
 
 
Van: Jan Elbertsen  

Verzonden: woensdag 2 december 2015 21:08 
Onderwerp: Boerhaavekliniek /Klein België 

 

 t.a.v. de onderscheidenlijke leden van alle fracties in de Commissie Bestuur, 

  
Morgen is in de cie Bestuur de behandeling van het voorstel tot ingebruikname van de Boerhaavekliniek als 

tijdelijke opvang voor vluchtelingen aan de orde (voor de duur van max. een jaar). 
  
Graag aandacht voor het volgende. 
  
Sint Jacob stelt genoemde kliniek gaarne ter beschikking van het COA, uiteraard tegen een aantrekkelijke 

financiële vergoeding, omdat het gebouw voorlopig toch leeg staat. 
B&W hebben al laten blijken daarmee te kunnen instemmen. 
  
Aan Sint Jacob is op 30 november 2010 een tijdelijke vergunning met een tijdelijke ontheffing van het 

bestemmingsplan verleend voor de locatie Klein België aan de Belgiëlaan. 
Die vergunning/ontheffing is voor vijf jaar verleend en kan - op grond van de toenmalige en huidige wet- en 

regelgeving - niet worden verlengd. 
Bij die besluitvorming is de Raad op geen enkele wijze betrokken geweest (overigens geheel conform de 

toenmalige wet- en regelgeving). 
B&W vond destijds dat de tijdelijkheid voldoende aannemelijk was gemaakt door Sint Jacob (volgens de 

toenmalige planning van Sint Jacob zou die tijdelijke huisvesting slechts circa 3 jaar in gebruik zijn). 
Anderszins had B&W natuurlijk ook belang bij de afgifte van die tijdelijke vergunning/ontheffing, immers er 

kon door B&W met Sint Jacob een huurovereenkomst gesloten worden, waarin de tijdelijkheid van maximaal 

vijf jaar ook is vastgelegd. 
Er ontstaat eind februari 2016 aan de Belgiëlaan dus een illegale situatie. 
B&W gaat dat blijkbaar accepteren of zou B&W helemaal vergeten zijn dat aldaar sprake is van een tijdelijke 

vergunning/ontheffing ?!! 
Hoe gaat dat geregeld worden ?  
Middels een gedoogbesluit ? 
Van Sint Jacob mag toch worden verwacht dat zij zorgdragen dat er aan de vergunningsvoorwaarden, met 

name voor wat betreft de maximale instandhoudingstermijn, wordt voldaan. 
Van B&W mag men toch verwachten dat zij daarop toezien, of spelen het vervallen van de huurpenningen 

daarin mogelijk ook een rol. 
Voor Sint Jacob is er m.i. een prima alternatief voor de huisvesting Klein België, namelijk de Boerhaavekliniek. 
  
Het lijkt me dat de Raad niet zou moeten/mogen meewerken aan de de beschikbaarstelling door Sint Jacob van 

de Boerhaavekliniek t.b.v. de opvang van vluchtelingen, althans zolang er geen maatschappelijk aanvaardbare en 

voor alle Haarlemmers transparante oplossing is gevonden voor de illegale situatie die binnen afzienbare tijd 

voor Sint Jacob gaat ontstaan aan de Belgiëlaan. 
  

  

  
M.vr.gr., 
  
Jan Elbertsen 
  

  

 


