
 
B&W 
 
1. Het college besluit de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van het woonhuis aan de 

Zuid-Schalkwijkerweg 55, zoals opgenomen in bijlage B, vrij te geven voor inspraak,  
2. Het college besluit kennis te nemen van de ruimtelijke onderbouwing, zoals opgenomen in 

bijlage A, en de overige bij het besluit behorende stukken, en deze tezamen met de ontwerp-
omgevingsvergunning ter inzage te leggen. 

3. het besluit heeft geen financiële consequenties; 
4. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant, de Staatscourant en langs 

elektronische weg beschikbaar gesteld,  
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling. 
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DOEL: Besluiten 
Het nemen van een besluit inzake het verlenen een omgevingsvergunning is krachtens artikel 2.4 lid 1 
Wabo een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.  
 
Voor dit besluit geldt dat op grond van artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht categorieën 
van gevallen zijn aangewezen waarin geen verklaring van bedenkingen is vereist. Dit bouwplan valt 
binnen die categorieën van gevallen.  
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Onderwerp: wabo-projectbesluit ontwerp omgevingsvergunning Zuid- 
Schalkwijkerweg 55 tbv realisatie woonhuis 
Reg. Nummer: 2012/ 142839 
 
1. Inleiding 
Er is in december 2011 een aanvraag ingediend voor de bouw van een woonhuis 
aan de Zuid-Schalkwijkerweg 55. 
 
Het bouwplan was reeds verwerkt in het bestemmingsplan Schalkwijkerweg. Het 
bestemmingsplan Schalkwijkerweg is bij besluit van 28 januari 2010 door de Raad 
vastgesteld. Echter werd het bouwplan later aangepast. Dit heeft geleid tot een 
andere projectie op het perceel. Onderhavig bouwplan omvat nu die wijziging. 
 
De aanvraag past op dit punt niet in het vigerend bestemmingsplan 
Schalkwijkerweg.  
 
Medewerking aan de juridische planologische realisatie van het woonhuis op korte 
termijn is alleen mogelijk door het nemen van een wabo-projectbesluit op grond 
van artikel 2.12, eerste lid, sublid a onder 3º van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (hierna: Wabo). 
 
Op grond van artikel 2.4 lid 1 Wabo is het college van burgemeester en wethouders 
voor deze omgevingsvergunning het bevoegde gezag. 
 
Het plan past binnen de nota “Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van 
gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van 
de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan” 
(reg. nr. 194736)  
 
2. Besluitpunten college 
 
1. Het college besluit de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van het 

woonhuis aan de Zuid-Schalkwijkerweg 55, zoals opgenomen in bijlage B, vrij 
te geven voor inspraak,  

2. Het college besluit kennis te nemen van de ruimtelijke onderbouwing, zoals 
opgenomen in bijlage A, en de overige bij het besluit behorende stukken, en 
deze tezamen met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen. 

3. het besluit heeft geen financiële consequenties; 
4. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant, de 

Staatscourant en langs elektronische weg beschikbaar gesteld,  
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Ontwikkeling. 
 
 
 
3. Beoogd resultaat 
De aanvraag voor het bouwen van de woning wordt juridisch planologisch mogelijk 
gemaakt. 
 
 
 

Collegebesluit 
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4. Argumenten 
4.1 De gemeentelijke adviezen zijn positief. 
De aanvraag met de tekeningen en de ruimtelijke onderbouwing zijn ter advisering 
aan de diverse gemeentelijke vakdisciplines voorgelegd. Zij hebben positief 
geadviseerd. Er ligt ook een positief stedenbouwkundig advies aan de aanvraag ten 
grondslag.  
 
4.2 Het Hoogheemraadschap van Rijnland zag in het plan geen aanleiding tot het 
maken van inhoudelijke opmerkingen. 
De ruimtelijke onderbouwing, is voor het nemen van een wabo-projectbesluit 
verplichte vooroverleg ex artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij zagen in het 
voorgenomen plan geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerking. Wel 
wezen ze op de benodigde vergunningen aan te vragen bij het Hoogheemraadschap 
voor de werken bouw van het huis en een dam met duiker in de beschermingszone 
van de waterkering. Vergunningaanvrager zal in de aanbiedingsbrief van de 
(ontwerp) omgevingsvergunning hierop worden verwezen. Voor de rest is 
Hoogheemraadschap akkoord. 
 
 
4.3 Het voorgenomen bouwplan is maatschappelijk uitvoerbaar 
het bouwplan was reeds ter inzage gelegd bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan Schalkwijkerweg. Omwonenden hebben destijds geen bezwaar 
gemaakt tegen dit bouwplan. Het huidige, gewijzigde bouwplan is in zijn totaliteit 
een verbetering ten opzichte van hetgeen is toegestaan in het bestemmingsplan. De 
verwachting is dat er ook geen bezwaren zijn tegen het gewijzigde bouwplan. 
Uiteraard blijft het mogelijk om binnen de termijn van terinzagelegging alsnog 
zienswijzen in te dienen.  
 
4.4 De herinrichting is financieel uitvoerbaar 
De gronden zoals weergegeven op bijlage A zijn eigendom van de aanvrager. De 
financiële uitvoerbaarheid is dan ook de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Er 
is geen reden om aan te nemen dat het project financieel niet uitvoerbaar zal zijn.  
 
Het vaststellen van een anterieure overeenkomst of exploitatieplan is in dit geval 
niet nodig. 
 
 
5. Kanttekeningen 
 
geen. 
 
6. Uitvoering 
 
Bekendmaking 
Het ontwerp- waboprojectbesluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant en de 
Staatscourant en langs elektronische weg bekend gemaakt. De betrokkenen 
ontvangen daags na besluitvorming informatie.  
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7. Bijlagen 
A; ruimtelijke onderbouwing  
B; ontwerp-omgevingsvergunning 
C; verbeelding besluitvlak 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
 



S-z'n 

Ruimtelijke onderbouwing van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van  
een woonhuis aan de Zuid-Schalkwijkerweg 55 te Haarlem. 

Beschrijving feitelijke en toekomstige situatie: 

Het nieuwe woonhuis komt in de plaats van een woning, welke inmiddels met een 
sloopvergunning in 2011 gesloopt is, op een terrein aan de Zuid-Schalkwijkerweg 55 te 
Haarlem. Kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie Y, no. 497 en 3132. 

Dit terrein of projectgebied heeft, net als de omringende terreinen, een weilandachtig karakter 
en is omgeven door sloten. Het ligt aan de westzijde van de Zuid-Schalkwijkerweg en is over 
een dam met duiker vanaf deze weg te bereiken. 

Het projectgebied is onderdeel van het bestemmingsplan Schalkwijkerweg, vastgesteld door 
de Gemeenteraad van Haarlem. Het bestemmingsplan is voorbereid door de afdeling 
Stadsontwikkeling van de gemeente Haarlem en voldoet aan alle vereisten voor een 
hedendaags bestemmingsplan. Het bestemmingsplan en de bebouwingsmogelijkheden zijn in 
het kader van de vaststelling van het plan uitgebreid besproken met belanghebbenden. 

In dit bestemmingsplan is voor het projectgebied de bouwmogelijkheid voor een woonhuis 
aangegeven.Deze bouwmogelijkheid is echter geheel gebaseerd op een plan van een architect, 
is toegesneden op diens opdrachtgever en zeer specifiek van vorm. Voor dit plan is nooit een 
bouwaanvraag ingediend en het is bekend dat dit ook niet zal gebeuren. 

De huidige eigenaar van het projectgebied, aanvrager van de omgevingsvergunning, heeft met 
zijn architect overleg gepleegd met de afdeling Stadsontwikkeling ( de Heer Ir. J.van den 
Tillaart) en met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit over de mogelijkheid een meer 
passend plan op het projectgebied te realiseren. Uit dit overleg is het huidige plan ontstaan, 
dat voldoet aan de eisen van het vigerende bestemmingsplan voor het projectgebied . De m2. 
bebouwingsoppervlak en de m3. inhoud zijn minder dan het bestemmingsplan toestaat, de 
goot- en nokhoogte zijn gelijk aan het bestemmingsplan. De plaatsing van het grondvlak op 
het projectgebied is echter anders. Met deze plaatsing zijn Stadsontwikkeling en ARK geheel 
accoord. Voor dit onderdeel dient echter een projectbesluit genomen te worden, waaraan 
Stadsontwikkeling wil meewerken. 

Belang van de aanvrager: 

De aanvrager wil, als eigenaar van het projectgebied, een in de omgeving passend woonhuis 
realiseren voor de huisvesting van hemzelf en zijn gezin. 

Verkeerskundige aspecten: 

De verkeerskundige aspecten zijn uitgebreid beschreven in het bestemmingsplan. Op eigen 
terrein worden twee parkeerplaatsen gerealiseerd. 

1. 



Flora en Fauna, Kabels en leidingen, Maatschappelijke uitvoerbaarheid: 

Deze aspecten zijn uitgebreid beschreven in het bestemmingsplan. Er komen geen 
beschermde diersoorten en plantensoorten voor op het projectgebied. De bestaande kabels en 
leidingen van het voormalige woonhuis worden weer benut. Andere kabels en leidingen zijn 
niet aanwezig op het projectgebied. De algemene inspraak bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan, ook door wijkraad en andere betrokkenen, heeft voor het projectgebied 
geen bezwaren opgeleverd. 

Economische uitvoerbaarheid: 

Het bouwplan wordt gefinancierd door de aanvrager, welke hiertoe met een financiële 
instelling bij de aankoop van de grond in juli 2010 een overeenkomst heeft afgesloten. Het 
deel van de financiering bestemd voor de bouw staat in depot. Er is geen sprake van 
planschade. 
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Onderwerp: wabo-projectbesluit ontwerp omgevingsvergunning Zuid- 

Schalkwijkerweg 55 tbv realisatie woonhuis 

Reg. Nummer: 2012/ 142839 

 

1. Inleiding 

Er is in december 2011 een aanvraag ingediend voor de bouw van een woonhuis 

aan de Zuid-Schalkwijkerweg 55. 

 

Het bouwplan was reeds verwerkt in het bestemmingsplan Schalkwijkerweg. Het 

bestemmingsplan Schalkwijkerweg is bij besluit van 28 januari 2010 door de Raad 

vastgesteld. Echter werd het bouwplan later aangepast. Dit heeft geleid tot een 

andere projectie op het perceel. Onderhavig bouwplan omvat nu die wijziging. 

 

De aanvraag past op dit punt niet in het vigerend bestemmingsplan 

Schalkwijkerweg.  

 

Medewerking aan de juridische planologische realisatie van het woonhuis op korte 

termijn is alleen mogelijk door het nemen van een wabo-projectbesluit op grond 

van artikel 2.12, eerste lid, sublid a onder 3º van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (hierna: Wabo). 

 

Op grond van artikel 2.4 lid 1 Wabo is het college van burgemeester en wethouders 

voor deze omgevingsvergunning het bevoegde gezag. 
 

Het plan past binnen de nota “Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van 

gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van 

de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan” 

(reg. nr. 194736)  

 

2. Besluitpunten college 

 

1. Het college besluit de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van het 

woonhuis aan de Zuid-Schalkwijkerweg 55, zoals opgenomen in bijlage B, vrij 

te geven voor inspraak,  

2. Het college besluit kennis te nemen van de ruimtelijke onderbouwing, zoals 

opgenomen in bijlage A, en de overige bij het besluit behorende stukken, en 

deze tezamen met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen. 

3. het besluit heeft geen financiële consequenties; 

4. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant, de 

Staatscourant en langs elektronische weg beschikbaar gesteld,  

5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Ontwikkeling. 

 

 

 

3. Beoogd resultaat 

De aanvraag voor het bouwen van de woning wordt juridisch planologisch mogelijk 

gemaakt. 

 

 

 

Collegebesluit 
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4. Argumenten 

4.1 De gemeentelijke adviezen zijn positief. 

De aanvraag met de tekeningen en de ruimtelijke onderbouwing zijn ter advisering 

aan de diverse gemeentelijke vakdisciplines voorgelegd. Zij hebben positief 

geadviseerd. Er ligt ook een positief stedenbouwkundig advies aan de aanvraag ten 

grondslag.  

 

4.2 Het Hoogheemraadschap van Rijnland zag in het plan geen aanleiding tot het 

maken van inhoudelijke opmerkingen. 

De ruimtelijke onderbouwing, is voor het nemen van een wabo-projectbesluit 

verplichte vooroverleg ex artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 

voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij zagen in het 

voorgenomen plan geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerking. Wel 

wezen ze op de benodigde vergunningen aan te vragen bij het Hoogheemraadschap 

voor de werken bouw van het huis en een dam met duiker in de beschermingszone 

van de waterkering. Vergunningaanvrager zal in de aanbiedingsbrief van de 

(ontwerp) omgevingsvergunning hierop worden verwezen. Voor de rest is 

Hoogheemraadschap akkoord. 

 

 

4.3 Het voorgenomen bouwplan is maatschappelijk uitvoerbaar 

het bouwplan was reeds ter inzage gelegd bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan Schalkwijkerweg. Omwonenden hebben destijds geen bezwaar 

gemaakt tegen dit bouwplan. Het huidige, gewijzigde bouwplan is in zijn totaliteit 

een verbetering ten opzichte van hetgeen is toegestaan in het bestemmingsplan. De 

verwachting is dat er ook geen bezwaren zijn tegen het gewijzigde bouwplan. 

Uiteraard blijft het mogelijk om binnen de termijn van terinzagelegging alsnog 

zienswijzen in te dienen.  

 

4.4 De herinrichting is financieel uitvoerbaar 

De gronden zoals weergegeven op bijlage A zijn eigendom van de aanvrager. De 

financiële uitvoerbaarheid is dan ook de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Er 

is geen reden om aan te nemen dat het project financieel niet uitvoerbaar zal zijn.  

 

Het vaststellen van een anterieure overeenkomst of exploitatieplan is in dit geval 

niet nodig. 

 

 

5. Kanttekeningen 

 

geen. 

 

6. Uitvoering 

 

Bekendmaking 

Het ontwerp- waboprojectbesluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant en de 

Staatscourant en langs elektronische weg bekend gemaakt. De betrokkenen 

ontvangen daags na besluitvorming informatie.  
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7. Bijlagen 

A; ruimtelijke onderbouwing  

B; ontwerp-omgevingsvergunning 

C; verbeelding besluitvlak 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

de secretaris    de burgemeester 
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