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Onderwerp raadsvaststelling 

Geachte leden. 

Het bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014 is gereed om voor 
vaststelling aan de raad te worden voorgelegd. Dit bestemmingsplan kent een lange 
voorgeschiedenis. Een aantal raadsleden kent deze geschiedenis; een aantal echter 
niet. Met deze brief wil ik u allereerst kort informeren over de voorgeschiedenis. 
Vervolgens zal ik een nadere toelichting geven op een aantal aspecten uit dit 
bestemmingsplan die mogelijk nog vragen oproepen. 

Voorgeschiedenis bestemmingsplan 
Het plangebied ligt in het zuidwesten van Haarlem en geheel binnen het beschermd 
stadsgezicht. In 2004 is een deel van het bestemmingsplan dat voor deze wijk was 
opgesteld vernietigd door de Raad van State. Hoofdoorzaak hiervan was dat het 
bestemmingsplan niet beschermend genoeg werd geacht voor het beschermd 
stadsgezicht. In januari 2011 heeft de gemeenteraad voor het vernietigde deel een 
nieuw bestemmingsplan vastgesteld. In dat plan zat een aantal ontwikkelingen, 
waaronder de uitbreiding van de Bos en Vaartschool en de ontwikkelingen op het 
Alditerrein (Tempelierstraat). In oktober 2012 is dat plan eveneens vernietigd door 
de Raad van State. Ook toen speelde onder meer de mate van bescherming. In het 
bestemmingsplangebied gelden nu oude bestemmingsplannen en deels geldt alleen 
de Haarlemse Bouwverordening. Waar geen bestemmingsplan geldt is het gebruik 
vrij. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan komt er een einde aan deze 
onwenselijke situatie. 

Juridische- en cultuurhistorische toets bestemmingsplansystematiek beschermd 
stadsgezicht 
Naar aanleiding van de vernietiging van het bestemmingsplan in 2012 is een nieuwe 
bestemmingsplansystematiek voor het beschermd stadsgezicht ontwikkeld. De 
ontwikkelde systematiek is zowel cultuurhistorisch als juridisch getoetst door 
gespecialiseerde externe bureaus. Enkele bestemmingsplannen waarin deze 
beschermende systematiek is toegepast zijn in stand gebleven bij de Raad van State. 
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Inmiddels is vrijwel het gehele beschermd stadsgezicht bedekt met deze moderne 
bestemmingsplannen. Met de gekozen systematiek wordt bereikt dat het beschermd 
stadsgezicht optimaal wordt beschermd, zonder dat het gebied nodeloos op slot 
wordt gezet. De stad moet kunnen leven. Verregaande conservering of bevriezing 
van deze gebieden is nooit de bedoeling geweest van de aanwijzing tot beschermd 
stadsgezicht. Dat blijkt ook uit de toelichting op de Monumentenwet. Kleinschalige 
uitbreidingen van gebouwen worden in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt, 
veelal na een apart toetsmoment (binnenplanse afwijkingsmogelijkheid). Bij de 
beoordeling van deze initiatieven wordt getoetst aan de criteria uit de Nota 
Ruimtelijke Kwaliteit die gelden voor de beschermde stad. Ingrepen die van invloed 
zijn op het gebouw of de omgeving worden daarbij om advies voorgelegd aan de 
afdeling stedenbouw, aan de gemeentelijke architectuurhistorici en aan de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). 

Ontwerpbestemmingsplan tot nu 
Op 20 februari 2014 is het ontwerpbestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële 
herziening besproken in de (vorige) raadscommissie Ontwikkeling. Het was de 
bedoeling het bestemmingsplan uiterlijk in december 2014 vast te laten stellen door 
de raad (vandaar de toevoeging ... 2014" ), maar dat is niet gelukt. Het plan is nu 
gereed voor vaststelling. Er zijn zienswijzen ingediend tegen het ontwerp
bestemmingsplan. Een aantal zienswijzen heeft geleid tot aanpassingen in het 
bestemmingsplan. De zienswijzen en de gemeentelijke reactie daarop zijn verwerkt 
in het zienswijzen- en wijzigingsoverzicht. Dit overzicht maakt deel uit van het 
vaststellingsbesluit. 

Witte vlekken in het gebied 
Om de uitbreiding van de Bos en Vaartschool niet verder te vertragen heeft de 
commissie Ontwikkeling in december 2012 besloten de school uit het grote plan te 
knippen en daarvoor een apart (postzegel)bestemmingsplan op te stellen. Dit 
bestemmingsplan Bos en Vaartschool is vervolgens in september 2013 door de raad 
vastgesteld en sinds woensdag 11 februari j l . onherroepelijk. De aangevoerde 
beroepsgronden zijn door de Raad van State vrijwel allemaal ongegrond verklaard. 
De commissie Ontwikkeling heeft in december 2012 tevens besloten de 
ontwikkelingen op het Alditerrein niet in dit plangebied op te nemen. Er liep daar 
op dat moment onder meer een mediationtraject. De planontwikkeling van dat 
gebied loopt zoals bij u bekend nog steeds. Voor de uiteindelijke ontwikkeling van 
dit terrein zal een aparte ruimtelijke procedure doorlopen moeten worden. 

Bestaande/vergunde situatie is leidend 
In onderhavig bestemmingsplan is de bestaande/vergunde situatie opgenomen. Op 
het ontwikkeling op het voormalig Vitae Vesperterrein aan de Wagenweg na zijn er 
geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen in dit plangebied. 
Uitgangspunt is dat bij de orde-1 en orde-2 panden de bestaande situatie, dus qua 
goothoogte, bouwhoogte, gevelindeling en dakvorm behouden blijft. 
Bouwtekeningen en verdere informatie over deze ordepanden is terug te vinden in 
onder meer het bouwarchief en is vastgelegd in beschrijvingen en op foto's. 
Als onverhoopt zo'n ordepand (deels) verloren zou gaan, dan zal de initiatiefnemer 
met behulp van de beschikbare informatie en in nauw overleg met onder meer de 
gemeentelijke architectuurhistorici en de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
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(ARK) een ontwerp moeten uitwerken welke in de basis overeenkomt met het 
verloren gegane pand. Op deze wijze wordt recht gedaan aan een belangrijk doel 
van het beschermd stadsgezicht, namelijk de bescherming van het bijzondere beeld 
en het karakter van het pand in relatie tot de omgeving. 

Er/bebouwing 
Dit bestemmingsplan laat net als alle andere bestemmingsplannen in Haarlem (ook 
voor het beschermd stadsgezicht) erfbebouwing toe achter de huizen. Tot voor kort 
kon vergunningvrij erfbebouwing worden gerealiseerd zonder dat aan het 
bestemmingsplan hoefde te worden getoetst. Door een wetswijziging is 
erfbebouwing binnen het beschermd stadsgezicht nu alleen toegestaan als deze 
bebouwing in het bestemmingsplan is mogelijk gemaakt. Het aantal m toegestane 
erfbebouwing is zo bepaald dat de karakteristieke structuur van de grote open 
binnenterreinen in de Koninginnebuurt en de tussen de huizen gelegen tuinen 
behouden blijft. Bij het bepalen hoeveel m2 erfbebouwing (nog) is toegestaan 
worden bestaande aanbouwen en bijgebouwen meegerekend. 

Hotel Fonteinlaan 5 
Op grond van het door de raad vastgestelde Hotelbeleid (2012) is een hotel op de 
locatie Fonteinlaan 5 mogelijk. In het verleden heeft op die plek al een hotel gestaan 
(hotel Roozen). Bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in de 
commissie Ontwikkeling (vorige raadscommissie) heeft de commissie naar 
aanleiding van een inspreekreactie in meerderheid besloten het hotel niet (bij recht) 
op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan dat ter visie zou worden gelegd. De 
commissie heeft besloten dat deze ontwikkeling wel aangekondigd wordt in de 
toelichting van het ontwerpbestemmingsplan en op een later moment beoordeeld 
kan worden op basis van een concrete aanvraag om een omgevingsvergunning. Bij 
een positieve beoordeling van die aanvraag kan deze ontwikkeling vervolgens met 
een aparte ruimtelijke procedure mogelijk worden gemaakt. 

Monumentale bomen 
Medio 2014 is door de raad in meerderheid besloten monumentale bomen op te 
nemen in nieuwe bestemmingsplannen die nog niet in ontwerp ter inzage hebben 
gelegen en waartegen dus nog zienswijzen kunnen worden ingediend. De 
monumentale bomen worden inclusief een maximale kroonprojectie op de 
verbeelding opgenomen, met daarbij beschermde bepalingen in de regels. 
Onderhavig bestemmingsplan had op dat moment al ter inzage gelegen. Om toch 
tegemoet te komen aan de wens van de raad en aan een aantal zienswijzen, waarin 
is verzocht om opname van de monumentale bomen, zijn in de vaststellingsfase 
alsnog de monumentale bomen met een aanduiding op de verbeelding opgenomen, 
maar zonder kroonprojectie. Het betreft een informatieve aanduiding 
("monumentale boom") zonder directe juridische consequenties. De betreffende 
monumentale bomen zijn overgenomen uit onder meer de monumentale bomenlijst 
uit 2009. De monumentale bomen in het plangebied worden beschermd via de 
Haarlemse Bomenverordening. 

Vitae Vesper 
In dit bestemmingsplan zijn de bouw- en functiemogelijkheden opgenomen 
waarbinnen de nieuwbouwplannen van Pre-Wonen gerealiseerd kunnen worden. In 
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deze plannen is zoals u weet geen sociale woningbouw voorzien. Uiteraard is 
• sociale woningbouw wel mogelijk binnen de bepalingen uit dit plan, maar van een 
verplichting kan geen sprake zijn aangezien de juridische grondslag daarvoor 
ontbreekt. 
Ik wijs u er op dat een besluit van de raad om dit bestemmingsplan niet vast te 
stellen om op die wijze te trachten sociale woningbouw af te dwingen bij de 
corporatie mijns inziens strijdigheid kan opleveren met het zorgvuldigheidsbeginsel 
en het motiveringsbeginsel. Het is de vraag of een dergelijk besluit standhoudt in 
een gerechtelijk procedure. Dit is eveneens van toepassing op een besluit van de 
raad om het Vitae Vesper-terrein uit het plan te knippen. 
Wethouder Langenacker en ik hebben u de toezegging gedaan contact op te nemen 
met Pré Wonen over sociale woningbouw op het Vitae Vesper terrein (bestuurlijke 
agendazaak 2015/129811). Dit hebben wij gedaan, Pré Wonen heeft haar reactie 
naar aanleiding van dit gesprek in een brief aan het college verwoord. Deze brief 
wordt u apart toegestuurd. 

Leesbaarheid verbeelding (plankaart) 
Bij de bespreking van verschillende bestemmingsplannen in de commissie 
Ontwikkeling is zowel door raadsleden als door insprekers regelmatig opgemerkt 
dat de verbeelding in papieren vorm vrijwel onleesbaar is, onder meer door de vele 
kruisjes die op de kaart zijn opgenomen. Vooral in het beschermd stadsgezicht 
liggen inderdaad verschillende lagen (digitaal) over elkaar (o.a. archeologie en 
beschermd stadsgezicht) die allen met kruisjes worden aangegeven. Deze wijze van 
opname op de verbeelding is wettelijk verplicht. 
Na behandeling van het bestemmingsplan in het college van B&W is het plan in 
digitale vorm als pdf-bestand te raadplegen op de site van de gemeente. Deze pdf is 
goed raadpleegbaar. 
Bij de griffie ligt een aantal uitdraaien van de verbeelding, waarbij een aantal lagen 
met kruisjes voor de leesbaarheid zijn 'uitgezet'. 
Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld wordt het plan gepubliceerd en op 
wettelijk verplichte site 'www.ruimtelijkeplannen.nl' geplaatst. Vanaf dan kan 
digitaal bijvoorbeeld ook op een specifiek adres gezocht worden. Met een tablet of 
mobiele telefoon kan via de site "www.watmagwaar.nl" de verbeelding en het 
bestemmingsplan op eenvoudige wijze worden geraadpleegd. 

Jeroen van Spijk 

NB. Voor verdere achtergrondinformatie verwijs ik u naar het zienswijzen- en 
wijzigingsoverzicl t. Daarin komen de aspecten rond dit bestemmingsplan uitvoerig 
aan bod. 


