
Gemeente Haarlem

Haarlem

Leden commissie Ontwikkeling

Datum
Contactpersoon

Doorkiesnummer
E-mail
bijlage

Onderwerp

4 september 2017 
J.R. Hartmans 
023 -511 3769 
j .hartmans@haarlem.nl
notitie nadere motivering planologische afwijking Pim Mulierlaan
nadere motivering ruimtelijke onderbouwing bij omgevingsvergunning eerste fase
59 appartementen met parkeerplaatsen aan Pim Mulierlaan

Geachte leden van de commissie,

Op 30 mei jl. hebben wij een omgevingsvergunning eerst fase verleend voor het 
realiseren van 59 appartementen met parkeerplaatsen aan de Pim Mulierlaan.
Tegen dit besluit heeft de stichting bewonersvereniging de Krim Haarlem e.a. 
beroep ingesteld.
Naar aanleiding van het beroepschrift van de stichting is besloten de ruimtelijke 
onderbouwing, behorende bij het bestreden besluit, van een nadere motivering te 
voorzien.

De stichting stelt in het beroepschrift onder meer dat het bebouwingspercentage uit 
het geldende bestemmingsplan met het vergunde bouwplan wordt overschreden. Dit 
standpunt is deels juist. De bebouwing wordt namelijk op een andere wijze 
gesitueerd dan ten behoeve van een kantoorgebouw op grond van het 
bestemmingsplan 'Sportpark Pim Mulier' mogelijk was. Zo wordt de bebouwing 
omdat dit stedenbouwkundig wenselijk is, verder zuidelijk, op iets ruimere afstand 
van de sportvelden gesitueerd en wordt de bouw van een meer vierkante in plaats 
van rechthoekige bouwmassa toegestaan, zodat het accent meer oostelijk komt te 
liggen.

In de ruimtelijke onderbouwing is de nadruk gelegd op het opheffen van de 
strijdigheid met de bestemming 'Gemengde doeleinden’ ten behoeve van de 
bestemming ‘Wonen’, en minder aan strijdigheden met de 
bebouwingsvoorschriften.
Wel is in de ruimtelijke onderbouwing het bouwplan gedetailleerd met 
situatietekening en geveltekeningen beschreven. Zo is expliciet beschreven dat het 
gaat om een bouwplan met een footprint van circa 20 bij circa 34 meter, in elf
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bouwlagen met een bouwhoogte van 32 meter en bergingen en fietsenstallingen in 
de plint. De ruimtelijke consequenties zijn uitvoerig beschreven in paragraaf 2.3 en 
volgende van de ruimtelijke onderbouwing. Het bouwplan is stedenbouwkundig 
geaccordeerd en er is een positief welstandsadvies afgegeven. Van meet af aan is 
voor alle betrokken partijen duidelijk geweest wat de omvang en situering van het 
bouwplan zou zijn.

Om het ontbreken van de beschrijving van de strijdigheden met de 
bebouwingsregels in de ruimtelijke onderbouwing te ondervangen, heeft de 
vergunninghouder de ruimtelijke onderbouwing middels een nadere notitie 
aangevuld en verduidelijkt (zie bijlage). Deze notitie wordt door ons overgenomen 
en geldt als een nadere motivering van het bestreden besluit. Voor alle 
duidelijkheid: het besluit en de rechtsgevolgen daarvan worden in materieel opzicht 
niet gewijzigd.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
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Inleiding 

Er is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld om woningbouw in de vorm van een 

appartementencomplex aan de Pim Mulierlaan te Haarlem (031810.00916600 / 18-07-2016) mogelijk te 

maken. In paragraaf 1.1 van deze onderbouwing is aangegeven dat de ontwikkeling niet past binnen de 

bouw- en gebruiksmogelijkheden zoals beschreven in het vigerende bestemmingsplan. Geconcludeerd is 

dat om die reden een ruimtelijke onderbouwing voor afwijking van dat bestemmingsplan nodig is. Hierin 

moet worden aangetoond dat de ontwikkeling voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. 

 

In de ruimtelijke onderbouwing is dit in brede zin aangetoond. De ruimtelijke onderbouwing gaat daarom 

ook in op zaken die op zich niet te maken hebben met de verandering van kantoorfunctie naar een 

woonfunctie, zoals bijvoorbeeld de natuuraspecten. Bovendien zijn alle onderzoeken (zoals akoestiek, 

licht en verkeer) uitgevoerd op basis van het voorgenomen bouwplan. Hiermee is al aangegeven dat er 

sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Deze is daarmee voor dit bouwplan voldoende aangetoond. 

Derhalve kan worden geconcludeerd dat het afwijken in brede zin is gemotiveerd; de beoogde 

ontwikkeling voldoet daarmee aan een goede ruimtelijke ordening. 

 

De ruimtelijke onderbouwing gaat in paragraaaf 1.3 specifiek in op het vigerende bestemmingsplan. 

Daarin is ingegaan op de belangrijkste afwijking van het bestemmingsplan, zijnde de afwijking van de 

gebruiksmogelijkheden van de bestemming Gemengde doeleinden. Deze laten namelijk geen 

woongebouw toe, maar voorzagen in een kantoorgebouw op deze plek. Andere, ondergeschikte 

afwijkingen van het vigerende bestemmingsplan, onder andere de overschrijding van het bouwvlak, 

worden in deze paragraaf niet expliciet beschreven. De ruimtelijke onderbouwing bevat verder een 

situatietekening en tekeningen van het bouwplan (afbeelding 2.3, 2.4, 2.5). Hierop, en op de tekeningen 

die als bijlage bij de ontwerp-vergunning waren gevoegd, staat duidelijk de positie en omvang van het 

beoogde gebouw. Daarmee is voor eenieder duidelijk welk bouwplan onderbouwd is. 

 

Afwijkingen van het bestemmingsplan 

Niettemin is er aanleiding om binnen dit hoofdkader nog een nadere motivering te geven ten aanzien van 

de overige (ondergeschikte) afwijkingen van het vigerende bestemmingsplan. Daarin voorziet deze 

memo. Bij de projectie van het bouwplan over de kaart van het vigerende bestemmingsplan (zie 

onderstaande figuur) blijken, los van de hoofdafwijking ten aanzien van de toegestane functie er nog een 

paar andere afwijkingen te zijn. Dit betreft de volgende: 

 

- In het zuidoosten wordt het bouwvlak overschreden door een uitstekend deel van het gebouw. 

- Een deel hiervan ligt ook binnen de bestemming Verkeers- en verblijfsdoeleinden. 

- Aan de (zuid)oostzijde ligt een smal deel van het gebouw binnen de bestemming Water- en 

groenvoorzieningen. 

- De voorziene parkeerplaatsen liggen aan de noordoostzijde binnen de bestemming Water- en 

groenvoorzieningen. 

- De maximale brutovloeroppervlakte van 6.500 m2 wordt overschreden; 
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Aan de westzijde ligt een aantal voorziene parkeerplaatsen binnen de bestemming Verkeers- en 

verblijfsdoeleinden. Dit is op zich geen afwijking van deze bestemming. Hier zijn al parkeerplaatsen 

toegestaan.  

 

Qua bouwregels wordt anders dan eerder in de ruimtelijke onderbouwing aangegeven toch afgeweken 

van de maximale bouwhoogte. De westzijde van het bouwplan komt buiten het gebied waar een hoogte 

van 35 meter is toegestaan (de schuine groene arcering). Deze aanduiding is echter niet scherp 

begrensd. 

 

Bovendien moet worden opgemerkt dat het vigerende bestemmingsplan een analoge plankaart bevat. 

Dergelijke plankaarten bevatten een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. Daarom is in het 

bestemmingsplan ook een bijzondere vrijstelling opgenomen (artikel 10 a) dat het college de 

mogelijkheid biedt om bebouwings- en bestemmingsgrenzen te overschrijden voor afwijkingen als gevolg 

van onnauwkeurigheden op de kaart dan wel voor geringe afwijkingen. De maximale maat hiervoor 

bedraagt 2 meter. Omdat er in dit geval toch sprake is van een buitenplanse afwijking met de uitgebreide 

procedure, is deze binnenplanse afwijking niet als zodanig toegepast. 

 

Figuur 1: Projectie bouwplan over vigerend bestemmingsplan 

 

Nadere motivering 

Omdat in de ruimtelijke onderbouwing niet expliciet is ingegaan op de positionering en de omvang van 

het gebouw, wordt hier een nadere ruimtelijke motivering ten aanzien van de afwijkingen gegeven. 

 

Algemeen 

De situering van het bouwplan en de parkeerplaatsen buiten het bouwvlak en bestemmingsvlak is 

ontstaan vanuit de stedenbouwkundige setting, de gekozen oplossing van het parkeren en de vorm van 

de kavel. 

 

De locatie ligt aan belangrijke uitvalsweg van Haarlem. Er is voor gekozen om het gebouw direct aan het 

kruispunt te positioneren en als het ware op te laten rijzen uit het groen dat watergang De Delft 
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begeleidt. Hiermee wordt het kruispunt gemarkeerd. Door deze positie wordt tevens een maximale 

afstand tot het sportpark aangehouden en is het mogelijk om genoeg parkeerruimte bij het gebouw te 

realiseren. Dit vanwege een goed woon- en leefklimaat voor de toekomstige bewoners en ook voor de 

omgeving (voorkoming parkeeroverlast). 

 

Bovendien is de ruimtelijke opzet van een kantoorgebouw anders dan van een woongebouw. Een 

kantoorgebouw is vaak langwerpig. Doorgaans zijn kantooreenheden gepositioneerd langs een centrale 

ontsluiting. Een woongebouw is daarentegen vaak vierkant; de voordeuren zijn dan geclusterd rondom 

één stijgpunt. De omvang van het huidige bouwvlak is gebaseerd op een kantoorgebouw. Dit maakt dat 

de vorm van het bouwvlak niet meer voldoet voor de plaatsing van een woongebouw op dit markante 

punt. 

 

Specifiek 

Het buiten het bouwvlak uitstekende deel in het zuidoosten betreft een stedenbouwkundig accent. 

Blijkens het verslag van 22 november 2016 is de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(welstandscommissie) akkoord gegaan met het ontwerp voor de woontoren en de door de architect 

voorgestelde materialisering. Hetzelfde geldt voor de geringe afwijking van het gebied waar een hoogte 

geldt van 35 meter. Deze afwijking is nodig om het woongebouw te realiseren. 

 

Ter plekke wordt ook voor een deel gebouwd binnen de bestemming “Verkeer- en verblijfsdoeleinden”. 

Dit betekent materieel echter geen verandering voor de verkeersfunctie. Ter plekke is geen weg, fiets- of 

voetpad aanwezig, het is onbebouwd terrein. Het even ten zuiden hiervan gelegen bestaande fiets- en 

voetpad wordt hierdoor niet geraakt. 

 

Hetzelfde geldt voor de overschrijding van de bestemming Water- en groenvoorzieningen. Deze is uiterst 

ondergeschikt van aard en feitelijk betreft het braakliggend terrein dat niet voor water of groen is 

ingericht. Een en ander blijkt uit onderstaande foto. De bebouwing komt niet voorbij de paaltjes. 

De bomen in de groenvoorziening aan de oostzijde zijn op de projectietekening aangegeven. Aan de 

noordoostzijde waar de parkeerplaatsen tot in de groenvoorziening komen, wordt gestreefd naar behoud 

van het bestaande groene beeld met bomen. De ruimtelijke uitstraling blijft ongeveer hetzelfde. Er 

blijven bomen staan of worden opnieuw (ver)plant. 

 

 

 

Figuur 2: Feitelijke situatie (bron: Google Streetview, juni 2016) 

 



Memo Nadere motivering Pim Mulierlaan blz. 4 

Het gebouw overschrijdt de maximale brutovloeroppervlakte die in de regels opgenomen is. De 

oppervlaktebepaling is relevant bij een kantoorpand, enerzijds omdat de oppervlakte regionaal meetelt, 

anderzijds omdat hier de vloeroppervlakte relevant is voor de verkeersgeneratie (CROW). Bij een 

woongebouw is het aantal woningen relevant voor het ruimtelijk beleid en de verkeersgeneratie. 

 

Een kantoorgebouw heeft hogere verdiepingen. In dat geval zouden er maximaal 10 bouwlagen 

gerealiseerd kunnen worden. Een woongebouw heeft lagere verdiepingen, zodat er een etage extra 

gerealiseerd kan worden. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de ontwikkeling niet leidt tot 

negatieve ruimtelijke effecten. 

 

Conclusie 

 

In de ruimtelijke onderbouwing is gemotiveerd dat er bij het onderhavige functiewijziging van een 

kantoor- naar een woonfunctie sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Gelet op het vorenstaande 

kan dit ook worden geconstateerd ten aanzien van de overige ondergeschikte afwijkingen van het 

vigerende bestemmingsplan. 
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