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Geachte leden van de commissie Ontwikkeling, 

Naar aanleiding van de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan 
Spaamdamseweg 1 e partiële herziening in de commissie Ontwikkeling van 
23 oktober 2014 is door wethouder Cassee nagegaan of de 
bebouwingsmogelijkheden kunnen worden verruimd en of onder voorwaarden alle 
bouwsels bij de woonboten aan de Spaamdamseweg kunnen worden toegestaan 
binnen de 'Tuin 4' bestemming. Hierbij is gekeken in hoeverre aan uw verzoek om 
verruiming tegemoet gekomen kan worden zonder geweld te doen aan de 
ruimtelijke uitgangspunten van het bestemmingsplan. 

Huidig bestemmingsplan en vermiming bouwmogelijkheden in herziening 
Medio 2013 is het thans geldende bestemmingsplan vastgesteld door de raad. 
Daarin waren bergingen tot 12 m2 toegestaan, de regeling rondom erfafscheidingen 
was onvoldoende bepaald. Deze partiële herziening regelt dit alsnog waarbij is 
opgenomen dat perceelsafscheidingen tussen de tuinen een hoogte mogen hebben 
van 2 meter en een diepte van 2 H meter. Ten slotte is in de brief van 20 oktober 
2014 over dit onderwerp aangegeven dat in de herziening een ruimere regeling 
voor de bergingen op te nemen, namelijk tot 15 m2. 

Verzoek om ruimere regeling schuttingen in de partiële herziening 
Tijdens de behandeling op 23 oktober 2014 kwam aan de orde dat er behoefte 
bestaat aan meer privacy bij de woonbootbewoners. Er is nogmaals goed gekeken 
of de bebouwingsmogelijkheden iets verruimd kunnen worden binnen de 
vastgestelde planologische kaders. Dit in overeenstemming met de Nota 
Ruimtelijke Kwaliteit. 
De oplossing is gevonden in het verruimen van de bebouwingsmogelijkheden 
tussen de woonboten waarbij over de gehele breedte een perceel afscheiding van 
2 meter hoog wordt toegestaan. Hierdoor wordt maximale privacy tussen de 
woonboten bereikt zonder een al te grote inbreuk op de mimtelijke kwaliteit. 
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Een verdere verruiming van de bebouwingsmogelijkheden is niet mogelijk 
aangezien dit de woonboten geheel zou afsluiten van de openbare ruimte en de 
contour en het silhouet van de woonboten aan de waterkant zou verdwijnen achter 
een hoge schutting. Dit is niet wenselijk. Vrijwel niemand in Haarlem mag een 
schutting hoger dan 1 meter plaatsen grenzend aan de openbare weg. Dit hier wel 
toestaan zou naast een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit tot rechtsongelijkheid 
leiden. 

Onderzoek naar verruimen door gedoogbesluiten 
Uitgangspunt is dat bouwen zonder een daartoe benodigde vergunning op eigen 
risico geschiedt en dat dit voor risico van de bouwer is. Dit wordt door de Raad van 
State in uitspraken bevestigd. Wat het gedogen betreft: dit dient beperkt te blijven 
in omvang en tijd. Ook kan er slechts worden gedoogd nadat er een zorgvuldige 
belangenafweging heeft plaatsgevonden. Hierbij dienen de belangen van de 
overtreder in verhouding tot andere belangen zo zwaar te wegen dat handhaven in 
dat specifieke geval onaanvaardbaar is. In het ene geval waar aan het college wordt 
voorgesteld om tijdelijk af te zien van handhaving inzake de illegale schuur is 
sprake van een situatie die al decennialang bestaat, en waarbij de bewoners 
hoogbejaard zijn. Dit samen zorgt voor een bijzondere situatie. In alle andere 
gevallen bestaat zo'n samenloop van omstandigheden niet. 

Ik moet erop wijzen dat het gedogen behoort tot de portefeuille van de 
burgemeester en ik binnen het college dit soort zaken slechts onder zijn aandacht 
kan brengen. Wel vraag ik u te beoordelen of de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse, 
zoals u pleegt te doen bij bestemmingsplannen, gewaarborgd is. 

Voorstel 
Ik stel daarom voor om de herziening vast te stellen met een ruimere regeling voor 
bergingen, namelijk 15 m2 in plaats van 12 m2. Ook stel ik voor om erfafschei
dingen tot 2 meter hoogte en over de gehele breedte tussen de woonboten toe te 
staan. In één geval adviseer ik het college om een gedoogbesluit te overwegen. 
Ik stel de commissie voor om een positief advies uit te brengen aan de raad over het 
bestemmingsplan Spaamdamseweg le partiële herziening zoals het thans luidt. 

Ik ga er hierbij vanuit u voldoende te hebben geïnformeerd. 
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delijke groet, 

yce Langenacker 


