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Bestemd voor: Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de commissie 

Ontwikkeling.  

Bijlagen Geen 

De commissie Ontwikkeling heeft de portefeuillehouder op 27 augustus 2020 verzocht om voorafgaand aan 

de hoorzitting in gesprek te gaan met de omwonenden die bezwaar hebben gemaakt tegen de dakopbouw 

aan Kinderhuisvest 37. Daarnaast heeft de commissie verzocht om een versnelde behandeling van de artikel 

38-vragen. Overeenkomstig uw verzoek hebben wij de artikel 38-vragen versneld behandeld. De 

beantwoording is op 3 september 2020 naar de Griffie verzonden. 

 

Over het verzoek tot een gesprek, overwegen wij het volgende. Het college heeft begrip  voor het verzoek 

van de commissie. Er loopt echter een formele bezwarenprocedure tegen de verleende 

omgevingsvergunning voor de dakopbouw. In de Algemene wet bestuursrecht is omschreven op welke wijze 

deze procedure gevoerd moet worden. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat alle betrokkenen op dezelfde 

wijze worden behandeld en dat betrokkenen ook in elkaars aanwezigheid worden gehoord. Daarbij worden 

dus niet alleen de indieners van de bezwaarschriften in de gelegenheid gesteld om hun standpunt naar voren 

te brengen, maar ook de vergunninghouder. Aanvullend is de Haarlemse Verordening op de behandeling van 

de bezwaarschriften vastgesteld, waarbij gekozen is voor advisering door een onafhankelijke 

bezwarencommissie. Deze commissie hoort alle betrokkenen en brengt daarna objectief en onafhankelijk 

advies uit aan het college.   

 

Het is in deze procedure niet passend dat de portefeuillehouder tijdens  deze procedure in gesprek gaat met 

de bezwaarmakers over hun bezwaarschrift. Hiermee wordt de formele procedure, die met waarborgen voor 

alle betrokkenen is omkleed, immers doorkruist. Het college zal  daarom niet ingaan op uw verzoek om 

hangende de bezwarenprocedure met de bezwaarmakers in gesprek te gaan. Op basis van het advies van de 

commissie bezwaarschriften zal het college tot een volledig heroverweging overgaan en de toelaatbaarheid 

van de dakopbouw opnieuw beoordelen. 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 

 
 
 


