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1. Het college besluit om ondanks het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
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appartementen/grondgebonden woningen en commerciële ruimtes aan de Hannie Schaftstraat 22 –
56 en 58 – 166;
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bouwvergunning te verlenen, indien er tijdens tervisielegging geen zienswijzen worden ingediend.
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Onderwerp: Ontwerp-bouwvergunning Hannie Schaftstraat 22-56/58-166
Reg. Nummer: 2011/ 238917

1. Inleiding
Er is voor de inwerkingtreding van de Wabo een aanvraag om bouwvergunning
ingediend voor het bouwen van 99 appartementen/grondgebonden woningen en
commerciële ruimtes aan de Hannie Schafstraat 22 – 56 en 58-166. Het bouwplan
past, met toepassing van een binnenplanse ontheffing, in het bestemmingsplan
Slachthuisbuurt Zuidstrook.

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) heeft echter negatief
geadviseerd op het bouwplan, omdat men vindt dat er teveel galerij-ontsluitingen
zijn. Het college kan daarom alleen medewerking kan verlenen aan het bouwplan,
indien het om zwaarwegende redenen wil afwijken van dit advies.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit om ondanks het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke

Kwaliteit medewerking te verlenen aan de aanvraag om bouwvergunning voor
het bouwen van 99 appartementen/grondgebonden woningen en commerciële
ruimtes aan de Hannie Schaftstraat 22 – 56 en 58 – 166;

2. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de ontheffingsprocedure
voor bovengenoemd bouwplan te starten;

3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de binnenplanse ontheffing
en de bouwvergunning te verlenen, indien er tijdens tervisielegging geen
zienswijzen worden ingediend.

3. Beoogd resultaat
De procedure voor de binnenplanse ontheffing van het bestemmingsplan kan
worden gestart, waarna een definitieve beslissing omtrent de bouwaanvraag kan
worden genomen.

4. Argumenten

1.1 De ARK vindt het bouwplan op zichzelf aanvaardbaar en heeft slechts
moeite met één onderdeel

De ARK geeft aan dat er sprake is van een zorgvuldig plan van een alleszins
aanvaardbare kwaliteit. Er is dus in feite geen sprake van een plan dat in strijd komt
met redelijke eisen van welstand, maar van een plan dat volgens de ARK verder
verbeterd kan worden. Daarbij geldt dat de ARK slechts moeite heeft met één
onderdeel van het bouwplan.

1.2 Een aanpassing van het plan aan het advies van de ARK leidt tot een
afname van het aantal appartementen.

Om de door de ARK gewenste verbetering van het bouwplan te bereiken, zou de
woningtypologie moeten wijzigen, waardoor het aantal appartementen moet worden
verminderd. De gemeente Haarlem zet echter in op een uitbreiding van het aantal
woningen binnen bestaand bebouwd gebied. Haarlem is immers een compacte stad
met weinig ruimte voor uitbreiding. Er wordt daarom ingezet op meervoudig
ruimtegebruik en op intensivering van het ruimtegebruik, zonder dat dit ten koste
mag gaan van de leefbaarheid van een wijk. Dit vereist dat er efficiënt met de
beschikbare ruimte wordt omgegaan, hetgeen in dit bouwplan is gebeurd. Omdat
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deze ruimtes ook efficiënt ontsloten moeten worden, is het aantal galerij-
ontsluitingen hoger. Dit is bij compact bouwen niet altijd te voorkomen.

Het opvolgen van het advies van de ARK komt daarmee in strijd met het
gemeentelijk planologisch beleid, zoals dat onder meer in het Structuurplan is
vastgelegd. Gelet op de grote druk op de woningmarkt, kennen wij dan een groot
gewicht toe aan het handhaven van het aantal aangevraagde appartementen.

1.3 De supervisor adviseert positief over het plan, omdat hierdoor het groene
binnenterrein ruimtelijker gemaakt kan worden en omdat het aantal galerij-
ontsluitingen samenhangt met de inrichting van het blok, welke is gericht
op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte

Er is een supervisor aangewezen die de kwaliteit en de gehele invulling van het
gebied bewaakt. Een supervisor is onafhankelijk en aan het advies van de
supervisor wordt ook een zwaar gewicht toegekend.
De supervisor adviseert in dit geval positief en wel om de volgende redenen. Er
moet rekening worden gehouden met de efficiëntie van de commerciële ruimtes op
de begane grond, het grote aantal appartementen en de efficiëntere stapeling. De
belangrijkste reden van de extra galerijontsluiting is bovendien geweest het
autoparkeren zoveel mogelijk weg te werken onder de woningen, waardoor het
groene binnenterrein ruimtelijker gemaakt kon worden.
Bovendien heeft de architect maatregelen genomen om de negatieve effecten van de
galerij-ontsluitingen te neutraliseren. Alles afwegend adviseert de supervisor
daarom positief.

1.4 De architect heeft het bouwplan zo ingericht, dat de galerij-ontsluitingen
zoveel mogelijk worden geneutraliseerd

Om het negatieve effect van de galerijontsluiting te neutraliseren heeft de architect
gekozen voor een mix van maatregelen bestaande uit het meer dan twee meter breed
maken van de galerijen langs de west- en noordgevel zodat er ruimte is voor
zitbankjes en plantenbakken, het maken van balkons aan de langs de oostgevel
lopende galerijen, waardoor meer levendigheid ontstaat in het binnenhof en het
camoufleren van de galerijen door middel van verticaal aangebrachte panelen.

5. Kanttekeningen

1.1 Het bouwplan voldoet op één onderdeel niet aan de welstandscriteria voor de
Slachthuisbuurt Zuidstrook

Op 28 augustus 2008 heeft de gemeenteraad de welstandscriteria voor de
Slachthuisbuurt Zuidstrook vastgesteld. Het bouwplan is hier vrijwel volledig mee
in overeenstemming. Er wordt alleen niet voldaan aan de eis dat galerijen maximaal
over 1/3 van de gevellengte zijn toegestaan. Daarmee is het bouwplan in strijd met
de welstandscriteria voor de Slachthuisbuurt Zuidstrook, zij het heel beperkt.

6. Uitvoering
De ontwerp-bouwvergunning (zie bijlage A) wordt ter inzage gelegd, waarna
belanghebbenden hun zienswijzen naar voren kunnen brengen. Eventueel
ingediende zienswijzen zullen bij de besluitvorming worden betrokken. Als er geen
zienswijzen worden ingebracht, kan de bouwvergunning worden verleend.
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7. Bijlagen

Als bijlage bij deze nota is gevoegd:
- de ontwerp-bouwvergunning (bijlage A)

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



* Verzoeke bij correspondentie ons kenmerk en datum van dit besluit te vermelden

ONTWERP BESLUIT BOUWAANVRAAG

Nr. 2010/2183/22 Bouwkosten: € 14.280.000,00

Op 28 september 2010 ontvingen wij een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning van:

naam: Ymere Ontwikkeling
adres: Jollemanhof 8
postcode en woonplaats: 1019 GW AMSTERDAM

De aanvraag betreft het bouwen van 99 appartmenten/grondgebonden woningen aan de Hannie
Schaftstraat 22-56/58-166.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de bouwvergunning te verlenen. Hieronder wordt
uiteengezet hoe dit besluit tot stand is gekomen, welke wettelijke en gemeentelijke regels van
toepassing zijn en aan welke voorwaarden het besluit gebonden is.

WETSBEPALINGEN
Het besluit is gebaseerd op de relevante artikelen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de
Woningwet (Ww), het Bouwbesluit (Bb), Gebruiksbesluit en de Haarlemse bouwverordening (HBV).

OVERWEGINGEN
Bij de besluitvorming speelden de volgende overwegingen een rol:

1. Formele aspecten
Het bouwlan betreft de nieuwbouw van 99 woningen aan de Hannie Schaftstraat ter plaatse van de te
slopen woningen met nummers 22 t/m 56 en 58 t/m 166. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan
“Slachthuisbuurt Zuidstrook”, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 januari 2011 onder nummer
2010/236.
De gronden ter plaatse hebben de bestemming Wonen, Gemengd 2 en Gemengd 3. Er is strijd met
artikel 4.2 onder b, artikel 5.2 onder b en artikel 13.2 onder c omdat de maximaal toegestane
bouwhoogte wordt overschreden. In het bestemmingsplan is in artikel 18 lid 1 onder a een algemene
ontheffingsregel opgenomen voor het overschrijden tot 10 % van de hoogtematen. De overschrijding is
minder dan 10%. Medewerking kan worden verleend middels een procedure conform artikel 3.6 lid 1
onder c van de Wet ruimtelijke ordening op grond van de algemene ontheffingsregels in artikel 18 lid 1
onder a van het bestemmingsplan.

2. Adviezen
Alle ingewonnen ambtelijke adviezen zijn positief. Het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit is negatief.

Het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit luidt als volgt:
“Op 21 mei 2011 is bovengenoemde bouwaanvraag ter beoordeling voorgelegd aan de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
De commissie spreekt van een zorgvuldig ontworpen plan van een alleszins aanvaardbare
architectonische kwaliteit. De commissie meent dat door te kiezen voor een andere woningtypologie, al
dan niet met minder appartementen, het mogelijk is de galerij-ontsluitingen in overeenstemming met de
welstandscriteria voor het gebiedsdeel Slachthuisbuurt-Zuid, te beperken tot maximaal een derde van
de gevellengte. Dit weegt voor de commissie des te zwaarder nu op basis van architectonisch
wetenschappelijke inzichten, het uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw daterende concept van
grootschalige galerijontsluitingen, achterhaald is. Het gaat naar het oordeel van de commissie niet aan
een achterhaald concept uit de vorige eeuw weer nieuw leven in te blazen.
Uit het voorgaande volgt dat de commissie, in afwijking van een door de superviro voor de
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Slcahthuisbuurt-Zuid op 19 mei 2011 uitgebrachte positieve advies toch negatief over het plan
adviseert omdat het ten aanzien van de galerij-ontsluitingen niet voldoet aan de welstandscriteria voor
gebiedsdeel Slachthuisbuurt-Zuid.”

3. Ter visie
Het bouwplan heeft van *datum* tot en met *datum* ter inzage gelegen. Gedurende deze periode
bestond de mogelijkheid voor belanghebbenden om zienswijzen en/of bedenkingen naar voren te
brengen.

4. Inhoudelijke beoordeling (deze paragraaf kan naar aanleiding van de zienswijzen nog worden
aangepast. Ook de uiteindelijke conclusie kan daardoor wijzigen)

Bestemmingsplan
Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan “Slachthuisbuurt Zuidstrook”. Medewerking aan
het bouwplan is daarom alleen mogelijk met toepassing van artikel 3.6, eerste lid, Wro. Het betreft hier
een beperkte overschrijding ten behoeve van de woonfunctie op de verdieping. Door de bouwmassa
van 4 verdiepingen wordt de Pladellastraat extra benadrukt. Dit is gelet op de voorziene langzaam
verkeersdoorsteek naar Schalkwijk en de begeleiding van deze route door de bebouwing
stedenbouwkundig wenselijk. Gezien de beperkte overschrijding van de hoogte en de
stedenbouwkundige wenselijkheid van de voorgestelde begeleiding van de ruimte zijn wij daarom
bereid om medewerking te verlenen aan de binnenplanse ontheffing.

Haarlemse Bouwverordening
Art. 2.5.30 lid 1 van de Haarlemse Bouwverordening verlangt dat een bouwplan voldoende
parkeerplaatsen realiseert op eigen terrein. De slachthuisstrook is een stadsvernieuwingsgebied waarbij
behalve de woningvoorraad eveneens de openbare ruimte wordt heringericht. Het stratenpatroon
wijzigt. De scheiding tussen eigen terrein en openbare weg is in deze ontwikkeling niet altijd strak te
hanteren. In de huidige situatie werd alle parkeerbehoefte in de openbare ruimte opgelost. Voor de
slachthuisstrook bestaat een “Inrichtingsplan Openbare ruimte Slachthuisbuurt-Zuid”. De gemeente is
met verschillende ontwikkelaars partner in de herontwikkeling van de Slachthuisstrook. De beoordeling
van de parkeerberekening wordt daarom niet per bouwblok/bouwaanvraag beoordeeld maar bezien in
de totaliteit en context van de ontwikkeling van de slachthuisstrook als geheel. Gelijktijdig aan deze
bouwaanvraag is een bouwvergunning aangevraagd voor bouwblok 3 (2010-00-2181).
Bouwblok 4 voorziet in 98 parkeerplaatsen binnen de gebouwde voorziening op de begane grond en
een parkeerkelder. De parkeerbehoefte van de bewoners van de appartementen is daarmee goeddeels
opgelost. Het bezoek aan de woningen en de commerciële ruimte en de parkeerbehoefte van de
eensgezinswoningem wordt geacht gebruik te maken van de parkeermogelijkheden in de openbare
ruimte. De wijze waarop dit gebeurt is schetsmatig vastgelegd in het “Inrichtingsplan Openbare Ruimte
Slachthuisbuurt-Zuid”. In de ruimte direct rondom het bouwblok worden binnen het Inrichtingsplan
parkeerplaatsen gerealiseerd. De partners binnen de samenwerking bepalen onderling wie in welke
situatie als hoofdopdrachtgever optreedt voor uitvoering. Het Inrichtingsplan is daarbij leidend.
Daarmee is de realisatie van de openbare parkeerplaatsen in voldoende mate gewaarborgd.
Met een totaal van (98 + 54=) 152 parkeerplaatsen en een parkeerbehoefte van 142-151
parkeerplaatsen in de avonduren is de parkeerbalans voor dit bouwblok in evenwicht. Het meerdere kan
eventueel ingezet worden voor tekorten binnen de andere nog te ontwikkelen bouwblokken.
Op basis van art 2.5.30 lid 4a kan ontheffing worden verleend voor het realiseren van alle benodigde
parkeerplaatsen op het eigen terrein. Er kan op andere wijze in de parkeerbehoefte worden voorzien.

Artikel 2.5.3 vijfde lid stelt eisen aan de bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer en de
brandblusvoorzieningen.
De openbare bluswatervoorzieningen met een capaciteit van tenminste 60 m3/h moeten op tekening
worden aangegeven zodat de maximale afstand tussen de bluswatervoorzieningen en de toegang van
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het appartementencomplex, woningen, parkeergarage en de bedrijfsunits bepaald kan worden. Aan
deze voorwaarde wordt in het algemeen voldaan als een waterwinplaats binnen maximaal 40 meter van
de toegang van de bouwwerken aanwezig is.
Binnen 6 weken na afgifte van de bouwvergunning moet er een programma van eisen ten behoeve van
de brandmeldinstallatie van de parkeergarage, ter goedkeuring bij de gemeente Haarlem worden
ingediend. Het programma van eisen moet voldoen aan het gestelde in de NEN 2535 uitgave 1996,
NEN 2535/A1 uitgave 2002 en de NEN 2575 uitgave 2004.
Voor de ondergrondse parkeergarage moet een gebruiksmelding worden aangevraagd.

Bouwbesluit
Het bouwplan is getoetst aan het Bouwbesluit. Volgens artikel 2.106 lid 1 moet de volgens NEN 6068
bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander
brandcompartiment, een besloten ruimte waardoor een van rook en van brand gevrijwaarde vluchtroute
voert, en een niet besloten veiligheidstrappenhuis is niet lager dan 60 minuten. De schachten in de
appartementen moeten als 60 minuten WBDBO (Weerstand tegen Branddoorslag en BrandOverslag)
worden uitgevoerd.
Volgens artikel 2.116 lid 1 ligt een niet gemeenschappelijke ruimte in een subbrandcompartiment. Dit
geldt niet voor een toiletruimte, een badruimte, een meterruimte, en een opstelplaats voor een
verbrandingstoestel niet gelegen in een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, vierde en vijfde lid. De
appartementen moeten als subbrandcompartiment worden uitgevoerd.
Volgens artikel 2.154 lid 1 leidt een rookvrije vluchtroute naar het aansluitende terrein en vandaar naar
de openbare weg zonder dat deuren worden gepasserd die met een sleutel moeten worden geopend. De
deuren en of hekwerken, welke onderdeel zijn van de ontvluchting, moeten worden voorzien van een
panieksluiting.
Volgens artikel 2.168 lid 1 van het Bouwbesluit moet de volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen
branddoorslag en brandoverslag tussen rookvrije vluchtroutes bedraagt ten minste 30 minuten. Dit
geldt niet voor een samenvallend gedeelte en aan het begin van twee rookvrije vluchtroutes als bedoeld
in de artikelen 2.156, eerste lid en 2.157, eerste lid.
Op as 2 en nabij as B (appartement type D) moet de brand- en rookwerendheid van de scheiding
tenminste 30 minuten bedragen.
De parkeergarage moet voldoen aan de Praktijkrichtlijn Ondergrondse parkeergebouwen versie 5.4
januari 2011, de parkeergarage moet worden voorzien van 10- voudig mechanische ventilatie in geval
van brand. Om te kunnen beoordelen of wordt voldaan aan deze eis moeten voldoende gegevens
aangeleverd worden die aantonen dat bij brand de vereiste capaciteit geleverd wordt door het ventilatie-
systeem. De gegevens moeten ter goedkeuring naar de gemeente Haarlem worden opgestuurd.
De betreffende gegevens moeten in ieder geval duidelijkheid geven over:

- Wijze en plaats van de luchttoever;
- Capaciteit luchttoevoer in m3/h;
- Opstelling en capaciteit eventueel benodigde impulsventilatoren;
- Wijze en plaats van luchtafvoer capaciteit en m3/h.

De parkeergarage moet voldoen aan de Praktijkrichtlijn Ondergrondse parkeergebouwen versie 5.4
januari 2011, de parkeergarage moet worden voorzien van een aanvalsafstand brandweer vanuit het
trappenhuis tot object (auto) en tevens loopafstanden vluchtende personen van maximaal 30 meter.

Redelijke eisen van welstand
De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft negatief geadviseerd. Burgemeester en wethouders
kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 44, eerste lid, aanhef en onder d, van de Woningwet
besluiten om desondanks toch een bouwvergunning te verlenen. Deze situatie doet zich hier voor.
Daarbij overwegen wij het volgende.

Voorop moet worden gesteld dat er volgens de ARK sprake is van een zorgvuldig ontworpen plan van
een alleszins aanvaardbare architectonische kwaliteit. De ARK ziet echter een mogelijkheid om het
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bouwplan te verbeteren door de galerij-ontsluitingen aan te passen. Van een onzorgvuldig of
onaanvaardbaar ontworpen plan is dan ook geen sprake.

Om de door de ARK gewenste verbetering van het bouwplan te bereiken, zou de woningtypologie
moeten wijzigen, waardoor het aantal appartementen moet worden verminderd. De gemeente Haarlem
zet echter in op een uitbreiding van het aantal woningen binnen bestaand bebouwd gebied. Haarlem is
immers een compacte stad met weinig ruimte voor uitbreiding. Er wordt daarom ingezet op meervoudig
ruimtegebruik en op intensivering van het ruimtegebruik, zonder dat dit ten koste mag gaan van de
leefbaarheid van een wijk. Dit vereist dat er efficiënt met de beschikbare ruimte wordt omgegaan,
hetgeen in dit bouwplan is gebeurd. Omdat deze ruimtes ook efficiënt ontsloten moeten worden, is het
aantal galerij-ontsluitingen hoger. Dit is bij compact bouwen niet altijd te voorkomen.

Het opvolgen van het advies van de ARK komt daarmee in strijd met het gemeentelijk planologisch
beleid, zoals dat onder meer in het Structuurplan is vastgelegd. Gelet op de grote druk op de
woningmarkt, kennen wij dan een groot gewicht toe aan het handhaven van het aantal aangevraagde
appartementen.

Verder overwegen wij dat er een supervisor is aangewezen die de kwaliteit en de gehele invulling van
het gebied bewaakt. Een supervisor is onafhankelijk en aan het advies van de supervisor wordt ook een
zwaar gewicht toegekend.
De supervisor adviseert in dit geval positief en wel om de volgende redenen. Er moet rekening worden
gehouden met de efficiëntie van de commerciële ruimtes op de begane grond, het grote aantal
appartementen en de efficiëntere stapeling. De belangrijkste reden van de extra galerijontsluiting is
bovendien geweest het autoparkeren zoveel mogelijk weg te werken onder de woningen, waardoor het
groene binnenterrein ruimtelijker gemaakt kon worden.
Bovendien heeft de architect maatregelen genomen om de negatieve effecten van de galerij-
ontsluitingen te neutraliseren. Alles afwegend adviseert de supervisor daarom positief.

Om het negatieve effect van de galerijontsluiting te neutraliseren heeft de architect gekozen voor een
mix van maatregelen bestaande uit het meer dan twee meter breed maken van de galerijen langs de
west- en noordgevel zodat er ruimte is voor zitbankjes en plantenbakken, het maken van balkons aan de
langs de oostgevel lopende galerijen, waardoor meer levendigheid ontstaat in het binnenhof en het
camoufleren van de galerijen door middel van verticaal aangebrachte panelen.

Gelet op het bovenstaande, zijn wij van mening dat in dit geval doorslaggevend gewicht moet worden
toegekend aan het gemeentelijk planologisch beleid ten aanzien van meervoudig en intensiever
ruimtegebruik. Wij zijn daarom bereid om in afwijking van het advies van de ARK toch mee te werken
aan het bouwplan.

BESLUITEN
Wij zijn voornemens:
1. ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening van artikel 4.2

onder b, artikel 5.2 onder b en artikel 13.2 onder c van de voorschriften van het vigerende
bestemmingsplan;

2. ontheffing te verlenen van artikel 2.5.30 lid 4 onder a op grond van art 2.5.30 lid 4a van de HBV;
3. de vergunning te verlenen, op voorwaarde dat er gebouwd wordt volgens het Bouwbesluit en de

HBV en volgens de gewaarmerkte tekeningen en voorwaarden die bij dit besluit horen.
De volgende stukken horen bij dit besluit:
1. formulier aanvraag bouwvergunning van 21 september 2010;
2. tekeningenlijst van 15 september 2010;
3. tekeningenset bestaande uit tekeningnummers 300, 301A t/m 301i;
4. tekeningenset 301K bestaande uit 20 bladen van 15 september 2010;
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5. tekeningen 302A, 302B, 303A, 303B, 304A, 304B, 304C van 15 september 2010;
6. tekeningenset 305 bestaande uit 24 bladen van 15 september 2010;
7. kleur en materiaalstalen staat van 15 september 2010;
8. advies geluidwering gevels, nummer R810030aaA1, bestaande uit 45 bladen van 17 september

2010;
9. bouwfysisch advies, nummer R810030aaA0, bestaande uit 87 bladen van 17 september 2010;
10. constructietekeningen, nummers DO-02 t/m DO-08 van 15 september 2010;
11. rapport constructieve uitgangspunten bestaande uit 17 bladen van 16 september 2010;
12. tekeningenset nr. 307, brandcompartimentering, bestaande uit 6 bladen van 17 november 2010;
13. tekeningenset nr. 308, oppervlakten en inhoud, bestaande uit 3 bladen van 17 november 2010;
14. tekeningenlijst Wolf+Dikken van 17 september 2010;
15. tekeningenset nrs. E-100 t/m E-107 van 17 september 2010;
16. tekeningenset nrs. N-100 t/m N-107 van 17 september 2010;
17. tekeningenset nrs. S-100 t/m S-107 van 17 september 2010.

VOORWAARDEN
1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepaling van het Bouwbesluit en van

de Haarlemse Bouwverordening en krachtens die regelingen gestelde nadere regels;
2. De verleende bouwvergunning inclusief tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de

bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze
gegevens ter inzage worden gegeven. (artikel 4.2 van de Haarlemse Bouwverordening).

3. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen uit de nota Bouwlawaai
van de gemeente Haarlem.

4. De aanvang van de werkzaamheden moet u vijf dagen van tevoren aanmelden bij bureau Zuid van
de afdeling Handhaving Bebouwde Omgeving. U kunt dit doen door een e-mail te zenden naar
hbo@haarlem.nl met vermelding van het vergunningsnummer 2010-2183.

5. De parkeergarage moet voldoen aan de Praktijkrichtlijn Ondergrondse parkeergebouwen versie 5.4
januari 2011, de parkeergarage moet worden voorzien van 10- voudig mechanische ventilatie in
geval van brand. Om te kunnen beoordelen of wordt voldaan aan deze eis moeten voldoende
gegevens aangeleverd worden die aantonen dat bij brand de vereiste capaciteit geleverd wordt
door het ventilatie-systeem. De gegevens moeten ter goedkeuring naar de gemeente Haarlem
worden opgestuurd.
De betreffende gegevens moeten in ieder geval duidelijkheid geven over:

- Wijze en plaats van de luchttoever;
- Capaciteit luchttoevoer in m3/h;
- Opstelling en capaciteit eventueel benodigde impulsventilatoren;
- Wijze en plaats van luchtafvoer capaciteit en m3/h.

6. De parkeergarage moet voldoen aan de Praktijkrichtlijn Ondergrondse parkeergebouwen versie 5.4
januari 2011, de parkeergarage moet worden voorzien van een aanvalsafstand brandweer vanuit
het trappenhuis tot object (auto) en tevens loopafstanden vluchtende personen van maximaal 30
meter.

7. Binnen 6 weken na afgifte van de bouwvergunning moet er een programma van eisen ten behoeve
van de brandmeldinstallatie van de parkeergarage, ter goedkeuring bij de gemeente Haarlem
worden ingediend. Het programma van eisen moet voldoen aan het gestelde in de NEN 2535
uitgave 1996, NEN 2535/A1 uitgave 2002 en de NEN 2575 uitgave 2004.

8. Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten constructieve (detail-)
berekeningen en tekeningen worden ingediend. De tekeningen (in drievoud) en berekeningen (in
tweevoud) moet u indienen bij de medewerker constructie van bureau Planbegeleiding en
Advisering van de afdeling Omgevingsvergunning. Met de uitvoering van werkzaamheden waar
constructieve tekeningen en/of berekeningen aan ten grondslag liggen mag niet worden begonnen
voordat de medewerker constructie heeft verklaard hiertegen geen bezwaar te hebben.

mailto:hbo@haarlem.nl
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TOELICHTINGEN
- Bij de bouwwerkzaamheden moet de aanvrager rekening houden met de rechten van derden, zoals

de privaatrechtelijke rechten van de gemeente, en met andere wettelijke voorschriften.
- Belanghebbenden kunnen bezwaar maken/ beroep aantekenen tegen dit besluit (op grond van de

Algemene wet bestuursrecht).
- De aanvang van de werkzaamheden moet vijf dagen van tevoren worden aangemeld bij bureau

Zuid van de afdeling Handhaving Bebouwde Omgeving. U kunt hiervoor gebruikmaken van de
groene kaart die is bijgevoegd. Als (onderdelen van) de werkzaamheden klaar zijn, moet dit ook
gemeld worden door gebruikmaking van de bijgevoegde oranje kaart (artikel 4.5 en 4.12 van de
HBV).

- De bouwvergunning moet op de werkplek aanwezig zijn (artikel 4.2 van de HBV).
- Het bouwafval moet gescheiden worden in de volgende categorieën:

1. gevaarlijk afval (in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen kunt u nagaan welke stoffen
gevaarlijk zijn);

2. kunststoffen die voor hergebruik geschikt zijn;
3. minerale wol;
4. papier;
5. overig afval.
Categorie 1 t/m 4 moet worden afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf met een vergunning volgens
de Wet milieubeheer, of worden meegegeven aan een bevoegd inzamelaar van bedrijfsafvalstoffen.
De categorie overig afval kan terecht bij een sorteerbedrijf dat ongesorteerd bouwafval in
ontvangst mag nemen.

- Wij wijzen u erop dat het bouwwerk niet in gebruik mag worden genomen alvorens de brandweer,
namens Burgemeester en Wethouders, op grond van artikel 2.11.1 van het Gebruiksbesluit een
gebruiksvergunning heeft afgegeven. Deze dient vroegtijdig te worden aangevraagd bij de
hoofdafdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, afdeling Omgevingsvergunning, Postbus
511, 2003 PB Haarlem.

- De bouwwerkzaamheden mogen pas beginnen als de afdeling OCR de bebouwingsgrenzen op het
bouwterrein heeft uitgezet. Hiervoor moet u ten minste veertien dagen van tevoren een verzoek
indienen bij de Hoofdafdeling Dienstverlening, afdeling OCR, bureau GEO-informatie en
Basisregistratie, postbus 511, 2003 PB Haarlem, telefoon 023 511 4661.

- Burgemeester en wethouders kunnen het bouwwerk laten verwijderen, als niet binnen de
genoemde termijnen aan de voorwaarden wordt voldaan. De vergunninghouder krijgt daarvoor
geen schadevergoeding.

- Het is niet toegestaan propaan in het gebouw te bewaren in reservoirs van meer dan 150 liter
(volgens het Besluit propaan in bouw van de Wet milieubeheer).

- Gasreservoirs die bij een propaangasverwarmingstoestel horen, vallen onder de Wet milieubeheer.
Als dit het geval is, moet dat twee weken voor de installatie van het reservoir gemeld worden bij de
hoofdafdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, afdeling Omgevingsvergunning, Postbus
511, 2003 PB Haarlem.

- De vergunninghouder moet ook, indien van toepassing, een vergunning aanvragen voor:
- het aanbrengen van reclame;
- het aanleggen van een terras;
- het kappen van bomen;
- het innemen van ruimte op de openbare weg, bijv. d.m.v. containers, steigers, laadbakken,

bouwmaterialen, hijskranen enz.
- het (tijdelijk) afsluiten van (een deel van) de openbare weg;
- het openbreken van de openbare weg;
- het maken van een inrit;
- de aansluiting op het gemeenteriool.
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U kunt deze vergunning(en) aanvragen bij de afdeling Dienstverlening, Zijlsingel 1, Haarlem
telefoon (023) 511 5115.
- het vaststellen van huisnummers.
Een huisnummer kunt u aanvragen bij de Hoofdafdeling Dienstverlening, afdeling OCR/GIB,
postbus 511, 2003 PB Haarlem. De leges verbonden aan deze aanvraag zijn € 68,95.

De legeskosten zijn € 388.416,00
Procedure € 205,50
Leges totaal € 388.6215,50

Burgemeester en wethouders van Haarlem,
namens dezen,

mevrouw D. de Boo
afdelingshoofd Omgevingsvergunning
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Beroepsmogelijkheid
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u beroep aantekenen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht,
postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Het beroep moet binnen zijn, zes weken na de eerste dag van ter visie legging.
Dit beroep moet ten minste de volgende gegevens bevatten
- uw naam en adres
- de verzenddatum van uw beroep
- het besluit waartegen u beroep aantekent
- de reden van uw beroep
- datum en handtekening

Het beroep schorst de werking van het besluit niet op. Hiertoe dient u een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzieningenrechter. Op basis van deze voorlopige voorziening kan de werking van het besluit
eventueel opgeschort worden. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U moet griffierecht betalen voor de behandeling
van dit verzoek.

Bezwaarmogelijkheid leges
Als u het niet eens bent met de hoogte van de leges, kunt u bezwaar maken bij de heffings- en
invorderingsambtenaar Belastingen, hoofdafdeling Middelen en Services, afdeling Juridische Zaken, Postbus 511,
2003 PB Haarlem. U moet dan binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen.
Dit bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
- uw naam en adres
- de verzenddatum van uw brief
- het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de reden voor uw bezwaar
- uw handtekening en datum
Er is overigens geen bezwaar mogelijk tegen de Legesverordening. Uw bezwaar kan dan ook geen betrekking
hebben op de legestarieven.
Het bezwaar schort de betaling van de leges niet op. Wilt u uitstel van betaling dan moet u daarom schriftelijk
verzoeken.


