
       

   

 

Amendement “meer buitenplanse woningen, eerder verplichte participatie" 

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

naar aanleiding van het vaststellen van het de lijst verplichte participatie buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten  
 

Constaterende dat: 

 Met de komst van de Omgevingswet de gemeenteraad de mogelijkheid krijgt om 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan te wijzen waarbij participatie verplicht 
wordt gesteld, 

 Het activiteiten betreffen waarbij in een eerder stadium geen participatie heeft 
plaatsgevonden.  

 Met het vaststellen van deze lijst duidelijkheid wordt gecreëerd voor toekomstige 
initiatiefnemers (c.q. aanvragers van een Omgevingsvergunning) bij welke activiteiten 
participatie als een verplichting geldt. 

Overwegende dat  

 het college de realisatie van 1 woning heeft opgenomen in categorie 1 "activiteiten in 
en om het huis" (geen verplichte participatie), de realisatie tot 10 woningen in 
categorie 2 "standaard initiatief - veel voorkomend" (geen verplichte participatie) en 
de realisatie van 10 of meer woningen in categorie 3 "kleinschalige ontwikkelingen"  
(wel verplichte participatie), 

 deze indeling erg grofmazig is met grote gevolgen voor het karakter van de 
participatie, 

  een project met meerdere woningen, zeker ook wanneer deze buitenplans worden 
gerealiseerd, een grote impact kunnen hebben op de leefomgeving en daarmee als 
juridisch en maatschappelijk "complex van aard" kwalificeert,  

 het realiseren van woningen als buitenplanse activiteit met de toename van het aantal 
woningen geleidelijker en eerder vraagt om intensivering van het niveau van 
participatie (van vrijblijvend naar verplicht, van "meeweten" naar "meedenken"), 
 
 
 



Draagt het college op: 

In Bijlage 1: Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie 
verplicht is,  

in artikel 1: 

de tekst bij categorie 2 "standaard initiatief - veel voorkomend" , 3e bullet  

woningbouw bij toevoeging tot  10 woningen 

te schrappen en te vervangen door  

woningbouw bij toevoeging tot  4 woningen 

en 

de tekst bij categorie 3 "Kleinschalige ontwikkelingen",1e bullet  

het bouwen van 10 of meer woningen 

te schrappen en te vervangen door  

het bouwen van 4 of meer woningen 

 

En gaat over tot de orde van de dag 
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