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Onderwerp: Projectbesluit Nieuwe Gracht 16
Reg. Nummer: 2011/15591

1. Inleiding
Er is door Stichting Kinderopvang Haarlem (hierna: Stichting) een aanvraag
ingediend voor het realiseren van een buitenspeelruimte op het dak aan de Nieuwe
Gracht 16, ten behoeve van de aldaar gevestigde kinderopvang en de buitenschoolse
opvang. Het bouwplan is in strijd met de geldende Verordening, daar waar het gaat
om de overschrijding van de bebouwing aan de achtergevelrooilijn. Het hekwerk
van de opbouw komt namelijk 4 meter achter de achtergevelrooilijn te staan.
Medewerking aan het bouwplan is daarom alleen mogelijk met toepassing van
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (projectbesluit)

2. Besluitpunten college
1. Het college neemt het projectbesluit ‘Nieuwe Gracht 16’ op grond van

artikel 3.10 Wro voor het gebied zoals aangegeven in bijlage A;
2. Het college verbindt aan het projectbesluit voorschriften die zijn

opgenomen in bijlage B;
3. Het college mandateert de verdere administratieve afhandeling van het

projectbesluit aan het hoofd van VVH/OV; het projectbesluit wordt
bekendgemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant en
langs electronische weg;

4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;
5. Het projectbesluit van het college wordt ter informatie gestuurd naar de

commissie Ontwikkeling.

3. Beoogd resultaat

De aanvrager kan zijn bouwplan juridisch realiseren.

4. Argumenten

1. Voor het gebied is nog geen herziening van het bestemmingsplan in
voorbereiding, snel meewerken is mogelijk middels een projectbesluit

Voor het gebied waarbinnen het bouwplan is gelegen, is nog geen herziening
van het bestemmingsplan in voorbereiding. Medewerking aan het bouwplan is
alleen mogelijk met een ontheffing als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro). Het bouwplan is voorzien van een goede
ruimtelijke onderbouwing. Deze maakt onlosmakelijk deel uit van deze
ontheffing. Gelet op het bovenstaande verdient het aanbeveling om ten behoeve
van dit bouwplan een projectbesluit te nemen.

2. De betrokken instanties (Provincie Noord-Holland, VROM-inspectie
namens betrokken Rijksdiensten en het Waterschap) hebben geen
opmerkingen

Collegebesluit
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De ruimtelijke onderbouwing, inclusief het ontwerp voor de herinrichting, is in het
kader van het voor het nemen van een projectbesluit verplichte vooroverleg ex
artikel 5.1.1 Besluit ruimtelijke ordening voorgelegd aan de VROM-inspectie, de
provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland. Zij zagen in het
voorgenomen plan geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

3. Er zijn geen zienswijzen ingediend

Het besluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn
kon een ieder zienswijzen kenbaar maken. Van deze mogelijkheid is geen
gebruik gemaakt.

4. Het college is in dit geval bevoegd tot het nemen van een projectbesluit

De bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit is gedelegeerd aan het
college. De gemeenteraad heeft daarbij richtlijnen opgesteld voor situaties
waarin een projectbesluit kan worden genomen. Dit projectbesluit past binnen
deze richtlijnen (onderdeel 2 en 3 uit de richtlijnen)

5. Het plan is maatschappelijk uitvoerbaar

Het ontwerp- projectbesluit heeft van 3 december 2010 tot en met 13 januari
2011 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon een ieder zienswijzen
kenbaar maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

6. Het plan is economisch uitvoerbaar

Er is geen reden om aan te nemen dat het project economisch niet uitvoerbaar
is. Op 29 april 2010 heeft de Raad besloten dat het onderhavige pand wordt
verkocht aan de stichting (reg.nr. 2010/26669)
Het plan wordt ook uitgevoerd door de stichting. De kosten in verband met de
realisatie zijn voor rekening van Kinderopvang. Er is geen aanleiding om aan
de economische haalbaarheid van het plan te twijfelen.

Voor een eventueel verzoek om planschade is een planschadeovereenkomst
ondertekend door de aanvrager.

5. Kanttekeningen

Het besluit loopt vooruit op een nieuw vast te stellen herziening van het
bestemmingsplan

Er is nog geen herziening van het bestemmingsplan wat deze ontwikkeling mogelijk
maakt.
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6. Uitvoering

Het vastgestelde projectbesluit wordt gepubliceerd en daarna langs electronische
weg beschikbaar gesteld. In verband met de administratieve handelingen die naar
aanleiding van het projectbesluit moeten worden verricht, wordt de uitvoering
hiervan gemandateerd aan het hoofd van de afdeling VVH/OV.

7. Bijlagen

Bij deze nota is gevoegd:

Bijlage A: verbeelding projectgebied (ter inzage)
Bijlage B: toelichting (ruimtelijke onderbouwing) en planregels (ter inzage)

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

Kinderopvang Haarlem is voornemens om een buitenspeelruimte op het dak 
aan de Nieuwe Gracht 16 te realiseren ten behoeve van de kinderdagopvang en 
de buitenschoolse opvang. Het dakterras is essentieel om extra 
buitenspeelruimte te creëren. 

Nieuwe Gracht 16 kan in totaal 8 groepen dagopvang huisvesten en 3 groepen 
naschoolse opvang. De kinderen voor de naschoolse opvang kunnen voor het 
buitenspelen terecht op de speelplaatsen van openbare basisschool 'De Kring.' 
Voor de kinderen van de dagopvang is op basis van regelgeving aansluitende 
buitenspeelruimte vereist. De huidige beschikbare buitenspeelruimte is slechts 
toereikend voor maximaal 7 dagopvanggroepen met als gevolg dat ca. 90m2 
(bestemd voor de 8e groep) gedwongen leegstaat. 

Hieronder is in een tabel een indicatie weergegeven van het aantal 
inschrijvingen voor kinderopvang en naschoolse opvang (peilmoment juli 2010)

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Aantal 
kinderen

202 239 184 217 117

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het aantal inschrijvingen 
zodanig groot is dat er een zwaarwegend maatschappelijk belang mee gediend 
is met de realisatie van het dakterras. 

1.1  Bestaande situatie

Oorspronkelijke schoolgebouw is voor R.K. Jongens gebouwd in 1912, in een 
rationele zakelijk stijl door architect C.L.M. Robbers. Op dit moment is Villa 
Kakelbont hier gevestigd. 

De plattegrond van het gebouw is U-vormig, de linkerpoot van de U ligt aan de 
Nieuwe Gracht en heeft twee lagen met een monumentale kap in de langs 
richting van de gracht. Het achterliggende gedeelte van het gebouw bestaat uit 
twee lagen waarop geen kap is geplaatst. De voorgevel is monumentaal en 
heeft een symmetrische verticale opbouw. De achter- en zijgevels daar en tegen 
zijn sober en degelijk in uitvoering. 

De verschillen zie je ook bij de andere scholen van Robbers. De architect heeft 
in dezelfde tijd de 'Fröberschool' 1913 aan de Kleine Houtweg 24 te Haarlem en 
de 'Hartelust school' in Bloemendaal ontworpen. De ramen aan de achterzijde 
van de Fröbelschool zijn gelijk aan de ramen aan de achterzijde van deze 
school. 
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Het gebouw

De verdiepingshoogte is ca 5 m per verdieping, de nokhoogte van het gebouw 
is hierdoor 16,5 m hoog met een goothoogte van 10,5 m. waardoor het boven 
de naastgelegen bebouwing aan de Nieuwe Gracht uitsteekt. De bebouwing 
van de directe omgeving is over het algemeen 2 lagen met een kap, met een 
nokhoogte van ca 10 m.

Omgeving 

De omgeving kenmerkt zich door een willekeurig structuur met een historisch 
binnenstedelijk karakter. Er is sprake van een diversiteit van functies waarbij de 
nadruk ligt op wonen. De bebouwing is kleinschalig. 

De naastliggende panden zijn rijksmonument, o.a. het hofje van Noblet uit 1760. 
Aan de Nieuwe Gracht is sprake van een aaneengesloten bebouwing uit het 
einde van de 18de eeuw. 

Vrijwel alle daken zijn voorzien van dakpannen volgens oud Hollands model, 
zwart of rood. Er staan zowel kop- als langs gevels langs de Nieuwe Gracht. 

Aan de Parklaan, de directe achterburen, staat nog de oorspronkelijk eind 19e 
eeuwse bebouwing, twee lagen met een kap afgewisseld met nieuwbouw. Dat 
laatste gebouw is afwijkend in hoogte, kleur en materiaalgebruik, vier lagen met 
een plat dak waarop een dakterras is gemaakt. 
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Daklandschap 

De daken aan de Nieuwe Gracht en Parklaan en de daken in het binnengebied 
zijn zeer divers. Er staan zowel panden met platte daken als schuine kappen, 
zowel in langs- als dwarsrichting. Over het algemeen zijn het zadelkappen. De 
directe buren van nummer 16 wijken hiervan af en hebben een mansardekap. Er 
worden zowel holle pannen als tuile du nord pannen toegepast. De kleur van de 
dakpannen is afwisselend of rood of zwart. Nieuwe Gracht heeft een schuine 
kap met een helling van 55 graden en is bedekt met platte pannen, tuile du nord. 
In de directe omgeving zijn een aantal daktuinen gemaakt met metalen, houten 
of dichte schuttingachtige hekwerken.
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Foto's daklandschap tussen de Nieuwe Gracht en de Parklaan

1.2  Geldend bestemmingsplan

Het plangebied is gelegen in het centrumgebied. (Zie afbeelding)
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Ter plaatse geldt de Verordening art.43 WW 1901, sectie B, vastgesteld door 
de gemeenteraad op 14-8-1935, onder nummer 27 en goedgekeurd door de 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland op 30-10-1935, onder 
nummer 162.

Het plan is in strijd met deze Verordening, omdat het betreffend pand bestemd 
is als woning voor 1 gezin, danwel als boven- en benedenwoningen evenals 
kantoren en magazijnen. Evenals is het plan in strijd met de Verordening, omdat 
een deel van het hekwerk (4 meter) achter de achtergevelrooilijn ligt. 

Op 23 oktober 2008 is door burgemeester en wethouders besloten de 
bouwaanvraag voor de functiewijziging van kantoren naar kinderdagverblijf te 
verlenen. Dit betrof uitsluitend een inpandige verbouwing. De strijdigheid voor 
wat betreft het gebruik is hiermee opgeheven.

Er blijft slechts over de strijdigheid met de bovengenoemde bouwvoorschriften 
van 4 meter. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

Op het platte dak achter de monumentale kap van Nieuwe Gracht 16, komt een 
speelplein voor het kinderdagverblijf waar de jongste groepen van de 
basisschool kunnen spelen.  Het platte dak grenst aan de tuinen die tussen de 
Nieuwe Gracht en de Parklaan in liggen. Het dak bestaat uit twee delen, 
achterste deel krijgt een omheining in de vorm van een kap, waardoor het 
gebouw een natuurlijke beëindiging krijgt. Het deel tussen de hoofdkap aan de 
Nieuwe Gracht en de nieuwe kapvormige omheining krijgt een glazen hek van 
1.80 m hoog. 

De opzet is om een omheining te maken die zoveel mogelijk in de historische 
omgeving past. Er is daarom gekozen voor een omheining in de vorm van een 
dak. het dak wordt bekleed met gepatineerd zink. Er is vooraf een afweging 
gemaakt over de materiaalkeuze, het materiaal mocht niet te zwaar. Stalen 
dakpannen vielen af, daar dit een te modern materiaal was. Keramische 
dakpannen zijn te zwaar. Zink is een mooi natuurlijk materiaal dat goed in een 
historische omgeving past. 

De helling heeft een hoek van 55 graden gekregen, gelijk aan het bestaande 
dak van de school. 

Er zijn nog een aantal eisen uit het gebruik en de omgeving die de vorm van het 
ontwerp bepaald hebben. 

Daar de speelplaats in een woonomgeving staat, is het zaak om zo min 
mogelijk overlast te geven. Er is een geluidsrapport opgesteld, met daarin 
opgenomen een advies over welke advies het beste toegepast kan worden om 
het geluid zoveel mogelijk te dempen. Aan de hand van dit advies wordt de 
binnenkant met rubber bekleed. Door het achterste deel een dichte omheining 
te geven, wordt er rekening gehouden met de privacy van de achterburen. Het 
glazen deel ligt terug t.o.v. de erfgrens, deze worden half gematteerd uitgevoerd. 
Door de omheining een kap vorm te geven, wordt de schaduwwerking beperkt 
(zie de bezonningsstudie, bijlage 3), de nok valt naar binnen. De gebruikers, de 
kinderen moeten veilig op het dak kunnen spelen. De omheining heeft een 
hoogte van 3 m gekregen en het glazen hek een hoogte van 1.80 m, zodat deze 
niet overklimbaar is. Zie voor de situatietekeningen van het bouwplan bijlage 4 
bij de toelichting. 
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Hoofdstuk 3  Onderzoek

3.1  Geluid

Ten behoeve van het projectplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar 
de te verwachten geluidsniveaus ter plaatste van woningen ten gevolge van 
spelende kinderen op de buitenspeelplaats op het dak van de Kinderopvang 
aan de Nieuwe Gracht 16 te Haarlem. (zie bijlage 1)

De Kinderopvang is naar verwachting geen 'inrichting in de zin van de Wet 
milieurbeheer' (zie ABRvS 15 juli 2009, 200809228/1/M2). Daardoor zijn er 
geen wettelijke geluidsgrenswaarden van toepassing. Nochtans is aansluiting 
gezocht bij de geluidsgrenswaarden uit het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer, ook wel het Activiteitenbesluit genoemd). In het 
Activiteitenbesluit zijn ten aanzien van geluid de voor deze situatie relevante 
geluidvoorschriften opgenomen.

Voor de omgeving van de Kinderopvang, de binnenstad van Haarlem, geldt 
zonder meer de typering 'Woonwijk in stad' met een aanbevolen richtwaarde 
van 50 dB (A) in de dagperiode. Aan de achterzijde van de woningen , meer 
afgeschermd van verkeerslawaai, zou eventueel de typering 'Rustige woonwijk, 
weinig verkeer' gegeven kunnen worden met een richtwaarde van 45 dB (A)

Uit het rapport blijkt dat de langetijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
ruimschoots zouden voldoen aan de geluidgrenswaarden uit het 
Activiteitenbesluit indien stemgeluid van kinderen getoetst zou dienen te 
worden. 

De geluidniveaus in de woonomgeving voldoen op vrijwel alle posities zelfs aan 
de strengere richtwaarde die geldt voor 'rustige woonwijk, weinig verkeer'. Er is 
slechts één positie waar het berekende geluidsniveau 46 dB (A) bedraagt. 

Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een acceptabele situatie. 

3.2  Cultuurhistorie

De gemeentelijke welstands- en monumentennota (2004) deelt de gehele 
binnenstad in onder welstandsniveau I, vanwege het feit dat het gehele gebied 
beschermd stadsgezicht is. Dit betekent dat er gedetailleerd zal worden 
getoetst. Dit is mede noodzakelijk vanwege de grote diversiteit en dynamiek die 
in de binnenstad heersen. Daarnaast heeft de bebouwing een grote beeld- en 
structuurbepalende waarde die vraagt om een aanpak op maat. 

De provincie toetst de projectplannen op het aspect cultuurhistorie. Daarvoor 
heeft de provincie Noord-Holland een Cultuurhistorische waardenkaart 
opgesteld, in combinatie met de nota “Cultuurhistorische regioprofielen”. In de 
nota staat dat gemeenten bij de voorbereiding van projectplannen de 
Cultuurhistorische waardenkaart moeten raadplegen om te weten welke 
cultuurhistorische elementen of structuren in het geding zijn. 
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De Cultuurhistorische Waardenkaart onderscheidt de thema's “bouwkunde”, 
“historische geografie” en “archeologie”. Hieronder wordt aan de hand van deze 
thema's verkend welke beperkingen er vanuit deze onderwerpen gelden voor 
het bouwplan. Het thema Archeologie zal in de volgende paragraaf worden 
verkend. Historische geografie is voor het bouwplan Nieuwe Gracht 16 niet aan 
de orde. 

Bouwkunde

Het volledige gebied is op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie 
Noord-Holland aangewezen als “Bouwkundige vlakken van zeer hoge waarde”. 
In de toelichting bij de Cultuurhistorische Waardenkaart wordt genoemd dat het 
gaat om een Rijksbeschermd stadsgezicht. 

De bebouwing langs de Nieuwe Gracht is zeer wisselend van aard. Naast 
karakteristieke, statige en grootschalige monumentale panden staan er ook 
kleine, smalle woonhuizen. In het oostelijk deel van de Nieuwe Gracht, tussen de 
Jansweg en het Spaarne, is de bouw vaak kleinschalig van aard en overheerst 
de woonfunctie. In het middenblok tussen de Jansweg en de Kruisweg (waar 
geen vigerend bestemmingsplan voor was) staan vooral de statige, brede, 
monumentale panden. Deze zijn in veel gevallen als kantoor in gebruik. Het blok 
direct westelijk van de Kruisweg heeft gemengd brede en smalle gevels. 

Het projectplan, de voormalige Rooms Katholieke Jongensschool Sint Joseph, 
is gelegen in het middenblok tussen de Jansweg en de Kruisweg. 

De school Sint Joseph werd in 1912 gebouwd in opdracht van de Parochie van 
de H. Joseph aan de Jansstraat en werd gebouwd op twee percelen 16 en 18. 
het gebouw is ontworpen door architect C.L.M. Robbers. De plattegrond van de 
school is in feite een gekantelde U-vorm en bestaat uit een voorgebouw, een 
tussenlid met aan de westzijde een kleine binnenplaats en een achterdeel, de 
beide laatste met een plat dak met een hoogte van 10,5 meter. . In deze 
plattegrond is de gebruikelijke gang waaraan de lokalen zijn gelegen rond de 
binnenplaats gesitueerd.  De grootte van het perceel legde de architect deze 
beperking op. Op deze wijze konden er per bouwlaag vijf klaslokalen 
gerealiseerd worden. Achter de school bevindt zich een speelplaats. In 
tegenstelling tot de representatieve voorgevel met uitgewerkte details en 
natuursteenaccenten zijn de zij- en achtergevels uiterst sober uitgevoerd. Er is in 
deze gevels geen symmetrie in de indeling van de raam- en deurpartijen. De 
voorgevel die 35 cm achter de roiilijn ligt, vertoont een sobere variant van de 
traditionele stijl met Neo-Renaissance elementen. 

De school met de goothoogte van 10,5 meter en een nokhoogte van 16,5 meter 
is het hoogste pand aan de grachtenpand.

Conclusie 

De school vormt door de iets ten opzichte van de rooilijn terugliggende gevel in 
een grauwgele baksteen, de breedte van het pand en de hogere nokhoogte een 
opvallende verschijning in het verder vrij eentonig 19de eeuwse gevelbeeld van 
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gracht. De samenhang van de geschiedenis van de school en het R.K. 
onderwijs in Haarlem, de gaafheid van het gebouw en de voorgevel maken 
onderdeel uit van de historische ontwikkeling en de stedenbouwkundige 
structuur van het gebied. Zie ook bijlage 2 Cultuurhistorische rapportage.

3.3  Archeologie

Op 1 september 2009 is de Wet op de archeologische monumentenzorg 
(Wamz) van kracht geworden. De belangrijkste uitgangspunten van de wet zijn; 

-het behoud van archeologische waarden in de bodem;

-de initiatiefnemer van het project dat tot bodemverstoring leidt, betaalt de 
kosten van archeologisch onderzoek;

-De zorg voor het archeologisch erfgoed wordt vroegtijdig geïntegreerd in de 
procedures van de ruimtelijke ordening.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het behoud van het eigen bodemarchief 
en houden bij het opstellen van planologische besluiten rekening met de in de 
grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden.

Het bouwplan wordt gerealiseerd op het bestaande gebouw. Van een 
bodemverstoring zal daarom sprake zijn. Ten aanzien van het aspect 
archeologie zijn er geen belemmeringen voor dit plan.

3.4  Bodem

In de wet bodembescherming zijn bepalingen opgenomen ter behoud en 
verbetering van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Wanneer (graaf-) 
werkzaamheden worden uitgevoerd is een (verkennend) bodemonderzoek aan 
de orde om te bepalen of het nodig is om eventuele vervuilde grond te saneren.

Het projectplan behelst slechts de bouw van een dakterras op de bestaande 
bouw aan de Nieuwe Gracht. Roering in de grond is niet aan de orde.

Zodoende zijn er geen belemmeringen voor de afgifte van de bouwvergunning. 

3.5  Luchtkwaliteit

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging 
van de “Wet Milieubeheer” goedgekeurd. Met name hoofdstuk 5, titel 2 uit 
genoemde wet is veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de 
nieuwe titel 2 bekend als de Wet Luchtkwaliteit. Deze wet is in werking getreden 
op 15 november 2007 en vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. De kern van 
de Wet Luchtkwaliteit bestaat uit de luchtkwaliteitseisen. Verder bevat zij 
basisverplichtingen op grond van de richtlijnen. De uitvoeringsregels zijn 
vastgelegd in algemene maatregelen van bestuur (amvb) en ministeriële 
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regelingen (mr) die gelijktijdig met de Wet Luchtkwaliteit in werking zijn 
getreden. Een van de uitvoeringsregels betreft de amvb “Niet in betekenende 
mate en de ministeriële regeling “Niet in betekenende mate (NIBM)”. In de 
regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan 
de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan 
grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit worden uitgevoerd. 

Volgens de mr “Niet in betekenende mate” behoren daartoe in elk geval 
projecten die minder dan 500 woningen omvatten. Dit is gebaseerd op de 
verkeersbewegingen die een dergelijk project oplevert. 

Gezien de beperkte projectomvang kan worden geconcludeerd dat het project 
in niet betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Er hoeft dus niet te 
worden getoetst aan de luchtkwaliteitseisen. 

3.6  Flora en Fauna

De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) zijn beide Europese 
richtlijnen. Het doel van de Vogelrichtlijn is het bieden van bescherming en 
ontwikkelingsperspectief voor leefgebieden van zeldzame en bedreigde 
vogelsoorten en bescherming van alle vogelsoorten. De Habitatrichtlijn is gericht 
op de instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna. De 
gebiedsbescherming van beide richtlijnen valt in Nederland momenteel onder 
de Natuurbeschermingswet. De Soortenbescherming is geïmplementeerd in de 
Flora- en Faunawet.

Het bouwplan wordt op een bestaand gebouw gerealiseerd. Er zijn hier geen 
beschermde diersoorten geconstateerd. Evenmin bevinden zich hier 
beschermde plantensoorten. Ten aanzien van het aspect flora en fauna zijn er 
geen belemmeringen voor dit plan. 

 

3.7  Externe veiligheid

Externe Veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en Munitie. In het in 2004 van kracht geworden “Besluit externe 
veiligheid inrichtingen” is bepaald dat planologische besluiten in 
overeenstemming worden gebracht met de zoneringen (risicocontouren) en 
bepalingen uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

In de omgeving van het projectplan bevinden zich geen risicovolle inrichtingen. 
Ook liggen er in de omgeving van het projectplangebied geen 
hoofdgasleidingen.
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Er zijn geen LPG –installaties en –depots in het  projectplangebied gevestigd. 
Tijdens de inventarisatie zijn geen LPG-installaties -/ depots aangetroffen. 

Bedrijven zijn EVR (Externe Veiligheids Rapportage) plichtig wanneer zij één of 
meer gevaarlijke (wettelijke bepaalde) stoffen in opslag of in bewerking 
(kunnen) hebben. Voor zover bekend komen dergelijke bedrijven niet voor in het 
projectplangebied. Er gelden in dit licht geen belemmeringen voor de uitvoering 
van het projectplan.

Over het spoor vindt vervoer van gevaarlijke stoffen (Ammoniak) plaats. Uit 
diverse onderzoeken is inmiddels gebleken dat langs het gehele traject geen 
plaatsgebonden risico contour van 10-6 wordt berekend. Daarmee vormt dit 
geen belemmering voor eventuele nieuwbouwplannen. Ten aanzien van het 
groepsrisico blijkt dat dit ver onder 0,1 procent van de oriëntatiewaarde ligt, die 
maatschappelijk als een onaanvaardbaar risiconiveau wordt gezien. De 
Ammoniak transporten tussen Haarlem en Beverwijk zijn in 2009 beëindigd. 
Hiermee zal er in de toekomst geen risico per spoor meer aanwezig zijn. 

Het projectplangebied ligt niet in de risicocontour van een gevaarlijke 
stoffenroute over weg of water. 

3.8  Waterparagraaf

In de toekomst zal de rol van water belangrijker worden. Door enkele oorzaken 
(de verhoging van de zeespiegel, de toename van de hoeveelheid neerslag, de 
inklinking van de bodem en een toename van het bebouwd oppervlak) zal 
Nederland natter worden. Om dit water op te vangen is een toename van 
oppervlaktewater noodzakelijk. Ruimte voor extra oppervlaktewater kan worden 
gevonden door het verbreden van bestaande watergangen, het graven van 
nieuwe watergangen en het weer open leggen van gedempte grachten. In 
bestaande buurten, waaronder Nieuwstad, is het niet altijd eenvoudig om tot een 
vergroting van het percentage water te komen. 

Watertoets

Doel van de watertoets is dat waterhuishoudkundige doelstellingen in 
beschouwing worden genomen bij planologische besluiten. Het betrekken van 
de waterbeheerder bij de planvoorbereiding behoort hier toe. 

Het bouwplan maakt de bouw van een dakterras mogelijk bovenop een 
bestaand gebouw. Waterhuishoudkundig vinden er geen wijzigingen plaats. Er 
vindt geen toename van verhard oppervlak plaats. 
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3.9  Ruimtelijk beleidskader

3.9.1  Rijksbeleid

Nota Ruimte

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte scheppen voor 
verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat Nederland 
ter beschikking staat. Het ruimtelijke beleid van het Rijk, vastgelegd in de Nota 
Ruimte, “Ruimte voor ontwikkeling”, richt zich vervolgens op vier algemene 
doelen:

1. de versterking van de internationale concurrentiepositie;
2. het bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland;
3. het borgen en ontwikkelen van belangrijke (inter) nationale ruimtelijke      

waarden;
4.   het borgen van de veiligheid.

Ten aanzien van de steden stimuleert het Rijk revitalisering, herstructurering en 
transformatie van zowel (verouderde) wijken als bedrijventerreinen in het 
algemeen. Door het intensiveren en transformeren van stedelijk gebied en de 
combinaties van functies kan het gebruik van bestaand stedelijke gebied 
worden geoptimaliseerd. 

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer 
(VROM) heeft op 14 april 2006 een beleidsbrief buitenspeelruimte aan alle 
gemeenten gezonden ter nadere uitwerking van de Nota Ruimte op dit punt. De 
minister verzoekt de gemeenten in de ruimtelijke planvorming voldoende ruimte 
te bestemmen als formele buitenspeelruimte. Als richtgetal geeft de minister de 
gemeenten mee dat de deskundigen op dit terrein uitgaan van 3 % van de voor 
wonen bestemde gebieden. Het rijk rekent erop dat gemeenten bij de opzet van 
nieuwe uitleglocaties dit richtgetal van 3 % hanteren. In bestaande situaties 
nodigt de minister de gemeenten uit om zo mogelijk naar dit percentage toe te 
groeien als hieraan nu niet wordt voldaan.

het projectbesluit past in het rijksbeleid gericht op het mogelijk maken van 
buitenspeelruimte ten behoeve van het kinderdagverblijf.

3.9.2  Provinciaal beleid

Provinciale ruimtelijke verordening 2009

Provinciale Staten hebben op 15 december 2008 de Provinciale ruimtelijke 
verordening 2009 vastgesteld. Deze verordening schrijft voor waaraan de 
inhoud van bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen 
moeten voldoen. De aanleiding voor deze verordening is gelegen in het feit dat 
de goedkeuring door GS van bestemmingsplannen met de komst van de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008, is komen te vervallen. De 
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verordening is een beleidsneutrale vertaling van de geldende streekplannen.

Voor de periode tussen 1 juli 2008 en medio 2009 heeft de provincie een 
zogeheten overgangsdocument vastgesteld en gepubliceerd. In dit document 
staat wat de huidige provinciale belangen zijn en hoe de provincie deze zullen 
waarborgen. Daarvoor is een categorisering opgesteld:

1. onderwerpen waarvoor instrumenten zullen worden ingezet;
2. onderwerpen die met goed overleg kunnen worden gewaarborgd en
3. belangen van lokaal- of Rijksniveau.

Het overgangsdocument bevat geen nieuw beleid. M.a.w.: de beleidsdoelen 
zoals verwoord in het streekplan Noord-Holland Zuid (inclusief herzieningen) en 
het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord worden niet gewijzigd.

Inmiddels heeft de Provinciale Staten 21 juni 2010 de "Structuurvisie 
Noord-Holland 2040" vastgesteld. In de structuurvisie zijn de uitgangspunten en 
de sturingsfilosofie uit het "Streekplan Noord-Holland Zuid" overgenomen.

Streekplan Noord-Holland Zuid

Het bouwplan is binnen het Streekplan Noord Holland Zuid gesitueerd binnen de 
stedelijke contouren van de gemeente Haarlem. Het ligt op grond met de 
aanduiding stedelijk gebied.

In de provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010) zijn de 
uitgangspunten van de Nota Ruimte verder uitgewerkt. De provincie zet in op 
“kwaliteit door veelzijdigheid”. Het Noord-Hollandse landschap is namelijk 
gevarieerd, open, heeft hoge cultuurhistorische waarden en is over het 
algemeen goed bereikbaar vanuit de stad. Noord-Holland moet daarom 
aantrekkelijk blijven in wat het is: een diverse, internationaal concurrerende 
regio, in contact met het water en uitgaande van de kracht van het landschap. 

Om het toekomstbeeld ruimtelijk te realiseren heeft de Provincie Noord-Holland 
provinciale belangen benoemd. Deze vallen uiteen in drie hoofdbelangen, 
namelijk: Ruimtelijke kwaliteit, Duurzaam ruimtegebruik en 
Klimaatbestendigheid. 

Uitgangspunt is een zorgvuldige afweging tussen verschillende belangen, 
waarbij de Provincie streeft naar oplossingen die ruimte laten voor 
veranderende omstandigheden en die zo efficiënt mogelijk gebruik maken van 
de beschikbare ruimte. 

In het kader van het hoofdbelang Duurzaam ruimtegebruik worden gemeenten 
gestimuleerd het bestaand stedelijke gebied beter te benutten door de 
aanwijzing van het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG). Het BBG vervangt 
hiermee de rode contouren uit het oude Streekplan. 

De Provincie Noord-Holland wil steden optimaal benutten en de landschappen 
open houden, maar ook ruimte bieden aan de economie en woningbouw. De 
Provincie streeft daarom naar verdere stedelijke verdichting en helpt gemeenten 
bij het optimaliseren van het gebruik van het bestaand bebouwd gebied.

Het aangevraagde is hiermee in overeenstemming. De bouw van het dakterras 
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ten behoeve van de bestaande kinderdagverblijf is een vorm van duurzaam 
ruimtegebruik waarbij het uitgangspunt is om de beschikbare ruimte zo efficiënt 
mogelijk te gebruiken binnen het bestaand bebouwd gebied. 

3.9.3  Lokaal beleid

Structuurplan Haarlem 2020

In het Structuurplan wordt ingezet op de verbetering van het voorzieningenniveau 
in Haarlem op het gebied van gezondheidszorg, welzijn, onderwijs, 
kinderopvang en sport. Uitgangspunt hierbij is sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen steeds meer te gaan clusteren in nabijheid van elkaar en deze 
clusters voldoende te verspreiden over stadsdelen en wijken. 

In gebieden die consoliderend van aard zijn( de meeste gebieden binnen het 
beschermd stadsgezicht) moet ruimte gezocht worden voor de vestiging van 
nieuwe functies die vooral betekenis hebben op wijk-, buurt- en soms op 
stadsdeelniveau (sociaal-maatschappelijke voorzieningen kleinschalig, 
buurtgroen etc.)

Doelstelling is functiemenging van wonen en werken verder te versterken ( ook 
in het reeds multifunctioneel centrumgebied) Functiemenging heeft namelijk een 
positief effect op de levendigheid, sociale veiligheid en de gebruiksintensiteit 
van gebouwen. Dit betekent dat ook dat gebouwen (van 
sociaal-maatschappelijke voorzieningen) verder geïntensiveerd moeten worden 
door de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten. 

Meervoudig ruimtegebruik en functiemenging worden in het structuurplan 
genoemd als vorm van compact stadsbeleid, een opgetilde buitenruimte is met 
het oog op duurzaamheid te rechtvaardigen. 

Kinderopvang/scholen

Voor gebouwen die specifiek in gebruik zijn voor zowel 
kinderopvang/naschoolse opvang als voor scholen gelden eisen die een 
bepaald niveau van veiligheid en kwaliteit moeten garanderen. Eén van die 
eisen is dat er een minimale oppervlakte aan binnen- en buitenruimten 
beschikbaar moet zijn per op te vangen kind. 

In de praktijk betekent dit dat nog wel eens dat de capaciteit van een gebouw 
(binnenruimte) niet volledig benut kan worden doordat de oppervlakte aan 
buitenruimte ontoereikend is. Beschikbare ruimte op het dak in gebruik nemen 
voor maatschappelijke doeleinden is echter vooralsnog niet toegestaan. 

Dit druist in tegen de uitgangspunten die in het Structuurplan staan beschreven. 
zoals het intensiveren van beschikbare ruimte ten behoeve van zo optimaal 
mogelijk gebruik. Daarnaast bestaat er in de binnenstad een tekort aan dit soort 
maatschappelijke voorzieningen, waarin nu dus niet kan worden voorzien. 

Vergroten gebruikskwaliteit 

De maatschappelijke noodzaak en de beleidsmatige argumenten zoals 
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hierboven geschetst dwingen de gemeente tot oplossingen. In de zogenaamde 
Beschermd Stadsgezicht-gebieden is ruimte echter zeer schaars. De 
bouwdichtheid is hoog en ruimte voor verdere verdichting is er vrijwel niet. 
Intensivering en verdere functiemenging moeten daarom gezocht worden binnen 
de gebouwen/objecten zelf. Daken kunnen hierbij potentieel ruimte bieden voor 
het tekort aan buitenruimte voor kinderopvang/scholen. Deze daken zullen 
echter aan bepaalde eisen moeten voldoen die binnen de grenzen van goede 
ruimtelijke kwaliteit vallen. 

Het optillen van een buitenruimte kan een oplossing zijn mits er in voldoende 
mate rekening wordt gehouden met de bezonning en de privacy van de directe 
woonomgeving. Indien men iets wil binnen het beschermd stadsgezicht, dient 
voldoende rekening te worden gehouden met het (monumentale) daklandschap. 
Vaak is het zo dat hoe hoger een object zich bevindt, hoe zichtbaarder en meer 
aanwezig dit object is waardoor beeldkwaliteit eveneens een belangrijk punt is.
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Hoofdstuk 4  Uitvoerbaarheid

Volgens de Wet ruimtelijke ordening dient bij planologische besluiten inzicht te 
worden gegeven in de uitvoerbaarheid van bouwplannen. De uitvoerbaarheid is 
opgesplitst in de maatschappelijke uitvoerbaarheid en de financiële 
uitvoerbaarheid.

4.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Op 24 maart 2010 heeft er een presentatie plaatsgevonden over het bouwplan 
door de Kinderopvang en de architecten. Naar aanleiding van deze presentatie 
hebben een aantal omwonenden positief gereageerd op het bouwplan. Wel 
waren er vragen gesteld over de bezonning, het geluid en de privacy. Ten 
aanzien van de vraag aangaande de bezonning, zijn de bezonningsstudies 
gepresenteerd (bijlage 3). Tevens is een geluidsrapport opgesteld. Ten aanzien 
van de privacy is toegezegd om aan een kant gematteerd glas toe te passen.

Zienswijzen

Het ontwerp- projectbesluit heeft van 3 december 2010 tot en met 13 januari 
2011 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon een ieder zienswijzen 
kenbaar maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. 

4.2  Financiële uitvoerbaarheid

Het project wordt door Kinderopvang uitgevoerd. De kosten in verband met de 
realisatie zijn voor rekening van Kinderopvang. Er is geen aanleiding om aan de 
economische haalbaarheid van het plan te twijfelen. 

Voor eventuele verzoeken om planschade is een planschadeovereenkomst 
ondertekend met de aanvrager.
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Hoofdstuk 5  Overleg

Het bouwplan is in het kader van artikel 5.1.1 Bro toegestuurd aan:

- de provincie Noord-Holland;

- de VROM-Inspectie;

- het hoogheemraadschap Rijnland;

- rijksdienst voor cultureel erfgoed

De uitkomsten van het in artikel 5.1.1 bedoelde vooroverleg

Provincie Noord Holland

De Provincie heeft aangegeven twee opmerkingen te hebben. 

Reactie:

1) De structuurvisie Noord Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Structuurvisie ontbreekt in paragraaf 3.9.2 (Provinciaal beleid)

Antwoord:

Dit is aangepast. De structuurvisie Noord Holland 2040 en en de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie worden toegevoegd onder paragraaf 
3.9.2.

Reactie:

2) In de regels zijn twee slotbepalingen opgenomen. Dit is overbodig.

Antwoord:

Dit is aangepast. De laatste slotbepaling is verwijderd. 

VROM-Inpsectie 

Reactie

De Vrom-inspectie heeft aangegeven geen belang te hebben tot het maken van 
het opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de 
RNRB.

Hoogheemraadschap Rijnland

Het hoogheemraadschap Rijnland heeft aangegeven geen belangen te hebben 
in dit plan.
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Bijlagen
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Bijlage 1  geluidsrapport
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Bijlage 2  cultuurhistorische rapportage
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Bijlage 3  bezonningsstudie
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Bijlage 4  situatietekeningen
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  aan-huis-verbonden-beroep:
Het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op 
administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig, 
technisch of daarmee gelijk te stellen activiteiten niet zijnde detailhandel, dat 
een uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming 
is, met een maximum van 35 procent van het brutovloeroppervlak (bvo) en met 
een maximum van 50 vierkante meter.

1.2  aanbouw en uitbouw
Een aangebouwd gebouw behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen 
hoofdgebouw. 

1.3  aanduiding:
Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid op de 
verbeelding, waar, ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van 
het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4  aanduidingsgrens:
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  achtergevelrooilijn:
Bebouwingsgrens aan de van de weg afgekeerde zijde van het 
bebouwingsvlak. 

1.6  ander bouwwerk:
Een bouwwerk geen gebouw zijnde.  

1.7  antenne-installatie:
Installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al 
dan niet in een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij 
behorende bevestigingsconstructie.  

1.8  archeologisch deskundige:
Professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie op het moment 
van de bouwvergunningaanvraag van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie bevoegd is om archeologische onderzoek uit te voeren en/ of 
Programma's van Eisen op te stellen en te toetsen.  
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1.9  archeologisch onderzoek:
Diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarde binnen een 
plangebied, uitgevoerd volgens de geldende versie op het moment van de 
bouwvergunningaanvraag van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.   

1.10  archeologisch rapport:
In rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische 
beroepsgroep gebruikelijke normen verricht archeologisch onderzoek, op basis 
waarvan een conclusie kan worden getrokken over de aanwezigheid van 
archeologische waarden.    

1.11  archeologisch waardevol gebied:
Gronden waar archeologische waarden aanwezig of te verwachten zijn.     

1.12  archeologische waarde:
Vindplaats of vondst met een oudheidkundige waarde. Het betreft hier met 
name archeologische relicten in hun oorspronkelijke ruimtelijke context.      

1.13  bebouwing:
Één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken.  

1.14  bebouwingspercentage:
Een op de verbeelding aangegeven percentage dat de grootte van het deel van 
het bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.  

1.15  begane grond:
Een bouwlaag waarvan het vloerniveau (nagenoeg) ter hoogte van het 
aansluitende peil ligt.  

1.16  bestaand bouwwerk:
Bouwwerken welke legaal aanwezig zijn ten tijde van het van kracht worden van 
het bestemmingsplan. 

1.17  bestaand gebruik:
Legaal gebruik dat bestaat ten tijde van het kracht worden van het 
bestemmingsplan. 

1.18  bestemmingsgrens:
De grens van een bestemmingsvlak.  

1.19  bestemmingsvlak:
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
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1.20  bijgebouw:
Een op zichzelf staand vrijstaand gebouw, behorende bij een op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat door zijn constructie en afmetingen  
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.21  bouwen:
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en 
het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, 
vernieuwen of veranderen van een standplaats.  

1.22  bouwgrens:
De grens van een bouwvlak.  

1.23  bouwhoogte:
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, 
geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, 
zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwonderdelen.  

1.24  bouwlaag:
Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering 
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van 
de begane grond.  

1.25  bouwperceel:
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, 
bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.  

1.26  bouwperceelgrens:
De grens van een bouwperceel.  

1.27  bouwvlak:
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels bepaalde gebouwen en andere bouwwerken zijn 
toegelaten.  

1.28  bouwwerk:
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, 
die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect 
steun vindt in of op de grond.  
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1.29  brutovloeroppervlak (bvo):
De totale vloeroppervlakte van alle tot het gebouw behorende binnenruimten, 
met inbegrip van de bouwconstructie, bergingen,trappenhuizen, interne 
verkeersruimten, magazijnen, dienstruimten et cetera, met uitzondering van 
balkons, galerijen, parkeer- en stallingsvoorzieningen.  

1.30  cultuurhistorische waarde:
De aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het 
beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de 
geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied. 

1.31  dakkapel:
Een zich in de kap bevindende uitbouw omringd door dakbedekking.  

1.32  dienstverlening
Het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij afnemers rechtstreeks (al dan 
niet via een balie) te woord worden gestaan en geholpen. 

1.33  gebouw:
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

1.34  goothoogte
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het 
boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

1.35  hoofdgebouw:
Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.36  kantoor:
Een gebouw voor het verlenen van diensten en het uitvoeren van handelingen, 
waarbij de nadruk ligt op de administratieve afwikkeling van die handelingen.  

1.37  natuurwaarden:
De aan een landschap toegekende waarden in verband met de in dat gebied 
voorkomende geologische, bodemkundige, biologische en ecologische 
elementen.

1.38  peil
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 
hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: 
de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van die 
bouw;
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c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil of het 
plaatselijk waterpeil.

1.39  plat dak:
Een afdekking onder een hoek van maximaal 5 graden ten opzichte van het 
horizontale vlak.

1.40  verbeelding
de analoge en digitale voorstelling van de in het projectbesluit opgenomen 
ruimtelijke informatie.

1.41  voorgevelrooilijn:
De bouwgrens aan de wegzijde van het bouwvlak.

1.42  voorzieningen voor openbaar nut:
Voorzieningen ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten 
nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het 
wegverkeer.

1.43  waterberging:
Een aangewezen gebied waarbinnen incidenteel of permanent het teveel aan 
water wordt vastgehouden op het ene moment totdat er water nodig is op een 
later moment.

1.44  wet:
De Wet ruimtelijke ordening. 
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  Bij de toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:

a. afstand tot de bouwperceelsgrens:
tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, 
waar die afstand het kortst is;

b. bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een ander 
bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte onderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen onderdelen;

c. dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

d. goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het 
boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

e. de goothoogte bij dakkapellen en gedeeltelijke geveloptrekkingen:
indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen of 
gedeeltelijke geveloptrekkingen bevinden waarvan de gezamenlijke breedte 
meer bedraagt dan 50% van de gevelbreedte, wordt de hoogte vanaf het peil tot 
aan de bovenkant van de goot, boeiboord of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel van de dakkapel of geveloptrekking als goothoogte 
aangemerkt;

f. verticale diepte van een ondergronds bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenzijde van de laagstgelegen vloer;

g. inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels 
(en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en 
dakkapellen;

h. oppervlakte van een bouwwerk; 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

i. de hoogte van een windturbine:
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.

2.2  Overschrijden bouwgrenzen
Het is toegestaan de in dit plan aangegeven bouwgrenzen te overschrijden ten 
behoeve van:

a. stoepen, stoeptreden, funderingen, plinten, pilasters, kozijnen, 
standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van 
ventilatiekanalen, schoorstenen en dergelijke ondergeschikte onderdelen 
van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,5 m;

b. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken en dergelijke onderdelen van 
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gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 10 % van de 
breedte van de aangrenzende straat en met een maximum van 1 m. Deze 
werken mogen niet lager gelegen zijn dan 4,2 m boven de rijweg met 
inbegrip van een strook van 0,6 m breedte ter weerzijde van de rijweg, dan 
wel 2, 2 m boven een fiets- en/of voetpad;

c. hijsinrichtingen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 m en deze 
werken niet lager zijn gelegen dan 5 m boven peil.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Maatschappelijk

3.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. kinderdagverlijf, buitenschoolse opvang,educatieve voorzieningen, 
gezondheidszorg, jeugdopvang,levensbeschouwelijke voorzieningen, 
peuterspeelzaalwerk culturele voorzieningen;

b. bij de bestemming behorend(e) groenvoorzieningen, wegen en paden, 
tuinen en erven, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, (ondergrondse) 
nutsvoorzieningen, (ondergrondse) kabels- en leidingenstroken, 
speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

3.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Maatschappelijk' mogen bouwwerken ten dienste van 
deze bestemming worden opgericht, onder de volgende voorwaarden:

Gebouwen

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de maximale bouwhoogte mag niet meer dan 16 m bedragen;
c. de maximale goothoogte mag niet meer dan 11 m bedragen;
d. de maximale dakhelling aan de achtergevel mag niet meer dan 55° 

bedragen;

dakterrassen

e. dakterrassen zijn toegestaan binnen de contour die wordt bepaald door de 
maximale goothoogte, de maximale bouwhoogte en de maximale 
dakhelling, met dien verstande dat;

1. een afscheiding om het dakterras kan worden gerealiseerd van maximaal 
1,80 meter hoog, gemeten vanaf de bovenkant van de vloer van het 
dakterras;

f. de bouwhoogte van 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 m bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 
van de Wet wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. prostitutie en seksinrichtingen;
b. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik 

onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage 
en/of afval, waaronder kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken 
machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 
grond en bodemspecie, puin- en vuilstortingen. Deze bepaling is niet van 
toepassing op opslag van materialen welke noodzakelijk is  voor de 
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realisering van de bestemming, welke voortvloeien uit het normale 
dagelijkse onderhoud.

 102



 projectbesluit "Kinderopvang Nieuwe Gracht 16" (vastgesteld)

Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  Antidubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een 
bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij 
de beoordeling van latere plannen buiten beschouwing.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 5  Overgangsbepalingen

5.1  Bouwen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het projectbesluit 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag mits deze afwijking naar aard en 
omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd 

of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan 
binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

5.2  Ontheffing
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het 
eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 
eerste lid met maximaal 10%.

5.3  Ontheffing overgangsrecht bouwwerken
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op 
het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder 
vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan.

5.4  Gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het projectbesluit en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet.

5.5  Strijdig gebruik
Het is verboden het met het projectbesluit strijdige gebruik, bedoeld in lid 4 te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

5.6  Verboden hervatten gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in lid 4 na de inwerkingtreding van het plan langer 
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 
of te laten hervatten.

5.7  Uitzondering overgangsrecht gebruik
Lid 4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder de overgangsbepalingen van 
dat plan.
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Artikel 6  Slotbepaling

Deze regels kunnen worden aangehaald als regels van het projectbesluit 
Kinderopvang Nieuwe Gracht 16.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ……………

De voorzitter, De griffier,

…………… …………….. 
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