
      

 
Amendement “Adviesrecht Raad afwijking Omgevingsplan" 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 22 september 2022,  

naar aanleiding van het vaststellen van het Adviesrecht Raad afwijking Omgevingsplan 
 

Constaterende dat: 

 Met de Omgevingswet het college bevoegd is om te besluiten over een afwijking van 
het omgevingsplan en de raad de bevoegdheid heeft om alleen een bindend advies 
te geven voor categorieën die vooraf zijn vastgesteld, 

  Om invulling te geven aan dit bindende adviesrecht door het college beleidsregels 
zijn opgesteld, (bijlage 1 Beleidsregels van de gemeenteraad van Haarlem over het 
adviesrecht voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten) 

 op grond van het daarin opgenomen "artikel 1 - categorieën en gevallen" 
respectievelijk het oprichten en/of gebruiken (artikel 1 lid 1, sub e), het uitbreiden 
(artikel 1, lid 1, sub f) of het wijzigen van het gebruik (artikel 1 lid 1, sub g) van 
gebouwen/opstallen bij een oppervlakte van 2500 m² of meer ter advisering aan de 
raad wordt voorgelegd 

Overwegende dat  

 Afwijkingen van het omgevingsplan in bestaand stedelijk gebied met een bestaande 
(stedenbouwkundige) korrelgrootte van gebouwen, veel vooroorlogse wijken met 
hoofdzakelijk eengezinswoningen (en een daarmee samenhangende beperkte 
footprint en bouwhoogte), een historische, monumentale binnenstad en een 
Bechermd Stadsgezicht veel impact kunnen hebben op de ruimtelijke kwaliteit en 
leefbaarheid, 

 behalve het college ook de gemeenteraad door inwoners van de stad als hoeder van 
deze ruimtelijke kwaliteit en de daarmee samenhangende leefbaarheid van de stad 
wordt beschouwd (en aldus wordt aangesproken), 

 tijdens de bespreking in de commissie ontwikkeling d.d. 1 september 2022 naar voren 
kwam dat de raad reeds van haar adviesrecht gebruik wil maken op kleinere 
afwijkingen van het omgevingsplan dan de door het college in artikel 1 lid 1, sub e, f 
en g voorgestelde ondergrens van 2500 m², 

 Gelet op de maat en schaal van gebouwen en het (monofunctionele) bedrijfsmatige 
gebruik (alwaar de woonfunctie nagenoeg ontbreekt) de door het college 
voorgestelde grens van 2500 m² voor afwijkingen op bedrijventerrein Waarderpolder 
te honoreren, 
 
 



Draagt het college op: 

De navolgende tekst van artikel 1 Categorieën van gevallen lid 1, sub e, f en g uit 
bijlage 1: "Beleidsregels van de gemeenteraad van Haarlem over het adviesrecht voor 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten" te schrappen: 

e. het oprichten en/of gebruiken van een of meerdere hoofdgebouwen en eventuele 
bijbehorende bouwwerken, anders dan voor wonen, op één locatie en met een 
brutovloeroppervlakte (op basis van NEN 2580) van meer dan 2500 m²;  

f. het uitbreiden van een bestaand gebouw, waarbij de bestaande brutovloeroppervlakte (op 
basis van NEN 2580) met minimaal 50% of met minimaal 2500 m² wordt uitgebreid;  

g. Het wijzigen van het gebruik van bestaande opstallen van meer dan 2500 m². 

En te vervangen door de volgende tekst: 

e. het oprichten en/of gebruiken van een of meerdere hoofdgebouwen en eventuele 
bijbehorende bouwwerken, anders dan voor wonen, op één locatie en met een 
brutovloeroppervlakte (op basis van NEN 2580) van meer dan 500 m²;  

f. het uitbreiden van een bestaand gebouw, waarbij de bestaande brutovloeroppervlakte (op 
basis van NEN 2580) met minimaal 50% of met minimaal 500 m² wordt uitgebreid;  

g. Het wijzigen van het gebruik van bestaande opstallen van meer dan 500 m². 

En aan het artikel 1 toe te voegen het lid 3: 

3. Voor gevallen als genoemd in het eerste lid, sub e, f en g die zijn gelegen op het 
bedrijventerrein Waarderpolder wordt in afwijking van de in deze artikelen genoemde maten 
van het (gedeelte van het) project dat in strijd is met het omgevingsplan uitgegaan van 2.500 
m2 

En gaat over tot de orde van de dag 
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