gebouwen. In het beeldkwaliteitsplan zijn de kaders vastgelegd voor de uitwerking van 
het vastgoed en de openbare ruimte in Nieuwe Kom. Het plangebied bestaat uit diverse 
deelgebieden waarvan de delen Al, A2 en A3 van Ymere en Pier K zijn gerealiseerd. In 
het beeldkwaliteitsplan zijn de kaders vastgelegd voor de uitwerking van de gebouwen
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en de openbare ruimte in Nieuwe Kom. Om de uitvoering van de opvolgende 
deelgebieden voortvarend op te kunnen pakken is actualisatie van het 
beeldkwaliteitsplan nodig. De eerste ontwikkeling is de nieuwbouw tussen de 
Venneperstraat en de Poststraat (Kop C1/C2). Het ontwerp dat hiervoor is gemaakt, sluit 
aan op voorliggend ontwerp beeldkwaliteitsplan. Het heeft de voorkeur om de 
actualisatie van het beeldkwaliteitsplan te hebben vastgesteld voordat 
omgevingsvergunningen worden ingediend.

Wat is de aanleiding, context?
Het eerste beeldkwaliteitsplan Nieuwe Kom dateert uit 2010 (2010.0026813). In de 
periode tussen 2010 en 2021 is veel veranderd in Nieuw-Vennep. Ook staat Nieuw- 
Vennep voor een grote groeispurt en is er een andere opgave: de vraag naar 
commerciële voorzieningen (detailhandel, horeca en commerciële dienstverlening) is 
afgenomen terwijl het belang van extra woningen en een klimaatadaptieve en groenere 
openbare ruimte met een scala aan gebruiksmogelijkheden is toegenomen. Het plan uit 
2010 is nog steeds een goed uitgangspunt voor de ontwikkeling van het gebied. Het is 
echter wel nodig om het plan te actualiseren aan de huidige inzichten en behoeftes om 
te kunnen voldoen aan de nieuwe vragen en uitdagingen voor Nieuwe Kom en de 
toekomstige plannen, zoals voor kavel tussen de Venneperstraat en de Poststraat (kop 
C1/C2), te kunnen toetsen aan dit nieuwe kader.

Welk doel wordt nagestreefd?
In het beeldkwaliteitsplan van 2010 werd Nieuwe Kom gezien als onderdeel van het 
centrum van een klein dorp waar door de ontwikkelingsstrategie van pandje voor pandje 
de dorpse sfeer van een historisch gegroeid centrum zou moeten worden 
bewerkstelligd. We zien Nieuw-Vennep nu als groot dorp. We hebben het doel een



Ontwerp actualisatie Beeldkwaliteitsplan Nieuwe Kom in Nieuw-Vennep in Nieuw-Vennep 2022 pagina 3

omgeving te maken met een sfeer die past bij een groot dorp waarin recht wordt gedaan 
aan de geschiedenis van Nieuw-Vennep en aan de aanstaande nieuwe groei met de 
komst van nieuwe woonwijken, zoals Nieuw-Vennep West en het Pionier Bolsterrein. 
Ook dient deze nieuwe omgeving te beantwoorden aan actuele eisen voor gebruik en 
duurzaamheid van gebouwen en openbare ruimte. Het ontwerp actualisatie 
beeldkwaliteitsplan biedt handvatten waarmee we de geambieerde ruimtelijke kwaliteit 
in Nieuwe Kom kunnen borgen. Dit beeldkwaliteitsplan bevat de kaders waaraan we de 
nog op te stellen inrichtingsplannen en ontwerpen voor de openbare ruimte en de 
gebouwen toetsen. Met het vaststellen van de actualisatie van het beeldkwaliteitsplan 
willen we voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen, zoals kop C1/C2, aan oude kaders 
getoetst moeten worden.

3.2 tVat gaan we daarvoor doen?
Wat zijn de argumenten?
De belangrijkste redenen voor het actualiseren van het beeldkwaliteitsplan uit 2010 zijn:
• het programma voor commerciële voorzieningen (detailhandel, horeca en 

commerciële dienstverlening) wordt meer gecentreerd in het plangebied in plaats 
van verspreid over het plangebied. Dit leidt tot noodzakelijke aanpassingen in het 
oorspronkelijke programma. Er worden meer woningen gebouwd dan in het 
oorspronkelijke plan en dan het bestemmingsplan toelaat;

• vanwege de komst van winkels is de logistieke afwikkeling in het bestaande en 
toekomstige stratenpatroon opnieuw bekeken. Er is ook meer nagedacht over 
verschillende sferen die passen bij de functie van bestaande en toekomstige 
straten. Er moet flexibiliteit komen zodat meerdere functies mogelijk blijven;

• de noodzaak om meer te doen aan klimaatadaptatie en vergroening;
• de architectuurprincipes worden aangepast aan actuele, toekomstbestendige en 

flexibele gebruikseisen.

Het ontwerp actualisatie beeldkwaliteitsplan ondersteunt het krijgen van het beoogde 
beeld en de sfeer van de toekomstige Nieuwe Kom als een functioneel en levendig 
onderdeel van het centrum van een groot dorp waar gewoond, gewinkeld en 
gerecreëerd wordt.

De belangrijkste uitgangspunten van dit ontwerp actualisatie beeldkwaliteitsplan zijn:
• het creëren van een compleet en compact centrum waar gewinkeld en gerecreëerd 

kan worden en waar het verblijf niet uitsluitend aan winkelen is gekoppeld. Een 
centrum met culturele en maatschappelijke functies, met ruimte voor verblijf en 
ontmoeten en een mix van woningen, groen, horeca, cultuur en commerciële en 
maatschappelijke voorzieningen;

• het creëren van een netwerk van openbare ruimtes passend bij een centrumgebied: 
grote en kleine winkelstraten, intieme verblijfsruimtes en een levendig centraal 
plein met verblijfskwaliteit en diverse functies zoals groen, spel, horeca, en 
kleinschalige evenementen;

• het toevoegen van woonkwaliteit passend bij een centrumgebied met kenmerkende 
diverse openbare ruimtes, waar een balans wordt gevonden tussen de reuring van 
het openbare leven en de rust van het privé-domein;

• toevoegen van groen, zoals bomen, groene daken en gevels, groene hoven en 
dergelijke;

• het creëren van duurzame klimaatadaptieve en hittebestendige bebouwing en 
openbare ruimte;
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• een vastgelegde route voor de bevoorrading van winkels;
• er is hiërarchie aangebracht in de routing voor voetganger/fietser/auto waarbij de 

ontsluiting voor het parkeren integraal is afgewogen;
• het parkeren opnemen als integraal onderdeel van het stedenbouwkundig plan;
• locatie Cla, Clb en C2 (zie afbeelding pagina 2) doorontwikkelen in het 

stedenbouwkundige plan in de geest van het eindmodel van het plan uit 2003: 
gesloten blokken rond een privé-hof. Hierdoor komen er nieuwe straten in het plan 
met hun eigen sfeer en wordt het netwerk van openbare ruimtes rijker en diverser.

Wat zijn de kanttekeningen en risico's?
In het ontwerp actualisatie beeldkwaliteitsplan zijn de kaders voor de ruimtelijke 
kwaliteit van de gebouwen en openbare ruimte vastgelegd. De daadwerkelijke 
uitwerking gaat plaatsvinden in onder meer een inrichtingsplan voor de openbare 
ruimte met voorstellen voor het vergroenen en de inrichting van nieuwe straten. Een 
aantal vraagstukken, zoals het parkeren en vergroenen, moet nog nader worden 
uitgewerkt. De concrete uitgangspunten worden meegegeven aan ontwikkelende 
partijen op het moment dat de openbare verkoopprocedure wordt gestart. Parkeren kan 
nog op verschillende manieren worden opgelost: in een vrijgelegen parkeergarage en 
geïntegreerd in de (woning)bouw. Beide opties worden in het ontwerp actualisatie 
beeldkwaliteitsplan opengehouden. Voorafgaand aan de grondverkoop wordt hierin een 
definitieve keuze gemaakt. De daadwerkelijke uitwerking heeft effect op de ruimtelijke 
kwaliteit en de grondexploitatie. Hierover neemt de gemeenteraad te zijner tijd een 
besluit.

Naast het beeldkwaliteitsplan toetsten we ook aan de (geactualiseerde) Leidraad 
Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR), het bestemmingsplan Nieuw-Vennep 
Centrum, vigerend beleid voor commerciële voorzieningen en het parapluplan 
parkeerregels. Voor de laatste twee geldt dat de regels bij de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet van rechtswege worden opgenomen in het Omgevingsplan. Als wordt 
afgeweken van het bestemmingsplan (omgevingsplan van rechtswege) vindt er een 
uitgebreidere toetsing plaats, waaronder beleidsregels opgenomen in klimaatbeleid, 
beleid voor commerciële voorzieningen en woonbeleid.

3.3 Wat mag het kosten?
Aan de uitvoering van deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, 
vooralsnog geen kosten verbonden. Het effect op de grondexploitatie is nog niet 
bekend. De grondexploitatie moet worden herzien op basis van de kaders voor de 
inrichting van de openbare ruimte en het programma.

Wat zijn de financiële risico's?
Het ontwerp actualisatie beeldkwaliteitsplan biedt nieuwe kaders op het gebied 
van vastgoed en openbare ruimte ten opzichte van het eerder vastgesteld 
beeldkwaliteitsplan. Het sluit wel aan op het eindmodel van het stedenbouwkundig plan 
van 2003. Dit heeft echter ook consequenties voor de grondexploitatie. Er is ruimte 
voor meer programma en parkeren wordt in een gebouw of garage opgelost. Er is ook 
meer groen in het plan voorzien. Hiertoe dienen we bij het tussentijdse 
Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG) 2022 een herziene grondexploitatie aan. Het 
beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan dienen hiervoor als basis. De gemeenteraad 
heeft bij het vaststellen van de herziene grondexploitatie ruimte om te sturen op de 
nadere uitwerking van de inrichting en het programma.
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3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad stelt de inhoudelijke en financiële kaders voor de ontwikkeling Nieuwe Kom 
vast. Hieronder valt de definitieve actualisatie beeldkwaliteitsplan Nieuwe Kom dat na 
vaststelling aan de 'Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020' van het 
raadsvoorstel 'Harmonisatie gemeentelijke voorschriften welstandsnota's 
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude' (2020.0002340) wordt 
toegevoegd. Het vaststellen van het ontwerp actualisatie beeldkwaliteitsplan Nieuwe 
Kom in Nieuw-Vennep en dit vrijgeven voor inspraak is een verantwoordelijkheid van 
het college. Binnen het college is de projectwethouder voor Nieuwe Kom het eerste 
aanspreekpunt.

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?
Communicatie
In oktober 2021 vond er een presentatie over het Harmonieplein plaats voor 
horecaondernemers, BedrijveninvesteringsZone Nieuw-Vennep Centrum (in oprichting), 
ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid (OVHZ) en Koninklijk Horeca Nederland 
(KHN).
De dorpsraad Nieuw-Vennep is geïnformeerd over de hoofdlijnen van de actualisatie van 
dit beeldkwaliteitsplan. Begin maart 2022 wordt een informatieavond georganiseerd 
waarvoor belanghebbenden, inwoners en ondernemers van Nieuw-Vennep worden 
uitgenodigd. Er is voor belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op de 
actualisatie tijdens de informatiebijeenkomst en tot twee weken na de 
informatiebijeenkomst. De informatie hierover wordt via Informeer en de website 
kenbaar gemaakt. De direct omwonenden en belanghebbenden worden per brief 
geïnformeerd.

Voor het nieuwe pleintje in de Venneperstraat bij de Symfonie, dat nu in het ontwerp 
actualisatie beeldkwaliteitsplan de werknaam Symfonieplein heeft, wordt een passende 
naam gezocht. We zetten een prijsvraag uit voor een nieuwe naam.

Het beeldkwaliteitsplan geeft vooral een kader voor de architectuur en inrichting van de 
openbare ruimte. Bij de uitwerking van een inrichtingsplan voor het Harmonieplein en 
bij de vergunningaanvragen voor de gebouwen is er gelegenheid voor belanghebbenden 
te reageren. Reacties op de informatieavond en tot twee weken nadien ingediend, 
worden gebundeld en met eventuele wijzigingen bij de definitieve vaststelling 
voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.

Juridische aspecten
Na de informatieavond stelt de raad de definitieve actualisatie van het 
Beeldkwaliteitsplan Nieuwe Kom vast. De definitieve versie wordt vervolgens aan de 
'Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020' van het raadsvoorstel 
'Harmonisatie gemeentelijke voorschriften welstandsnota's Haarlemmermeer en 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude' (2020.0002340) toegevoegd. Het ontwerp is 
gepresenteerd aan de welstandscommissie. De commissie heeft aangegeven dat de 
uitwerking van de mobiliteitshub een aandachtspunt is. Daar worden ze graag bij 
betrokken.

De supervisor van Nieuwe Kom gaat de definitieve actualisatie van het 
beeldkwaliteitsplan als toetsingskader gebruiken bij het toetsen van ontwerpen voor de 
gebouwen en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte aan de redelijke eisen van 
welstand. Ook biedt het plan het kader voor een eventuele wijziging van het



Ontwerp actualisatie Beeldkwaliteitsplan Nieuwe Kom in Nieuw-Vennep in Nieuw-Vennep 2022 pagina 6

bestemmingsplan (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet het omgevingsplan van 
rechtswege) en bij plannen die afwijken van het bestemmingsplan (omgevingsplan van 
rechtswege).

3.6 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?
De raad wordt jaarlijks geïnformeerd door middel van de voortgangsrapportage Nieuw- 
Vennep Centrum. Als daar tussentijds aanleiding voor is, wordt de raad nader 
geïnformeerd bijvoorbeeld door middel van brieven en presentaties. Daarnaast wordt 
de herziening van de grondexploitatie ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd 
bij hettMPG 2022.

3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?De ambitie van de 
MRA is om voor 2030 ongeveer 175.000 woningen te realiseren in de metropool. De 
woningbouw in Haarlemmermeer maakt onderdeel uit van de metropoolopgave. Door 
de woningbouwontwikkeling in Nieuwe Kom leveren we een bijdrage aan deze regionale 
woningbouwopgave van de MRA.

4. Ondertekening

()Bijlage(n):
• Ontwerp actualisatie Beeldkwaliteitsplan Nieuwe Kom in Nieuw-Vennep 2022


