
Haarlem 15 april 2015. 

 

Inspreek tekst t.b.v. Commissie Ontwikkeling, bij punt 9 van de agenda, op donderdag 16 maart 

2015. 

 

LET OP: Om binnen de Inspreektijd van 3 minuten te blijven, wordt alleen de vetgedrukte tekst 

voorgelezen en kunt u de rest, op een ander moment zelf doornemen. 

Heeft u deze tekst niet zo kunnen uitprinten, bij de vetgedrukte tekst staat links een streepje en die 

alinea’s springen in. 

 

ONDERWERP: ontwerp-omgevingsvergunning mogelijke legalisatie / uitbreiding pand 5 van eetcafé 

de Ark, Nieuw Heiligland, Haarlem (uitgebreide procedure). BBV nr. 2014/444572. 

 

Geachte aanwezigen, 

 

- In het Collegebesluit staan een aantal opmerkelijke zinnen waarvan wij er een paar onder 

loep nemen. 

Bij Ontwerpvergunning onder voorwaarden staat o.a.  

Ik citeer:  

 

A) “In verband hiermee is een handhavingstraject gestart” 

Volgens ons wordt er niet gehandhaafd.  

(zie onze eerdere ingebrachte stukken en argumenten bij de Commissie Bestuur en 

Hoorzittingen). 

 

- B) “Het maken van een rookruimte”.   

De eigenaar (van de Ark) heeft bekend gemaakt dat het om een rookruimte gaat waar 

20 personen in kunnen.  

(zie interview met F. Huissen in het Haarlems Dagblad. 28-3-2015). 

Dit klopt niet!  

- De geplande rookruimte is niet groter dan 2,9 m2 (vierkante meter) en daar kunnen 

hooguit 2 personen tegelijk in. Volgens de tekening wordt de afgezogen rook direct via een 

korte bocht, onze steeg ingeblazen.  

(zie plattegrondtekening in de bijlage). 

 

- C) “Het opgeven van de ontheffing sluitingstijden”. 

Van die late sluitingstijden maakt de eigenaar (van de Ark) al meer dan 10 jaar geen gebruik 

meer van. 

 

- Onder 4.4.:  

“Het weigeren van de aanvraag heeft financiële consequenties voor de aanvrager”. 

(omzetdaling en verkoopbaarheid onderneming)”. 

- Wij kunnen aantonen dat door de aantasting van het Woon- en Leefklimaat, de 

verkoopbaarheid / waarde van onze woningen negatieve consequenties geeft.  

            

Een achterbuur heeft zelfs een vermindering van de O.Z.B.-waarde gekregen op grond van de 

geluidsoverlast en het achteraanzicht (o.a. illegale bouwsels) van eetcafé de Ark. 



 

 

Onder Bijlage 2:  

- Voorschriften: (Aan deze omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden) 

“De deur aan de buitenzijde van Nieuw Heiligland 5, die toegang geeft tot de containerruimte, 

dient gebruikt te worden zoals aangegeven op de tekening ‘nieuwe situatie”. 

 

Dit is wel een heel erg vreemde zin, immers: Op de ‘bestaande situatie’ tekening uit 2014 staat die 

deur ook als Nooddeur ingetekend. Met andere woorden: de gemeente Haarlem  vindt het al 

ongeveer 10 jaar goed, dat daar, wanneer het terras wordt uitgezet, er aan die Nooddeur een 

terrastafel wordt gekoppeld.  

En dat gaat de gemeente Haarlem dan ook nog eens goedvinden in een zogenaamd overgangsjaar 

2015. Dat is onacceptabel vanwege de Veiligheid. 

 

- Wij lezen: “De ondernemer plaatst gedurende de openingstijden een bordje buiten, 

waarmee bezoekers wordt verzocht, om niet hun fiets in het Nieuw Heiligland te stallen”. 

Dit is een voorwaarde zonder aantoonbaar effect. De ondernemer heeft dat in het 

verleden al een paar keer met een bordje onder het poortje geprobeerd. (bij het Klein 

Heiligland). 

Steeds  zonder resultaat. 

 

Slechts één enkelbordje wat ‘los’ staat werkt niet, zeker wanneer er bezoekers vanaf het Groot 

Heiligland naar de Ark gaan, want die zien dat bordje niet. 

 

 

Onder Bijlage 3:  

- Overwegingen: 

Volgens het Bestemmingsplan is alleen op Nieuw Heiligland 3 horeca toegestaan.  

U zegt: “Het gebruik van Nieuw Heiligland 5 is in strijd met het Bestemmingsplan. Deze 

situatie bestaat al 30 jaar”. 

Dit laatste is onjuist. Pand nr. 5a is in 1992 aan Woonbestemming onttrokken, dus deze 

illegale situatie bestaat nu, 22 jaar. 

En de Ark heeft totaal geen 125 zitplaatsen maar volgens de website van het V.V.V. een capaciteit 

van 170 couverts en is geschikt voor grote groepen. 

 

        

Conclusies: 

- De legalisering / uitbreiding van pand nr. 5 leidt tot een onevenredige en extra aantasting 

van het Woon- en Leefklimaat voor de omwonenden. 

Dit is buiten een kernwinkelgebied in een nauw binnenstedelijke woonsteeg van amper 4 meter 

breed. Deze steeg heeft de intimiteit van een hofje waar nieuwe of uitbreiding van horeca niet is 

gewenst, stelt u zelf. 

 

- De voorwaarden zoals die worden omschreven in het Ontwerpbesluit geven geen enkele 

garantie voor de omwonenden.  

 

- Zij hebben door ongeveer 40 jaar ervaring, en de lange procedures van de laatste jaren, 

geen vertrouwen meer in de naleving van de voorwaarden door de uitbater.  



 

De uitbater F. Huissen komt de laatste jaren sowieso zijn beloftes al niet na (vuilnis- en glascontainers 

die nog steeds dagdelen midden in de steeg en onder het pootje (bij het Klein Heiligland blijven staan 

en daardoor de normale doorgang ernstig belemmeren), sigarettenpeuken die wekenlang blijven 

liggen, de Ark-bezoekers er niet op wijzen, zich rustig in onze steeg te begeven en hun (brom) fietsen 

niet hinderlijk te stallen. 

En van Handhaving hoeven wij ook niets te verwachten, is onze jarenlange ervaring. 

 

 

- Het mag niet zo zijn dat het niet-naleven van de voorwaarden door de gemeente Haarlem, 

beloond wordt met legalisatie. 

 

- Legalisatie dreigt het Woon- en Leefklimaat van de omwonenden definitief aan te tasten.  

 

- Wij hebben de volgende eisen: 

 

- 1) Handhaving Bestemmingsplan (Heiliglanden) en het terugbrengen naar de legale staat 

van (Nieuw Heiligland) pand 5a tot woonruimte. 

2) Afbreken van illegale aanbouw en het ontmantelen van de in slecht verkerende staat 

van buizen en motoren. 

3) Het inrichten van een inpandige rookruimte voor 20 personen (met een zodanige 

afzuiging die geen geluidsoverlast geeft en de afgezogen rook niet onze steeg inblaast). 

4) Het tegengaan (van verschillende vormen) van geluidsoverlast vanuit het bedrijf. 

5) Spoedige opheffing van het terras. 

 

 

- Bedankt voor uw aandacht,  

namens 24 omwonenden / bezwaarmakers uit het Nieuw Heiligland en de Ravelingsteeg, die een 

petitie hebben ondertekend tegen de legalisatie van pand 5 van de Ark.  

 

 

Bijlagen:  

- 2 Plattegrond tekeningen. 
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