
  

 

Amendement definitie Hoogbouw 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 20 december 2018,  

naar aanleiding van de vaststelling van de “Notitie Hoogbouwprincipes, kansen voor 

hoogbouw in Haarlem”,  

 

constaterende dat, 

- in het Raadsstuk alsmede de Notitie een tweetal bouwhoogten worden vermeld, 

respectievelijk 20 meter voor de historische binnenstad en 30 meter voor locaties 

daarbuiten, 

- de hoogbouwprincipes uit de Notitie voor beide gevallen van toepassing zijn (p. 15 

notitie) 

 

overwegende dat, 

- hoogbouwdefinities zijn gebaseerd op de Structuurvisie Haarlem 2020 uit 2005, 

- het college een hoogbouwvisie heeft toegezegd voor medio 2019, een en ander in 

relatie tot de nieuw op te stellen Omgevingsvisie, 

- hoogbouw zich niet alleen in absolute getallen laat uitdrukken, doch veeleer in 

relatieve zin ten opzichte van de directe omgeving, 

- gemeente Amsterdam in haar structuurvisie 2040 de relativiteit van hoogbouw ten 

opzichte van de directe omgeving heeft uitgedrukt in haar definitie hoogbouw (Onder 

hoogbouw wordt verstaan: gebouwen vanaf ca 30 meter of twee maal de gemiddelde bouwhoogte in de 

directe omgeving. Bron: uitvoeringskader Structuurvisie Amsterdam 2040) 

 

Verzoekt de volgende tekst in het Raadsstuk en in de Notitie te schrappen 

• Raadsstuk, p. 2 Als belangrijkste elementen zijn in de notitie opgenomen: a. In de 

beschermde binnenstad gelden gebouwen vanaf 20 m bouwhoogte als hoogbouw, 

daarbuiten vanaf 30 m bouwhoogte 

• Notitie, p. 15 “gebouwen hoger dan 10 bouwlagen, vanaf 30 meter hoogte. (...) In 

deze zone worden gebouwen met een hoogte boven de 20 meter dan ook al tot 

hoogbouw gerekend.” 



 

En te vervangen door de volgende tekst: 

• Raadsstuk, p. 2 Als belangrijkste elementen zijn in de notitie opgenomen: a. In de 

beschermde binnenstad gelden gebouwen vanaf 20 m bouwhoogte of maximaal 6 

bouwlagen indien de gemiddelde bouwhoogte in de directe omgeving 3 lagen 

of lager is als hoogbouw, daarbuiten vanaf 30 m bouwhoogte of maximaal 8 

bouwlagen indien de gemiddelde bouwhoogte in de directe omgeving 4 lagen 

of lager is 

• Notitie p. 15 “gebouwen hoger dan 10 bouwlagen, vanaf 30 meter hoogte of 

maximaal 8 bouwlagen indien de gemiddelde bouwhoogte in de directe 

omgeving 4 lagen of lager is. (...) In deze zone worden gebouwen met een hoogte 

boven de 20 meter of maximaal 6 bouwlagen indien de gemiddelde bouwhoogte 

in de directe omgeving 3 lagen of lager is dan ook al tot hoogbouw gerekend. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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