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Geachte mevrouw, heer, 

 

Op  23 april 2015 heeft de raad van de gemeente Haarlem zijn zienswijzen ex 

artikel ex artikel 169, lid 4 Gemeentewet jo het Protocol actieve informatieplicht 

van de gemeente over de vaststellingsovereenkomst d.d. 30 april 2014, kenbaar 

gemaakt aan het college van B&W. 

 

Onderdeel van die zienswijzen is dat de raad zich haar publiekrechtelijke 

bevoegdheden  ten aanzien van het vaststellen van bestemmingsplannen 

nadrukkelijk wil voorbehouden en dat de vaststellingsovereenkomst en het 

kenbaar maken van de zienswijzen van de raad, deze bevoegdheden niet dienen te 

beperken. Het college van B&W respecteert die zienswijze. 

 

In dat verband heeft het college van B&W besloten om de 

vaststellingsovereenkomst d.d. 30 april 2014 te ondertekenen onder de 

nadrukkelijke voorwaarde dat artikel 23 van de realisatieovereenkomst inzake 

Bouwplan Tempelierstraat/Raamsingel van overeenkomstige toepassing is op de 

vaststellingsovereenkomst d.d. 30 april 2014. Dat betekent dat de gemeente  ten 

opzichte van alle partijen bij de vaststellingsovereenkomst d.d. 30 april 2014 een 

beroep op dat artikel kan doen, mocht dat aan de orde zijn. Voor de volledigheid is 

een kopie van artikel 23 van voormelde overeenkomst als bijlage aan deze brief 

gehecht. 

 

Wij gaan ervan uit dat u hier begrip voor heeft en vertrouwen deze voorwaarde – 

gestoeld op de zienswijzen van de raad – dan ook akkoord. 
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Voor de goede orde en voor zover nodig, melden wij nog dat deze brief en het 

ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst d.d. 30 april 2014 op geen enkele 

wijze kan worden uitgelegd als een erkenning van de erfdienstbaarheden als 

bedoeld in de voormelde vaststellingsovereenkomst. Dienaangaande handhaaft de 

gemeente onverkort haar standpunt als ingenomen in de thans nog lopende – 

maar aangehouden – procedure. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

De secretaris,       de burgemeester, 

 

 

 

J. Scholten      mr. B.B. Schneiders 
 
 

 

 

 


