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1. Het college stelt de raad voor een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor de aanvragen om omgevingsvergunningen die zijn opgenomen in de bij deze nota
behorende bijlage A;

2. Het college stelt de raad voor het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage te leggen;

3. Het college stelt de raad voor te verklaren dat geen definitieve verklaring van geen
bedenkingen nodig is voor bovengenoemde aanvragen om omgevingsvergunning, indien er
voor de betreffende aanvraag geen zienswijzen zijn ingediend en zich geen
privaatrechtelijke belemmeringen tegen de plannen blijken voor te doen;

4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;
5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;
6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling

hierover een advies heeft uitgebracht
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DOEL: Besluiten
Het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsverguning, waarbij met
toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt
afgeweken van het geldende bestemmingplan, is ingevolge artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5 Besluit
omgevingsrecht een bevoegdheid van de gemeenteraad.
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Onderwerp: Ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen – Wabo – inzake
Iordenstraat 78 en Kennemerplein 3
Reg.nummer: 2011/247067

1. Inleiding
Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) in werking getreden. Deze wet bundelt een groot aantal vergunningen tot
één vergunning, de omgevingsvergunning. In vrijwel alle gevallen zijn
burgemeester en wethouders daarbij de vergunningverlenende instantie.

Ook voor het afwijken van het bestemmingsplan is een omgevingsvergunning
nodig. Daarbij kent de Wabo verschillende procedures. Voor planologische
kruimelgevallen geldt een lichte procedure, terwijl voor grotere afwijkingen van het
bestemmingsplan een zwaardere procedure nodig is. Voor dit laatste type
vergunning hanteren wij de naam Wabo-projectbesluit.

Voor het Wabo-projectbesluit is vereist dat de gemeenteraad twee keer een besluit
neemt: éénmaal over een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en één keer
over de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Burgemeester en wethouders
kunnen alleen meewerken aan een Wabo-projectbesluit als de benodigde verklaring
van geen bedenkingen is afgegeven.

Deze procedure is tijdrovend en gecompliceerd, zodat wij u binnenkort een voorstel
zullen voorleggen om deze procedure voor een aantal gevallen in te korten. Tot die
tijd zullen wij echter voor de ingediende aanvragen om Wabo-projectbesluiten een
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen nodig hebben.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
aanvragen om omgevingsvergunningen die zijn opgenomen in de bij
deze nota behorende bijlage A;

2. het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning
ter inzage te leggen;

3. te verklaren dat geen definitieve verklaring van geen bedenkingen
nodig is voor bovengenoemde aanvragen om omgevingsvergunning,
indien er voor de betreffende aanvraag geen zienswijzen zijn ingediend
en zich geen privaatrechtelijke belemmeringen tegen de plannen blijken
voor te doen;

3. Beoogd resultaat
Het starten van de zienswijzenprocedure voor een aantal ingekomen aanvragen om
Wabo-projectbesluiten.

4. Argumenten

1.1 De aanvragen berusten op een goede ruimtelijke onderbouwing
Er kan alleen medewerking worden verleend aan een aanvraag om een Wabo-
projectbesluit, indien deze aanvraag berust op een goede ruimtelijke onderbouwing.
Deze goede ruimtelijke onderbouwing is in alle aan de orde zijnde gevallen
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aanwezig. De ruimtelijke onderbouwingen zijn opgenomen in het
Bestuursinformatiesysteem en daar te raadplegen.

1.2 Er doen zich geen belemmeringen voor om mee te werken aan de
aanvragen om Wabo-projectbesluiten

Naast een goede ruimtelijke onderbouwing, dient getoetst te worden of er nog
sprake is van belemmeringen die in de weg staan aan de daadwerkelijke uitvoering
van een Wabo-projectbesluit (bijvoorbeeld archeologische of monumentale
waarden). Er doen zich echter geen publiekrechtelijke belemmeringen voor.

2.1 Als er geen zienswijzen worden ingediend, is geen nieuw raadsbesluit nodig en
kan daarmee een versnelling in de besluitvorming worden bereikt.

Formeel moet er na de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ook een
definitieve verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad worden
afgegeven. De gemeenteraad kan hier echter vanaf zien. Het ligt voor de hand om
hiervan af te zien in die gevallen waarin geen zienswijzen zijn ingediend. Er is dan
immers geen sprake van nieuwe of andere informatie, waardoor de beoordeling van
de aanvraag niet anders zal uitvallen.

5. Kanttekeningen

1.1 Eventuele zienswijzen kunnen aanleiding geven tot een heroverweging van de
aanvraag om Wabo-projectbesluit

De eerste beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de nu bij de gemeente
bekende gegevens, feiten en omstandigheden. Als de gemeenteraad voor de
aanvragen om Wabo-projectbesluiten een ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen afgeeft, worden de aanvragen ter visie gelegd en kan een ieder hierop
reageren. Uit de zienswijzen kunnen nieuw feiten of omstandigheden naar voren
komen. Ook is het mogelijk dat de zienswijzen een ander licht werpen op de
aanvraag. Een definitief besluit over de verklaring van geen bedenkingen kan dan
ook pas worden genomen nadat eventuele zienswijzen zijn beoordeeld.

1.2 Er kunnen zich nog privaatrechtelijke belemmeringen voordoen, die aan de
uiteindelijke verlening van een omgevingsvergunning in de weg kunnen staan

De aanvragen om omgevingsvergunning zijn getoetst aan de relevante
publiekrechtelijke bepalingen en zoals vermeld doen zich hierbij geen
belemmeringen voor. In incidentele gevallen kunnen zich ook nog
privaatrechtelijke belemmeringen voordoen. Dit is op voorhand niet te toetsen,
omdat de gemeente hierin geen publiekrechtelijke bevoegdheden heeft. Tijdens de
procedure kan soms toch blijken, dat zich wel privaatrechtelijke belemmeringen
voordoen. In dat geval zal het college tot een heroverweging overgaan.

6. Uitvoering
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning
worden tegelijkertijd ter inzage gelegd. Gedurende deze terinzagelegging kunnen
zienswijzen worden ingediend. Na afloop van de terinzagelegging wordt een
definitief besluit over de aanvragen genomen.
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7. Bijlagen

Als bijlage bij deze nota is gevoegd:
- overzicht van de aanvragen waarvoor een ontwerp-verklaring van geen

bedenkingen wordt afgegeven (bijlage A) (ter inzage).
- de ruimtelijke onderbouwingen van de aanvragen (bijlage B) (ter inzage).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de

aanvragen om omgevingsvergunning die zijn opgenomen in de bij deze nota
behorende bijlage A:

2. het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage te leggen;

3. te verklaren dat geen definitieve verklaring van geen bedenkingen nodig is als
er geen zienswijzen tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden
ingediend en zich geen privaatrechtelijke belemmeringen tegen de plannen
blijken voor te doen.

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter
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BIJLAGE A

2010 – 0000163 Iordenstraat, naast nummer 78 – bouwen van een woning

Het betreft hier de bouw van een woning op de plaats waar nu een garagebox staat.
Door de bouw van de woning wordt de bestaande situatie verbeterd. Van de
bestaande gesloten garagebox gaat geen positieve uitstraling uit, terwijl het
bouwplan voorziet in een goede afronding van het bestaande bouwblok. Het
bouwplan heeft dan ook een positieve bijdrage aan het beschermd stadsgezicht,
terwijl er geen sprake is van een onevenredige benadeling van de omgeving.

2010-0012313 Kennemerplein 3 – verbouwen en wijzigen van het pand
t.b.v. de realisatie van een kinderdagverblijf

Het betreft hier de verbouwing en wijziging van een bestaand pand om hier een
kinderdagverblijf in te vestigen. Het bouwplan draagt bij aan de gewenste
uitbreiding van kinderopvang in de gemeente Haarlem. De locatie is op een aantal
punten zeer geschikt voor kinderopvang: het pand is centraal gelegen, in de
nabijheid van het openbaar vervoer en goede verbindingswegen. Op het terrein zelf
kan een Kiss & Ride voorziening worden gerealiseerd, terwijl voor de medewerkers
parkeerruimte in de onmiddellijke nabijheid kan worden gerealiseerd. Door de
ruime opzet van het gebied valt verder geen overlast voor omwonenden te
verwachten. Daar staat tegenover dat het pand op een druk punt is gelegen,
waardoor er voor de op te vangen kinderen sprake kan zijn van verkeerslawaai en
spoorweglawaai en van een verminderde luchtkwaliteit. Voor de gezondheid van de
kinderen is dit daarom geen ideale situatie. Het is naar ons oordeel de taak van
ouders/verzorgers van de op te vangen kinderen om zich hiervan bewust moeten
zijn en hun eigen afweging te maken. Dit behoort echter tot de
verantwoordelijkheid van de betrokken ouders/verzorgers.






























































































































