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Vaststelling bestemmingsplan Vondelkwartier, Vogelbuurt en Dietsveld: 
commissiebehandeling

Geachte leden,

Donderdag as staat het bestemmingsplan Vondelkwartier, Vogelbuurt en 
Dietsveld op de agenda van de Commissie Ontwikkeling.

Geconstateerd is dat het bestemmingsplan op enkele kleine technische punten nog 
moet worden aangepast. Met deze ambtshalve aanpassingen wordt voorkomen dat 
op een later moment een herstelbesluit genomen moet worden. Na behandeling in 
de commissie worden de nodige aanpassingen doorgevoerd. De aangepaste nota 
wordt geagendeerd voor de raadsbehandeling.

Het betreft de volgende punten:

1. In de nota van wijzigingen is ten onrechte opgenomen dat de aanduidingen 
‘garage’ en ‘kinderdagverblijf verwijderd worden van de verbeelding.
Door dit te doen worden enkele bestaande legale garages en 
kinderdagverblijven onder het overgangsrecht gebracht. Voorgesteld wordt 
de betreffende aanduidingen weer op de verbeelding op te nemen.

2. De tuin bij Vinkenstraat 75 is abusievelijk bestemd als T-2 in plaats van T-3 
(want volledig bebouwd). Voorgesteld wordt de verbeelding aan te passen 
en deze tuin als T-3 te bestemmen.

3. Op de verbeelding is het trafohuisje aan de Gijzenvaart bestemd als B-nv 
(Bedrijf-nutsvoorziening), terwijl dit object dusdanig klein is, dat deze gelet 
op de in Haarlem gehanteerde wijze van bestemmen binnen de 
Groenbestemming had moeten worden opgenomen. Voorgesteld wordt de 
verbeelding overeenkomstig aan te passen.

4. Omwille van de leesbaarheid en juridische houdbaarheid dienen er nog 
enkele (ondergeschikte) tekstuele wijzigingen in de regels doorgevoerd te 
worden bij o.a.de definitie van straatmeubilair en voorzieningen van 
openbaar nut. Ook dient de opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten behoeve 
van de ontwikkeling aan de Rijksstraatweg 374 verduidelijkt te worden.
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Tot slot moet ook de aanhef van artikel 19 worden gewijzigd, alsmede moet 
een maatvoering voor bestaande carports in de regels worden opgenomen. 
Voorgesteld wordt deze ondergeschikte tekstuele aanpassingen in de regels 
door te voeren.

Ik verzoek uw commissie deze aanpassingen mee te nemen bij de 
raadsvaststelling van dit bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Spijk


