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Onderwerp bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014: verweerschrift 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 6 augustus 2015 heeft de gemeente kopieën ontvangen van twee beroepschriften 
die betrekking hebben op het vaststellingsbesluit bestemmingsplan 
Koninginnebuurt, partiële herziening 2014. 

Appellanten 
• Appellant 1 : de heer Roozeboom, Koningin Wilhelminalaan 4 te 

Haarlem. 
• Appellanten 2 : mevrouw Th. van der Windt mede namens de heer J. 

Mulder en mevrouw M. Gantvoort, wonende Hazepaterslaan 3 en de heer 
P.A.Th, van Oppen, wonende Hazepaterslaan 1. Mevrouw Van der Windt 
woont eveneens aan de Hazepaterslaan 1. 

Zienswijzen en vastgesteld bestemmingsplan 
Appellanten Roozeboom, Mulder en Gantvoort en Van Oppen hebben binnen de 
daarvoor gestelde termijn zienswijzen ingediend tegen het 
ontwerpbestemmingsplan. 
Op 21 mei 2015 heeft de gemeenteraad van Haarlem het bestemmingsplan 
Koninginnebuurt, partiële herziening 2014 gewijzigd vastgesteld. 

Opbouw verweerschrift 
Per beroepschrift wordt ingegaan op de aangevoerde beroepsgronden. De 
beroepsgronden worden steeds kort samengevat weergegeven. De gemeente geeft 
daarop een reactie, waarin op de aangevoerde gronden wordt ingegaan. 
De beroepsgronden van appellant 1 zijn samen te vatten in twee hoofdthema's te 
weten de borging van het beschermd stadsgezicht in dit bestemmingsplan en de 
locatie Fonteinlaan 5. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht Haarlem 
www.haarlem.nl 



De beroepsgronden van appellanten 2 worden per aangevoegde beroepsgrond 
behandeld, omdat deze niet samen te vatten zijn tot overkoepelende thema's. 

Er is voor gekozen in het verweerschrift niet op alle aangevoerde punten per 
beroepsgrond even uitgebreid in te gaan omdat veel aspecten al uitvoerig in het 
Zienswijzen- en wijzigingsoverzicht zijn besproken en toegelicht. Dit Zienswijzen-
en wijzigingsoverzicht en uiteraard het bestemmingsplan met de bijlagen moeten 
daarom nadrukkelijk worden betrokken bij de beoordeling van de beroepschriften 
tegen dit bestemmingsplan. 

Beroepschriften 

A. Beroepsgronden (samengevat) van de appellant 1 

1. Het bestemmingsplan biedt onvoldoende bescherming aan het Beschermd 
Stadsgezicht. Ingenieursbureau Tauw is door appellant gevraagd te onderzoeken 
of het vastgestelde bestemmingsplan het beschermd stadsgezicht voldoende borgt. 

Reactie gemeente 
Voordat een gemeentelijke reactie gegeven wordt op de aangevoerde 
beroepsgronden onder 1. willen wij het volgende opmerken. Bij het bestuderen van 
het beroepschrift van appellant 1 hebben wij ons afgevraagd wat zijn 
beweegredenen zouden kunnen zijn om te verzoeken om vernietiging van dit 
bestemmingsplan en welk belang van appellant met een vernietiging van het 
bestemmingsplan wordt gediend. 
Er ligt een zorgvuldig voorbereid beschermend bestemmingsplan, waarmee dit 
gebied voor de komende jaren optimaal is beschermd. Welk doel appellant voor 
ogen heeft met het verzoek om te komen tot vernietiging van het bestemmingsplan 
wordt in het beroepschrift niet nader onderbouwd. 

Daarbij zetten wij ook vraagtekens bij de vraag of appellant, voor wat betreft de 
beroepsgronden die betrekking hebben op de gehanteerde beschermende 
bestemmingsplansystematiek voor het beschermd stadsgezicht, wel aangemerkt kan 
worden als belanghebbende in de zin van de Awb. Uit jurisprudentie van uw 
Afdeling blijkt dat een natuurlijk persoon, om als belanghebbende in de zin van de 
Awb te kunnen worden aangemerkt, een voldoende objectief en actueel, eigen, 
persoonlijk belang moet hebben dat hem in voldoende mate onderscheidt van 
anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het bestreden besluit. Appellant 
heeft in zijn beroepsgronden niet aangevoerd noch onderbouwd op welke wijze hij 
door het bestreden besluit rechtstreeks in zijn belangen wordt geschaad. 

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij uw Afdeling appellant 1 niet-ontvankelijk 
te verklaren voor wat betreft de beroepsgronden die gericht zijn op de 
bestemmingsplansystematiek, omdat hij niet als belanghebbende in de zin van de 
Awb kan worden aangemerkt. 
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Mocht uw Afdeling besluiten appellant 1 toch aan te merken als belanghebbende 
voor wat betreft deze beroepsgronden, dan treft u onderstaand de gemeentelijke 

• reactie daarop aan. 

Reactie gemeente op beroepsgrond 1 
In onderstaande reactie wordt toegelicht hoe in Haarlem, conform het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) met de cultuurhistorische waarden rekening wordt 
gehouden bij het opstellen van beschermende bestemmingsplannen voor het 
beschermd stadsgezicht. 
De Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK), waarin Haarlem haar visie op de ruimtelijke 
kwaliteit van de verschillende gebieden in de stad heeft vastgelegd komt daarbij aan 
bod. Tevens wordt ingegaan op de 'Beoordelingskaders en -criteria, die in deel 2 
van de NRK zijn opgenomen. Tot slot wordt toegelicht hoe het beschermd 
stadsgezicht met de in Haarlem gehanteerde bestemmingsplansystematiek naar ons 
oordeel voldoende is geborgd in het bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële 
herziening 2014. 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
In artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a, van het Bro is opgenomen dat een 
bestemmingsplan vergezeld moet gaan van een toelichting, waarin een beschrijving 
van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en 
in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 
De wijze waarop en de omvang van het benodigde cultuurhistorisch onderzoek is 
niet vastgelegd in de Bro en wordt in de praktijk bepaald door de schaal van het 
plangebied en vooral de vraag hoe ingrijpend eventuele beoogde ontwikkelingen 
zijn. 
Onderhavig bestemmingsplan betreft geen ontwikkelingsplan. De bestaande/ 
vergunde situatie is geïnventariseerd en vastgelegd. In de toelichting van het 
bestemmingsplan wordt in verschillende hoofdstukken uitvoerig aandacht besteed 
aan cultuurhistorie en archeologie en de wijze waarop met deze waarden rekening is 
gehouden in het bestemmingsplan. In de regels is de bescherming van 
cultuurhistorie en archeologie juridisch geborgd. Wij zijn van oordeel dat de wijze 
waarop Haarlem cultuurhistorische waarden borgt in bestemmingsplannen voldoet 
aan de vereiste uit de Bro. 

Nota Ruimtelijke Kwaliteit 
ln 2012 heeft de gemeenteraad de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK) vastgesteld. 
Deze digitaal te raadplegen openbare nota bestaat uit twee delen. 

Deel 1: Visie op Ruimtelijke Kwaliteit 
Het onderzoek dat als basis heeft gediend voor de 'Visie op Ruimtelijke Kwaliteit' 
is uitgevoerd door het gespecialiseerde cultuurhistorisch onderzoeksbureau 
SteenhuisMeurs in samenwerking met de gemeente Haarlem. 
Deel 1 van de Nota geeft een integrale (stadsbrede) visie op ruimtelijke kwaliteit 
van Haarlem die voor ieder nieuw ruimtelijk plan de basis vormt. Samengevat is de 
'Visie op Ruimtelijke Kwaliteit' het kompas die bestaande en toekomstige nota's, 
structuur- en gebiedsvisies, erfgoedbeleid en bestemmingsplannen vooraf van een 
koers voorziet. 
De 'Visie op Ruimtelijke Kwaliteit' is een instrument om als stad het ruimtelijk 



beleid consistent te houden, het vizier op de langere termijn te richten, de 
kwaliteiten te borgen en te versterken. 
Er wordt in dit deel 1 van de NRK een uitgebreide visie gegeven op onderhavig 
plangebied. Dit gebied maakt deel uit van "'De beschermde stad". De gebieden die 
vallen onder de beschermde stad vormen het "historische' gezicht van Haarlem. De 
visie die ten grondslag ligt aan onderhavig bestemmingsplan volgt dus uit de NRK. 
Een en ander is verder uitgewerkt in de verschillende hoofdstukken in de toelichting 
van dit bestemmingsplan, onder meer in Hoofdstuk 2.1 (korte historische schets), 
2.2 (aanwijzing beschermd stadsgezicht), 3.3.11 (archeologie) en in hoofdstuk 4.8 
(cultuurhistorie). 

In het rapport van Tauw wordt in hoofdstuk 4 (Toetsing) aangegeven dat bij de 
totstandkoming van het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van het 
Aanwijzingsbesluit behorende bij het beschermd stadsgezicht. 
Zoals hiervoor is toegelicht is het Aanwijzingsbesluit uit 1990 slechts één van de 
bronnen die gebruikt is bij het opstellen van het bestemmingsplan. 

Deel 2: Beoordelingskaders Ruimtelijke Kwaliteit 
In deel 2 van de NRK krijgt de beschermde stad een 'beschermende regie', gericht 
op het behouden en versterken van de zichtbare relatie tussen geschiedenis, 
openbare ruimte, architectuur en functie. De regie is behoudend en gedetailleerd. 
Bouwplannen worden getoetst aan de criteria voor ruimtelijke kwaliteit die zijn 
opgenomen in deel 2 van de NRK. Er worden concrete criteria gegeven die de 
ruimtelijke kwaliteit in het plangebied borgen. 
In dit deel 2 is aangegeven dat cultuurhistorie wordt opgenomen in het 
bestemmingsplan, waarmee erfgoed deel uitmaakt van de ruimtelijke ordening. Ook 
wordt hier de gehanteerde orde-systematiek toegelicht. De NRK geeft hiervoor de 
kaders. Per bestemmingsplan worden die nader uitgewerkt. 

Een kopie van de meest relevante delen van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit treft u 
als bijlage 1 aan. Mocht u toch de complete Nota Ruimtelijke Kwaliteit willen 
ontvangen dan horen wij dat graag. 

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) 
Haarlem heeft een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Deze commissie 
beoordeelt relevante bouwinitiatieven en toetst deze aan de criteria voor ruimtelijke 
kwaliteit uit deel 2 van de NRK. 

Bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014 
Onderhavig bestemmingsplan betreft een in hoofdzaak conserverend 
bestemmingsplan. De bestaande/vergunde situatie is uitgangspunt geweest voor de 
planologisch-juridische regeling. Het bestemmingsplan voorziet niet in 
ontwikkelingen die mogelijke gevolgen kunnen hebben voor de in het gebied 
aanwezige cultuurhistorische waarden. 
Een uitzondering hierop is de sloop en nieuwbouw die is voorzien langs de 
Wagenweg ter plaatse van de voormalig zorginstelling Vitae Vesper. Met deze 
ontwikkeling is qua vormgeving zorgvuldig aansluiting gezocht bij de 
naastgelegen panden. Daarbij wordt, in tegenstelling tot het huidige gebouw, de 
nieuwbouw weer in de voorgevelrooilijn gebouwd. Hiermee wordt de 
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stedenbouwkundige structuur langs dit deel van de Wagenweg hersteld. 

In verschillende hoofdstukken van de toelichting wordt, zoals de Bro voorschrijft, 
ingegaan op het beschermd stadsgezicht, op cultuurhistorie en op de wijze waarop 
onder meer de cultuurhistorische waarden in dit plan zijn geborgd. In hoofdstuk 
3.3.3 van het bestemmingsplan (beleidskader; gemeentelijk beleid) wordt de link 
gelegd met de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Naast de beschrijvingen uit het 
Aanwijzingsbesluit beschermd stadsgezicht is zoals hiervoor al is aangegeven bij 
het opstellen van dit bestemmingsplan gebruik gemaakt van de visie en analyse uit 
deel 1 van de NRK. 
Deze visie op het beschermde stadsgezicht leidt tot een bestemmingsplanregeling 
die het stadsgezicht op een passende wijze beschermt. Deze regeling gaat uit van 
een optimale bescherming van dit gebied zonder het gebied op slot te zetten. Deze 
aanpak volgt ook uit de beschrijvingen uit het Aanwijzingsbesluit beschermd 
stadsgezicht. 

Bestemmingsplansystematiek 
Anders dan appellant 1 stelt worden in dit bestemmingsplan en met de gehanteerde 
bestemmingsplansystematiek zowel de objecten, de stedenbouwkundige structuren 
als de openbare ruimte (verkeer, groen) beschermd. 

In het gehele plangebied geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd 
stadsgezicht' met gedetailleerde, strakke bouwregels die de bestaande situatie 
vastleggen met slechts zeer beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. 

De orde-1 panden betreffende de rijks- en gemeentelijke monumenten. Deze hebben 
ook hun eigen bescherming via de Monumentenwet en Monumentenverordening 
Haarlem. Alle overige panden in het gebied zijn onderzocht/beoordeeld door de 
gemeentelijke architectuurhistorici. De bijzondere beeldbepalende panden die uit 
dat onderzoek naar voren zijn gekomen hebben de orde-2 status gekregen, zo ook 
het pand van appellant. Het gaat om bouwwerken ouder dan 50 jaar die vanwege 
hun hoge architectonische kwaliteit, hun plaats in de stedenbouwkundige structuur 
en/of als toonaangevend element in de gevelwand een belangrijke bijdrage leveren 
aan het stadsbeeld. Voor deze panden is een redengevende omschrijving opgesteld. 
Deze redengevende omschrijving is opgenomen als bijlage bij de toelichting van het 
bestemmingsplan. Bij orde-1 en 2 panden is de bestaande situatie leidend 
(bouwvlak strak rond de oorspronkelijke hoofdbebouwing; behoud bestaande goot-
/bouwhoogte, gevelindeling, dakvorm etc). 

Er is geen enkele aanleiding te twijfelen aan de deskundigheid van de betrokken 
gemeentelijke architectuurhistorici, noch aan hun onderzoek naar en de beoordeling 
van deze panden. 
In het beroepschrift worden geen argumenten aangevoerd op basis waarvan het 
tegendeel wordt aangetoond. 

Orde 3 panden hebben over het algemeen een minimale en maximale 
goot/bouwhoogte gekregen. Deze panden zijn op zichzelf niet beschermenswaardig, 
maar zijn wel medebepalend voor het beeld in de stedenbouwkundige structuur en 



het straatbeeld van het beschermd stadsgezicht. Met de gehanteerde systematiek 
wordt de bijzondere stedenbouwkundige structuur beschermd tegen bijvoorbeeld 
een rigoureuze verlaging van het gebouw. Voor het beschermd stadsgezicht is dat 
van extra groot belang omdat op die manier de ritmiek van de bestaande bebouwing 
vastgelegd wordt. Uiteraard wordt ook een ingreep in een orde-3 pand getoetst aan 
de beschermende criteria uit de NRK. Dit geldt overigens ook voor ingrepen aan 
panden die zijn aangemerkt als 'nieuwbouw'. 
Tot slot kan ook nog worden gemeld dat gebouwd moet worden in de 
voorgevelrooilijn. De voorgevelrooilijn is een belangrijke vormgever van de 
historische kenmerken van het plangebied. Deze historische kenmerken worden met 
deze bepaling eveneens beschermd. 

Bestemming Verkeer en Groen 
Met een passende verkeersbestemming liggen de historische stratenpatronen vast op 
de verbeelding. In het gebied zijn de oorspronkelijke stratenpatronen nog goed 
herkenbaar, ook al zijn de straten de afgelopen decennia vaak verbreed in verband 
met de toename van het gemotoriseerde verkeer. Deze stratenpatronen zijn met de 
wijze van bestemming voldoende beschermd. De historische parken en 
groenstructuren worden beschermd via de bestemming Groen. 

Niet duidelijk is wat appellant binnen deze twee bestemmingen met het opnemen 
van een extra aanduiding of een apart vergunningstelsel, zoals in het beroepschrift 
wordt geopperd, wil bereiken. 

Nieuwbouw 
Appellant is van oordeel dat ook panden die jonger zijn dan 50 jaar gewaardeerd 
moeten worden. Haarlem heeft er echter voor gekozen deze panden (nog) niet te 
waarderen. Om een professioneel oordeel over een pand te kunnen geven is een 
afstand in tijd nodig. Een gebouw moet immers de kans krijgen waardevol te 
worden. Een goed voorbeeld daarvan is de stijgende waardering voor de 
wederopbouwarchitectuur (1940-1965). Bij elke herziening van een 
bestemmingsplan worden de panden die dan inmiddels ouder zijn dan 50 jaar 
onderzocht en gewaardeerd en zo nodig voorzien van een beschermende regeling. 

Informeren bewoners orde-2 panden 
Voor wat betreft de opmerking van Tauw die stelt dat de bewoners van orde-2 
panden individueel zouden moeten worden geïnformeerd over de waardestelling 
van de panden, merken wij het volgende op. 
Alle bewoners hebben op meerdere momenten gedurende de 
bestemmingsplanprocedure kennis kunnen nemen van het bestemmingsplan, van de 
wijze waarop hun pand in dit bestemmingsplan is opgenomen en van de wijze van 
bescherming van hun pand. 
Ook is de wijkraad Koninginnebuurt is op meerdere momenten geïnformeerd. In de 
wijkraadkrant is aandacht besteed aan dit bestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan heeft de wettelijke procedure doorlopen. Ook is er een 
informatiebijeenkomst georganiseerd, waar bewoners kennis konden nemen van het 
bestemmingsplan. Gedurende de hele bestemmingsplanprocedure konden bewoners 
uit de wijk het plan raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of op Watmagwaar.nl. 
In de wet is geen verplichting opgenomen om mensen individueel te informeren 
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over de wijze van bestemmen van hun woning. Bewoners hebben hier een eigen 
verantwoordelijkheid. 

Alleen appellant 1 is in zijn zienswijzen en nu in onderhavig beroepschrift ingegaan 
op de orde-2 waardering van zijn pand. Voor de overige bewoners van orde-2 
panden is er kennelijk geen aanleiding om te twijfelen over de waardering en de 
wijze waarop hun pand in dit bestemmingsplan is opgenomen en beschermd. 

Tot slot 
Door appellant wordt in zijn beroepschrift nog ingezoomd op Tempeliersstaat 37. 
Dit pand heeft op de verbeelding de orde-2 aanduiding met de daarbij behorende 
bescherming in de regels. Geconstateerd is dat de redengevende omschrijving per 
abuis niet is opgenomen in de bijlage bij de toelichting van onderhavig 
bestemmingsplan. Het pand maakt deel uit van het ensemble Tempeliersstraat 37-
47. Alleen Tempeliersstraat 37 ligt in dit plangebied. De redengevende 
omschrijving van het hele ensemble, dus inclusief Tempeliersstraat 37 is 
opgenomen in de bijlage van het direct aangrenzende bestemmingsplan 
Koninginnebuurt uit 2013. Met een herstelbesluit zal deze omissie op korte termijn 
worden hersteld. 

Deze locatie ligt op geruime afstand van het pand van appellant. In het 
beroepschrift is niet duidelijk is gemaakt welke belangen van appellant hier worden 
geschaad. 

Conclusie 
Het oordeel van appellant dat het beschermd stadsgezicht onvoldoende is geborgd 
in dit bestemmingsplan wordt zoals hiervoor is toegelicht niet gedeeld, evenmin als 
het oordeel dat het plan onvoldoende is gemotiveerd en onzorgvuldig is voorbereid 
en dat er strijd zou zijn met de vereisten uit het Bro. In het beroepschrift wordt ook 
niet verder onderbouwd welke onderdelen van het beschermd stadsgezicht niet goed 
juridisch zouden zijn geborgd in dit bestemmingsplan. 
Zoals is toegelicht wordt in het bestemmingsplan zelf en in de onderliggende 
openbare stukken, zoals de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, het gebied nauwkeurig 
geanalyseerd en beschreven. De bescherming in de regels is daarop gebaseerd. 
Opgemerkt kan nog worden dat de in Haarlem (en overigens ook in veel andere 
gemeenten met een beschermd stadsgezicht) gehanteerde bestemmingsplan
systematiek sinds 2012 is toegepast in de bestemmingsplannen voor het 
(Haarlemse) beschermd stadsgezicht. Enkele van deze bestemmingsplannen zijn 
sinds die tijd in beroep beoordeeld door uw Afdeling, zonder dat dit heeft geleid tot 
een vernietiging van het plan wegens het ontbreken van voldoende 
borging/bescherming van het beschermd stadsgezicht. 

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgronden van appellant die 
betrekking hebben op het Beschermd Stadsgezicht ongegrond te verklaren. 



2. Hotelontwikkeling Fonteinlaan 5 moet uit de toelichting worden geschrapt 

Reactie gemeente 
In de Haarlemse bestemmingsplansystematiek wordt in de toelichting ingegaan op 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen die nog niet concreet genoeg zijn om bij 
recht meegenomen te worden in het bestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan staat een hotelontwikkeling op de Fonteinlaan 5 niet toe. 
Zoals ook in het bestemmingsplan zelf en in het Zienswijzen - en 
wijzigingsoverzicht is toegelicht heeft de raadscommissie op verzoek van de 
toenmalige wijkraad Koninginnebuurt besloten een hotelontwikkeling aan de 
Fonteinlaan 5 niet bij recht in het bestemmingsplan toe te staan. Aan de hand van 
een concrete aanvraag om omgevingsvergunning kan worden besloten of 
medewerking wordt verleend aan een hotelontwikkeling op deze locatie. Tijdens de 
betreffende commissievergadering is door de wethouder aangegeven dat dit besluit 
van de commissie in de toelichting van het bestemmingsplan zal worden verwoord. 
Het verslag van de raadscommissie treft u als bijlage 2 bijgevoegd aan. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellant die 
betrekking heeft op de tekst uit de toelichting van het bestemmingsplan over de 
mogelijke hotelontwikkeling aan de Fonteinlaan 5 ongegrond te verklaren. 
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B. Beroepsgronden (samengevat) van appellanten 2 

1. Aanbouw en serre achter hoofdbebouwing 
Appellanten willen dat hun panden met de feitelijke situatie inclusief aanbouw en 
serre wordt ingetekend op de verbeelding, omdat deze bebouwing gelijktijdig dan 
wel vrijwel gelijktijdig met de hoofdbebouwing is gerealiseerd. Verwezen wordt 
naar de locaties Koningin Wilhelminalaan 16 en Florapark 1 waar aanbouwen wel 
op de verbeelding zijn opgenomen. 

Reactie gemeente: 
Uit bouwonderzoek, dat is uitgevoerd ten behoeve van het opstellen van dit 
bestemmingsplan, blijkt dat de panden Hazepaterslaan 1 en 3 als een gespiegeld 
ensemble zijn ontworpen. Het oorspronkelijke bouwvlak van de hoofdbebouwing 
heeft als ondergrond gediend voor de verbeelding. 
Zie bijgevoegde tekening (bijlage 3) waarbij het bouwvlak van de verbeelding is 
geprojecteerd op het oorspronkelijke bouwvlak. 

Aan- en uitbouwen, en bijgebouwen tot 3 meter hoog, die geen onderdeel uitmaken 
van het oorspronkelijke ontwerp van de hoofdbebouwing worden in de Haarlemse 
systematiek aangemerkt als ondergeschikte uitbreidingen en mede om die reden niet 
ingetekend op de verbeelding. Deze ondergeschikte uitbreidingen worden onder 
voorwaarden mogelijk gemaakt in de regels (tuinbestemming) van het 
bestemmingsplan. Met deze systematiek is het aan de eigenaar van het 
hoofdgebouw om een aanbouw of bijgebouw binnen de regels van het 
bestemmingsplan op een voor hem gewenste plek te realiseren. Voor alle 
bestemmingsplannen binnen het beschermd stadsgezicht geldt deze uniforme 
regeling. 

De panden van appellanten zijn geheel, dus inclusief de latere aanbouw en serre, 
aangemerkt als rijksmonument. Er is een passende regeling opgenomen in het 
bestemmingsplan, waarmee ook de monumentale aanbouw en serre optimaal 
worden beschermd. Mocht de aanbouw of serre verloren gaan dan moet de 
'bestaande' situatie worden teruggebouwd. Wat onder 'bestaande' wordt verstaan is 
opgenomen in artikel 1 van de regels. In paragraaf 2.3.3. van het Zienswijzen- en 
wijzigingsoverzicht is toegelicht hoe omgegaan wordt met een orde-1 of orde-2 
pand dat onverhoopt verloren gaat. Ook wordt in de gemeentelijke reactie op 
beroepsgrond 5 van appellanten dit aspect nogmaals nader toegelicht. 
Kortheidshalve wordt daar naar verwezen. 

Opgemerkt kan verder nog worden dat de aanbouwen bij de panden waar in het 
beroepschrift naar wordt verwezen (Koningin Wilhelminalaan 16 en Florapark 1) 
niet aangemerkt worden ondergeschikte uitbreidingen en derhalve niet passen 
binnen de uniforme regels van de Tuin-2 bestemming. 

Door appellanten is verder niet nader onderbouwd op welke wijze zij nadeel hebben 
of in hun belangen worden geschaad door deze gehanteerde 
bestemmingsplansystematiek. 
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Conclusie 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft op de aanbouw en serre ongegrond te verklaren. 

2. Gemeenteraad bestemtprivé-gronden als verkeersbestemming 
Appellanten maken bezwaar tegen het feit dat de gemeenteraad een deel van de 
gronden voor hun huizen geen tuin-, maar een verkeersbestemming heeft gegeven. 

Reactie gemeente 
De gemeente Haarlem hanteert bij het opstellen van bestemmingsplannen de 
Grootschalige Basiskaart Haarlem (GBKH). Het strookje grond vóór de betreffende 
woningen maakt volgens de onderliggende kadasterlijnen deel uit van het eigendom 
van appellanten. Dit strookje grond maakt sinds jaar en dag deel uit van de 
openbare ruimte. De GBKH en daarmee het bestemmingsplan volgt de feitelijke 
contouren van het pand, van muurtjes rond tuinbestemmingen etc. Daarmee wordt 
het mogelijk een duidelijke grens te bepalen tussen bijvoorbeeld de tuinbestemming 
en de verkeersbestemming. 
De gemeente maakt vrijwel jaarlijks straatbeeld- en gevelfoto's en luchtfoto's van 
de stad. Bijgevoegd treft u twee foto's aan uit 2001 en 2011 waarop is te zien dat 
het betreffende strookje grond deel uitmaakt van de openbare ruimte (bijlage 4). De 
gemeente heeft aan deze strook daarom ook de verkeersbestemming gegeven. Een 
bestemmingsplan regelt immers niet de eigendomsverhoudingen. Uit jurisprudentie 
volgt dat eigendomsverhoudingen vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening in beginsel niet van doorslaggevende betekenis zijn (o.a. ABRS 
201308676/1/R2). In onderhavige situatie ontbreekt de noodzaak en het belang om 
tegemoet te komen aan het bezwaar van appellanten. 

Uiteraard is nog onderzocht of tegemoet gekomen kan worden aan dit bezwaar door 
toch bijvoorbeeld een hele smalle Tuin-1 bestemming op te nemen voor de panden. 
Omdat bij een tuinbestemming ook een erfafscheiding geplaatst mag worden tot 1 
meter hoog, is hiervan afgezien. Een erfafscheiding op deze locatie is ongewenst, 
gelet op aantasting daarvan van het beschermd stadsgezicht. Appellanten hebben 
het strookje grond beplant met coniferen; groen is mogelijk gemaakt binnen de 
verkeersbestemming. 
In het beroepschrift is verder niet nader onderbouwd in welke mate appellanten in 
hun belangen worden geschaad door de gehanteerde verkeersbestemming. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft op de verkeersbestemming ongegrond te verklaren. 

3. Geen parkeermogelijkheid op eigen terrein 
Appellanten kunnen zich niet verenigen met het feit dat op het perceel 
Hazepaterslaan 3 geen parkeermogelijkheid wordt toegestaan, zodat het bestaande 
gebruik van parkeren op eigen terrein onmogelijk wordt gemaakt. 
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n 
Reactie gemeente 
Zoals in het bestemmingsplan en in het Zienswijzen- en wijzigingsoverzicht is 
toegelicht wordt parkeren in de tuinbestemming alleen toegestaan, indien het de 
bestaande situatie betreft. Bestaande rechten worden gerespecteerd; nieuwe 
parkeermogelijkheden in de tuinbestemming worden in het plangebied niet 
toegestaan. Dit verbod op nieuwe parkeerplaatsen in de tuinbestemming is 
opgenomen om aantasting van het groene karakter van de wijk en van het 
beschermd stadsgezicht te voorkomen. Daarbij betekent het toestaan van een 
parkeerplaats in de tuinbestemming bij appellant Hazepaterslaan 3 het verlies van 
een openbare parkeerplaats op de openbare weg (wegens de aanleg van een inrit). 
Dit is onwenselijk. 

Volgens onze gegevens heeft Hazepaterslaan 3 nooit een parkeerplaats op eigen 
terrein gehad. Dit blijkt onder meer uit luchtfoto's en straatbeeldfoto's die de 
gemeente vrijwel elk jaar laat maken. Er is ook geen verlaagde stoep aanwezig die 
aangeeft dat er een inrit zou zijn. Zie ook bijgevoegde foto uit 2011 (bijlage 5). Er 
is ook nooit een inritvergunning verstrekt. 
Appellanten hebben geen foto's of andere informatie ingediend waaruit het 
tegendeel blijkt. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft op het toestaan van parkeren in de tuin ongegrond te verklaren. 

4. Aparte behandeling fietsenberging 
Appellanten hebben moeite met de bijzondere behandeling die fietsenbergingen ten 
deel valt. Een carport mag wel of een pergola, maar een niet-ommuurde 
fietsenstalling niet. 
Appellanten verzoeken uw Afdeling zo nodig de gemeenteraad te gelasten de 
bestaande fietsenoverkappingen van appellanten op de plankaart op te nemen. 

Reactie gemeente 
In een Tuin-1 bestemming zijn geen aan- of uitbouwen of bijgebouwen, zoals een 
berging toegestaan. Zoals in het bestemmingsplan is toegelicht wordt in bijzondere 
gevallen een uitzondering gemaakt voor een fietsenberging in de Tuin-1 
bestemming. Zo'n fietsenberging kan afsluitbaar worden gemaakt en kan er voor 
zorgen dat ook mensen zonder achterom hun fiets op een droge veilige manier 
kunnen stallen in hun voortuin. Appellanten hebben een achterom en daarmee dus 
niet de mogelijkheid om een afsluitbare fietsenberging in hun Tuin-1 bestemming te 
bouwen. Onder voorwaarden mogen ze dat wel in de achter hun woningen gelegen 
Tuin-2 bestemming. 
'Andere bouwwerken', zoals pergola's, maar ook de bestaande overkapte, niet 
ommuurde, fietsenstalling van appellant in de Tuin-1 bestemming zijn onder 
voorwaarden wel toegestaan. Dit soort "andere bouwwerken' worden niet 
opgenomen op de verbeelding. In de regels zelf zijn voorwaarden opgenomen die 
de mogelijkheden om 'andere bouwwerken' te realiseren in de Tuin -1 bestemming 
beperken. Met die bepalingen wordt aantasting en verrommeling van het beschermd 
stadsgezicht voorkomen. 
Overigens is in het beroepschrift niet nader onderbouwd in welke mate appellanten 
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in hun belangen worden geschaad door de hier gehanteerde 
bestemmingsplansystematiek. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft de fietsenberging ongegrond te verklaren. 

5. Geen bescherming van beschermd stadsgezicht 
Appellanten hebben er geen vertrouwen in dat de gemeenteraad beschikt over een 
administratie waaruit de goot- en nokhoogtes duidelijk blijken mocht een pand 
teloor gaan. Bovendien achten appellanten het ongewenst dat deze gegevens blijken 
uit een niet-openbare administratie. 

Reactie gemeente 
In paragraaf 2.3.3 van het Zienswijzen- en wijzigingsoverzicht en in het 
bestemmingsplan zelf is uitgebreid ingegaan op de wijze waarop wordt omgegaan 
met de goot- en bouwhoogten van de ordepanden. Toegelicht is daarbij hoe 
omgegaan wordt met een orde-1 of orde-2 pand dat onverhoopt verloren gaat. 
Uitgelegd is hoe bij herbouw van het betreffende pand in samenwerking met de 
gemeentelijke deskundigen (onder andere de gemeentelijke architectuurhistorici en 
de ARK) een ontwerp moet worden uitgewerkt dat qua beeld en uitstraling 
overeenkomt met het verloren gegane pand. Op die manier blijft het historische 
straatbeeld en daarmee het doel van de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht in 
tact. De bronnen die daarbij betrokken worden zijn onder meer het gemeentearchief, 
het Noord-Hollands archief en het Monumentenregister van de Rijksdienst. Deze 
bronnen zijn allen openbaar raadpleegbaar. Daarnaast beschikt de gemeente ook 
over heel veel fotomateriaal en luchtfoto's die daarbij gebruikt kunnen worden. 
Voor het begrip " bestaande" wordt verwezen naar artikel 1 van de regels. 
Kortheidshalve wordt verder verwezen naar de betreffende informatie in het 
Zienswijzen- en wijzigingsoverzicht en in het bestemmingsplan zelf. 
Door appellanten is niet verder onderbouwd waar hun twijfels met betrekking tot de 
administratie op gebaseerd zijn noch over de wijze waarom de gehanteerde 
systematiek het beschermd stadsgezicht niet zou beschermen. Appellanten zijn 
eigenaar van rijksmonumenten die daarbij ook hun eigen bescherming uit de 
Monumentenwet hebben. Niet is duidelijk gemaakt op welke wijze appellanten in 
hun belangen zijn geschaad door de gehanteerde systematiek. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft op de bescherming van het beschermd stadsgezicht ongegrond te 
verklaren. 

6. Gebruiksbeperking woning 
Appellanten maken bezwaar tegen het feit dat de gemeenteraad het gebruik van de 
woningen voor bij voorbeeld een beroep aan huis beperkt tot 50 m2. 

Reactie gemeente 
Allereerst wordt opgemerkt dat deze beroepsgrond haaks staat op de zienswijze die 
door appellant Van Oppen is ingediend, waarin hij heeft verzocht de Gemengd-4 
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bestemming uit het ontwerpbestemmingsplan (Wonen en Kantoren) om te zetten in 
uitsluitend Wonen. Appellanten Gantvoort en Mulder hebben zich nadrukkelijk 
aangesloten bij deze zienswijze van appellant Van Oppen (zie blz. 21 onder 15 van 
het Zienswijzen- en wijzigingsoverzicht). Naar aanleiding van deze zienswijzen is 
het bestemmingsplan aangepast. 

Het toestaan van aan-huis-verbonden beroepen en dergelijke binnen de 
woonbestemming volgt uit de maatschappelijke wens om meer flexibiliteit qua 
bestemming te bieden en om meer mogelijkheden te bieden voor aan de 
woonfunctie ondergeschikte activiteiten. Ten aanzien van de maximering van de 
oppervlakte (in m2 en/of percentage) voor dergelijke ondergeschikte functies bij de 
woonfunctie geldt dat de gemeente dit als uniforme regeling hanteert. Dit is voor 
alle partijen helder en eenduidig en biedt zo maximale transparantie. Ook is het zo 
dat dit algemeen gehanteerde maten zijn, die landelijk worden toegepast, goed 
voldoen en bovendien goed handhaafbaar zijn. Tot slot willen wij meegegeven dat 
de gemeente beleidsvrijheid toekomt om de regeling op de huidige wijze in te 
vullen en daar aan vast te houden. 

Indien appellanten toch een groter deel van de woning voor beroepsbeoefening 
wenselijk achten kunnen appellanten daartoe een aanvraag om 
omgevingsvergunning indienen. Op basis van die aanvraag kan worden beoordeeld 
of meegewerkt wordt aan deze afwijking van het bestemmingsplan. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft op de gebruiksbeperking van de woning ongegrond te verklaren 

7. Wijziging bestemming Hazepaterslaan 3 van GD-4 naar Wonen. 
Appellanten Gantvoort en Mulder komen in beroep tegen de wijziging van hun 
pand van GD-4 uit het ontwerpbestemmingsplan naar Wonen. Ze willen dat hun 
woning een GD-1 bestemming krijgt, net als in het vorige bestemmingsplan. 

Reactie gemeente 
In het ontwerpbestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014 was ter 
plaatse van de Hazepaterslaan 1,3,5 een gemengde bestemming (GD-4= wonen en 
kantoren) opgenomen. Zoals in het Zienswijzen- en wijzigingsoverzicht is 
toegelicht was deze iets ruimere bestemming opgenomen om ook bij deze 
monumentale villa's aan te sluiten bij de bestemming die ook de monumentale 
villa's aan het Florapark hebben gekregen. 
Naar aanleiding van het verzoek daartoe in de zienswijze van appellant Van Oppen, 
is de GD-4 bestemming op de panden aan de Hazepaterslaan gewijzigd naar Wonen 
(zie blz. 21 onder 15 van het Zienswijze- en wijzigingsoverzicht). Zoals hierboven 
al is aangegeven hebben appellanten Mulder en Gantvoort in hun zienswijzen 
nadrukkelijk aangegeven dat zij zich aansluiten bij de zienswijzen die zijn 
ingediend door appellant Van Oppen (zie blz. 18 onder 12 van het Zienswijze- en 
wijzigingsoverzicht). Met het omzetten naar de woonbestemming is daarmee ook 
hun wens gehonoreerd. 
Ook hier geldt dat mochten appellanten toch een groter deel van de woning voor 
beroepsbeoefening wenselijk achten dat zij daartoe een aanvraag om 
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omgevingsvergunning kunnen indienen. Op basis van die aanvraag kan worden 
beoordeeld of meegewerkt wordt aan deze afwijking van het bestemmingsplan. 

In het beroepschrift wordt nog ingegaan op de functies die in een vorig 
bestemmingsplan op deze locatie waren toegestaan. Het bestemmingsplan waar hier 
op wordt gedoeld is in 2012 vernietigd door de Raad van State. Na de vernietiging 
van dat plan is besloten een geheel nieuw, in hoofdzaak consoliderend, plan op te 
stellen voor dit gebied conform de moderne bestemmingsplansystematiek. 
Terugvallen op eventuele mogelijkheden uit het vernietigde bestemmingsplan is 
niet aan de orde. 

Conclusie: 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft de wijziging van de bestemming GD4 naar de bestemming Wonen 
ongegrond te verklaren. 

8. Bebouwingsmogelijkheid in tuinen 
Appellanten vinden dat het groene karakter van dit beschermd stadsgezicht wordt 
aangetast door de ruime bouwregels. 

Reactie gemeente 
In onderhavig bestemmingsplan komen de Tuin-1, Tuin-2 en Tuin-3 bestemming 
voor. Binnen deze verschillende tuinbestemmingen is vastgelegd in welke mate 
tuinbebouwing is toegestaan die vanuit stedenbouwkundig en cultuurhistorisch 
oogpunt verantwoord wordt geacht. Uitgangspunt daarbij is dat de bebouwing 
verantwoord wordt geacht binnen het beschermd stadsgezicht. 
In de Tuin-1 bestemming is slechts in bijzondere situaties zeer beperkte bebouwing 
toegestaan (zie ook hiervoor bij de gemeentelijke reactie onder 4. van dit 
verweerschrift). Met deze opgenomen beperkingen wordt voorkomen dat het 
beschermd stadsgezicht wordt aangetast door bebouwing aan met name de 
voorzijde van panden. 
De Tuin-2 bestemming laat ondergeschikte bouwmogelijkheden toe die 
stedenbouwkundig verantwoord worden geacht. De Tuin-2 bestemming is veelal 
achter de hoofdbebouwing gelegen en meestal niet of nauwelijks zichtbaar vanaf 
openbaar gebied. 
De Tuin-3 bestemming is alleen opgenomen op locaties die reeds volledig of 
nagenoeg volledig zijn bebouwd. Met de opgenomen regeling wordt recht gedaan 
aan deze situatie. In de omgeving van appellanten komen geen Tuin-3 
bestemmingen voor. 

Bij veel panden in het plangebied, waaronder ook panden die de monumentenstatus 
hebben, zijn sinds de oplevering aanbouwen en serres gerealiseerd achter de 
woning, zo ook bij appellanten. Vaak is daarbij ook nog een aparte berging/schuur 
gebouwd in het achtererfgebied. Met de in dit plan opgenomen (beperkende) 
bouwmogelijkheden wordt onder meer recht gedaan aan deze legale bouwwerken in 
de Tuin-2 bestemming binnen het plangebied. 

In vrijwel het hele beschermd stadgezicht geldt nu een uniforme regeling voor 
bebouwing in de Tuin-2 bestemming. In paragraaf 2.3.2. van het Zienswijzen- en 
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wijzigingsoverzicht is nader ingegaan op de bebouwingsmogelijkheden in de Tuin-
2 bestemming. Kortheidshalve wordt daar naar verwezen. 

In het beroepschrift is overigens niet gemotiveerd of en in welke mate appellanten 
met de gekozen bestemmingsplansystematiek in hun belangen worden geschaad. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft op de bouwregels die opgenomen zijn in de tuinbebouwing 
ongegrond te verklaren. 

9. Dakterras moet worden vastgelegd op de verbeelding en in de regels 
Het balkon/dakterras van appellanten bevindt zich op twee meter van de 
gezamenlijke erfgrens en zal - als de bouw van de school op een aanliggend perceel 
voltooid is - op minder dan 20 meter afstand van de achtergevel van die school 
liggen. Appellanten wensen dat het bestaande gebruik als balkon/dakterras wordt 
vastgelegd in het bestemmingsplan. 

Reactie gemeente: 
Historisch gegroeide situaties, zoals bijvoorbeeld in de situatie met dicht bij elkaar 
gelegen balkons vallen onder de bestaande situatie. Bij een nieuwe situatie of een 
verzoek om een dakterras wordt getoetst aan het bestemmingsplan en de criteria uit 
de NRK. 
Voor wat betreft de afstand van de bebouwing tot de nieuwe aanbouw van de 
school wordt opgemerkt dat deze afstand, gemeten vanaf de oorspronkelijke 
achtergevel van de Hazepaterslaan 1 die het dichtst bij de nieuwbouw ligt tot aan de 
dichtstbijzijnde hoek van de nieuwbouw van de school, ligt op ruim 21 meter. Dat 
de nieuwbouw van de school binnen de 20-meter grens komt te liggen zoals door 
appellanten wordt gesuggereerd is derhalve onjuist. Er is bij appellanten sprake van 
een bestaande aanbouw en serre met dakterras/balkon, waarvan de rechten met dit 
bestemmingsplan worden beschermd. 
De aanbouw/serre maakt deel uit van het rijksmonument en wordt ook via de 
Monumentenwetgeving beschermd. In dit bestemmingsplan is de bestaande situatie 
vastgelegd, zo ook voor de aanbouw met dakterras. 

Conclusie: 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft op het balkon/dakterras ongegrond te verklaren. 

10. Monumentale bomen 
Het is niet duidelijk wat een monumentale boom is. Particuliere monumentale 
bomen zijn niet opgenomen. 

Reactie gemeente: 
In het bestemmingsplan is in hoofdstuk 3.3.10 ingegaan op de monumentale bomen 
in het plangebied. Toegelicht is dat in dit bestemmingsplan de monumentale bomen 
die opgenomen zijn op de Haarlemse Monumentale Bomenlijst met een 
informatieve aanduiding op de verbeelding zijn opgenomen. De Haarlemse 
Monumentale Bomenlijst bevat bomen die in de openbare ruimte dan wel op 
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gemeentegrond staan en die beeldbepalend zijn en/of cultuurhistorische waarde 
hebben (o.a. herdenkingsbomen). Ook de bomen die zijn opgenomen in het 
Landelijk Register van Monumentale bomen staan op deze Bomenlijst. Bomen die 
niet op de Bomenlijst staan maar wel bijvoorbeeld "'waarde van stads- en 
dorpsschoon" hebben, zoals veel oude bomen in particuliere tuinen worden 
beschermd via de Bomenverordening Haarlem. In die verordening staan in artikel 4 
lid 2 de weigeringsgronden opgenomen. Een vergunning wordt geweigerd indien de 
boom het belang van verlening niet opweegt tegen één of meer van de opgenomen 
waarden van behoud van houtopstand. Anders dan appellanten aanvoeren worden 
ook bijzondere bomen op particuliere gronden voldoende beschermd. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft op monumentale bomen ongegrond te verklaren. 

11. Dubbelbestemming GD en W-bestemmingen 
Appellanten vinden het ongewenst dat binnen de GD en W bestemmingen 
bijbehorende voorzieningen zijn toegestaan zoals onder meer groenvoorzieningen, 
waterlopen en waterpartijen etc. , (ondergrondse) parkeervoorzieningen, souterrain, 
bergingen, tuinen, erven en terreinen. Mocht een pand teloorgaan dan kunnen de 
gronden gebruikt worden als parkeerplaats, vijver of tuin. 

Reactie gemeente 
"Bijbehorende voorzieningen' waar deze beroepsgrond op in gaat, zijn een landelijk 
gebruikt en wenselijk onderdeel van bestemmingsomschrijvingen. Het biedt immers 
enige flexibiliteit aan eigenaren. De aanname van appellanten dat bij het teloorgaan 
van een gebouw een kleiner gebouw wordt teruggeplaatst en de resterende ruimte 
wordt gebruikt voor bijvoorbeeld een vijver, lijkt ons niet erg reëel. Tegelijker tijd 
is het echter aan de betreffende eigenaar - om binnen de kaders die de 
bestemmingen geven - een invulling te geven aan de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden van de bestemming. 
De panden van appellanten betreffen Rijksmonumenten, die vanuit die 
hoedanigheid worden beschermd. 
Appellanten hebben niet aangevoerd op welke wijze hun belangen worden geschaad 
door de gehanteerde systematiek. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft op bijbehorende voorzieningen ongegrond te verklaren. 

12. Geluidsonderzoek naar het effect van de wegen ontbreekt 

Reactie gemeente 
De Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het toestaan van nieuwe geluidgevoelige 
bestemmingen akoestisch onderzoek noodzakelijk is. Het bestemmingsplan maakt 
geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mogelijk. Dit geldt voor de omgeving 
van appellanten, maar ook voor de rest van het plangebied. Zoals in de toelichting is 
aangegeven is in het plangebied een aantal indicatieve berekeningen uitgevoerd. 
Deze resultaten liggen tussen de 58 en 65 dB. Er zijn in deze bestaande situatie 
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geen maatregelen noodzakelijk. 
Door appellanten is niet nader onderbouwd noch blijkt uit onderzoek dat deze 
geluidwaarden niet juist of niet aanvaardbaar zouden zijn. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft op het geluidonderzoek ongegrond te verklaren. 

13. Appellanten vinden dat het plan teveel mogelijkheden biedt om ofte wijken 
van het plan en het plan bevat vage toetsingsnormen 

Reactie gemeente 
De reden om afwijkingsmogelijkheden op te nemen in een bestemmingsplan volgt 
uit de wens naar enige flexibilisering om mee te kunnen werken aan gewenste 
ontwikkelingen, zonder dat uitgebreide procedures gevoerd moeten worden. Zoals 
ook in het bestemmingsplan en in het Zienswijzen- en wijzigingsoverzicht is 
toegelicht wordt bij het gebruikmaken van de afwijkingsmogelijkheden uit het 
bestemmingsplan altijd getoetst aan vier criteria. Deze criteria zijn uitvoerig 
toegelicht in de toelichting in paragraaf 6.2.2.4. Er is sprake van een deugdelijk en 
duidelijk bepaald toetsingskader. Daarbij geldt nog dat er bij het gebruik van de 
afwijkingsbevoegdheid altijd sprake is van een apart toetsmoment, waarbij tevens 
de criteria uit de NRK (waaronder de nota Dak) als toetsingskader leidend zijn. 
Anders dan appellanten stellen is er geen sprake van een onduidelijk toetsingskader. 

Conclusie: 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft op de afwijkingsmogelijkheden in het bestemmingsplan ongegrond 
te verklaren. 

14. Gesteld wordt dat de afwijkingsregel van art 25 lid 1 onder b. niet past in het 
beschermende karakter van dit bestemmingsplan. 

Reactie gemeente 
Met dit artikel kan het bevoegd gezag met een omgevingsvergunning afwijken van 
de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of 
de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast als de 
verkeersveiligheid en/of-intensiteit daartoe aanleiding geeft. De mogelijkheid om 
van deze afwijkingsregel gebruik te kunnen maken beperkt zich dus nadrukkelijk 
tot de verkeersveiligheid en de verkeersintensiteit. Van dit artikel kan bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt worden bij herprofïleringenprojecten waarbij een geringe 
aanpassing leidt tot een verbetering van de verkeersveiligheid. In Hoofdstuk 6 van 
de toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven dat dit artikel is opgenomen 
om in te kunnen spelen op onder meer nieuwe ontwikkelingen of veranderende 
wetgeving. Het betreft een apart toetsmoment, waarbij getoetst wordt aan onder 
meer de cultuurhistorische waarden. Gestreefd wordt naar het in stand houden dan 
wel versterken van deze waarden (zie ook hoofdstuk 6 van de Toelichting op het 
betreffende artikel). Belanghebbenden hebben de mogelijkheid van bezwaar/beroep 
als op grond van het betreffende artikel van het bestemmingsplan wordt afgeweken. 
Door appellanten is geen nadere onderbouwing gegeven in hoeverre dit artikel in 
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strijd is met het beschermd stadsgezicht noch is aangegeven op welke wijze 
appellanten in hun belangen worden geschaad door dit artikel. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de beroepsgrond van appellanten die 
betrekking heeft op de afwijkingsmogelijkheden van artikel 25 lid 1 onder b van de 
regels ongegrond te verklaren. 

Hoogachtend, 

Namens burgemeöïfèr en wethouders van Haarlem 

M. 
Hoofd Afdeling Rtjj 


