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1. Inleiding 

Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van de 

supermarkt, het uitbreiden met winkels en het realiseren van 27 woningen op het terrein dat 

bekend staat als de Remise aan de Leidsevaart. Het betreft hier blok 7, dat is gelegen aan de 

Stephensonstraat, hoek Marconistraat. 

 

De aanvraag om omgevingsvergunning is in strijd met het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan. Medewerking aan de aanvraag is daarom alleen mogelijk met toepassing 

van een Wabo-projectbesluit. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. Om de ontwerp-omgevingsvergunning uit bijlage A voor het verbouwen van de 

supermarkt, het uitbreiden met winkels en het realiseren van 27 woningen (blok 7) op 

het terrein dat is opgenomen in bijlage B en dat bekend staat als de Remise ter inzage te 

leggen; 

2. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen De Remise 2012 aan te merken als 

ruimtelijke onderbouwing, kennis te nemen van de bij het besluit behorende 

onderzoeken en deze aan te merken als aanvulling op de ruimtelijke onderbouwing; 

3. Aan de tervisielegging van de ontwerp-omgevingsvergunning de voorwaarde te 

verbinden dat de aanvrager van de vergunning de anterieure overeenkomst tekent 

voordat de omgevingsvergunning wordt verleend, tenzij tussentijds blijkt dat de 

economische uitvoerbaarheid anders is verzekerd; 

4. Het hoofd van de afdeling VVH/OV te mandateren om de omgevingsvergunning na 

afloop van de inzagetermijn te verlenen, indien er geen zienswijzen worden ingediend en 

de anterieure overeenkomst door de aanvrager is getekend, dan wel de economische 

uitvoerbaarheid anders is verzekerd; 

5. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 

6. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Haarlemse Stadskrant en de 

Staatscourant en er wordt een elektronische kennisgeving geplaatst op de website van de 

gemeente Haarlem bij de gemeentelijke mededelingen; 

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

Ontwikkeling. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het juridisch mogelijk maken van het voorgenomen bouwplan voor het verbouwen van de 

supermarkt, het uitbreiden met winkels en het realiseren van 27 woningen (blok 7) op het 

terrein dat bekend staat als de Remise. 
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4. Argumenten 

 

4.1 De aanvraag om omgevingsvergunning past binnen het Stedenbouwkundig 

Programma van Eisen De Remise 2012 dat door de gemeenteraad is vastgesteld. 

Op 19 april 2012 heeft de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen De 

Remise 2012 (verder te noemen SPvE 2012) vastgesteld. De randvoorwaarden uit het SPvE 

2012 zijn daarbij aangemerkt als bindend toetsingskader voor de vergunningaanvragen voor 

dit gebied. De aanvraag om omgevingsvergunning past binnen het SPvE, zodat hieraan 

medewerking kan worden verleend. 

 

4.2 Een Wabo-projectbesluit dient te berusten op een goede ruimtelijke onderbouwing. 

De aanvraag voldoet hieraan. 

De basis van de goede ruimtelijke onderbouwing wordt gevormd door het SPvE 2012. 

Aanvullend op het SPvE zijn nog aanvullende onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken zijn 

ingediend bij de aanvraag om omgevingsvergunning en worden aangemerkt als een 

aanvulling op de ruimtelijke onderbouwing. 

 

Het SPvE en de nader ingediende stukken vormen tezamen de goede ruimtelijke 

onderbouwing, zodat aan de wettelijke eisen voor het voeren van deze procedure is voldaan. 

 

4.3 In het kader van het SPvE De Remise 2012 heeft inspraak plaatsgevonden. De 

omwonenden zijn dan ook geïnformeerd over de voorgenomen ontwikkelingen voor dit 

terrein. 

Het ontwerp-SPvE heeft halverwege 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Een ieder 

kon tijdens deze periode reacties indienen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt. Een 

aantal reacties heeft geleid tot nader onderzoek en het programma is nadien op enkele punten 

aangepast. 

 

De exacte invulling van het SPvE 2012 wordt vanzelfsprekend pas duidelijk op het moment 

dat de concrete aanvragen worden ingediend, maar de omwonenden zijn op de hoogte van de 

voorgenomen ontwikkelingen voor dit terrein. 

 

4.4 De ruimtelijke ontwikkeling is onder voorwaarden economisch uitvoerbaar. 

Het betreft hier een  particulier initiatief. De kosten komen voor rekening van de aanvrager. 

Met inachtneming van de kanttekening onder 5.1 is de ruimtelijke ontwikkeling daarom 

ruimtelijk uitvoerbaar. 

 

 

4.5 De gemeenteraad heeft besloten dat geen verklaring van geen bedenkingen nodig is 

voor aanvragen om omgevingsvergunning die passen binnen het SPvE 2012. Er is daarom 

geen raadsbesluit nodig. 

De gemeenteraad heeft het SPvE 2012 vastgesteld als bindend toetsingskader voor 

vergunningaanvragen voor dit gebied. Voor aanvragen binnen dit gebied die passen binnen 

het SPvE is geen verklaring van bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Er is daarom geen 

raadsbesluit nodig. Wel zal de commissie Ontwikkeling conform de gebruikelijke afspraken 

over de tervisielegging worden geïnformeerd. 
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5. Kanttekeningen 

 

5.1 De aanvullende anterieure overeenkomst met de aanvrager is nog niet getekend, 

zodat de economische uitvoerbaarheid nog niet is verzekerd en de gemeentelijke kosten 

mogelijk nog niet volledig zijn gedekt. 

Zoals al eerder vermeld, betreft het hier een particulier initiatief. De gemeentelijke kosten 

zullen beperkt zijn. Er is voorafgaand aan het SPvE een anterieure overeenkomst gesloten, 

waarin afspraken zijn gemaakt over het merendeel van de gemeentelijke kosten. Het project 

gaat nu echter een nieuw stadium in, waardoor een aanvulling op de anterieure overeenkomst 

nodig kan zijn. De besprekingen hierover zijn gaande. Wij willen de verdere voortgang van 

het project niet laten wachten op de uitkomst van de onderhandelingen, maar in plaats 

daarvan het bestuursrechtelijk en het privaatrechtelijk traject tegelijkertijd op laten lopen. Dat 

neemt niet weg dat een definitief Wabo-projectbesluit pas mogelijk is, nadat een aanvullende 

anterieure overeenkomst is getekend, dan wel duidelijk is geworden dat de economische 

uitvoerbaarheid anders is verzekerd. 

 

5.2 Er is niet aan alle inspraakreacties tegemoet gekomen, zodat met zienswijzen 

rekening moet worden gehouden. 

Zoals vermeld hebben de inspraakreacties geleid tot enige aanpassingen aan het plan. Er is 

echter niet volledig aan de reacties tegemoet gekomen, zodat de mogelijkheid bestaat dat 

zienswijzen zullen worden ingediend. 

 

6. Uitvoering 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken worden na de dag van 

publicatie gedurende zes weken ter inzage gegeven in de Raakspoort. Tijdens deze termijn 

kan iedereen een zienswijze indienen. 

 

7. Bijlagen 

Bij deze nota zijn de volgende bijlagen gevoegd: 

Bijlage A : ontwerp-omgevingsvergunning 

Bijlage B : besluitvak 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 


