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Bestuurlijke context
Het voorontwerp bestemmingsplan Frederikspark heeft ter inzage gelegen en er is wettelijk vooroverleg
( artikel 10 BRO) over het plan gevoerd. De inhoudelijke reacties die dit heeft opgeleverd zijn verwerkt
in bijlage 8 en 10 van de plantoelichting. In de bijlageworden de inhoudelijke wijzigingen opgesomd.

Het plangebied Frederikspark valt geheel onder het beschermd stadsgezicht. Om de waarden van het
beschermd stadsgezicht in het bestemmingsplan te beschermen is naast de bestemmingsplankaart ook
een waarderingskaart beschermd stadsgezicht opgesteld. Deze kaart is onderdeel van het
bestemmingsplan en bevat een indeling van de bebouwing in drie verschillende orden en nieuwbouw (
na 1950). Tevens zijn op de waarderingskaart ensembles en seriebouw aangegeven. De verschillende
orden, nieuwbouw, ensembles en seriebouw worden door de waarderingskaart gekoppeld aan een mate
van bescherming in de planvoorschriften. Naast de beschermende werking heeft de waarderingskaart
ook een communicatieve waarde. Het biedt namelijk inzicht in waarden van het beschermd stadsgezicht
op perceelsniveau.



ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN FREDERIKSPARK
Wijzigingen naar aanleiding van de inspraak:
Onderstaande wijzigingen zijn het resultaat van de verwerking van de inspraakreacties op het
voorontwerp bestemmingsplan Frederikspark, zoals opgenomen in bijlage 8 van de plantoelichting.
De waarderingskaart is aangepast, t.w: De monumentale poorten aan Dreef, Paviljoenslaan en

Kleine Houtweg zijn ingetekend. De Bremer-en-Zwiersvleugel is ingetekend als orde 3. De
bestaande nieuwbouw van de provincie in het park is ingetekend en heeft een grijze kleur gekregen
( nieuwbouw na 1950). Tevens is genoemde vleugel opgenomen op de bestemmingsplankaart.

Op de bestemmingsplankaart in het voorontwerp was een dwarsdoorsnede van het provinciehuis
opgenomen. E.e.a. leidde tot onduidelijkheid. Daarom is deze verwijderd.

Op de bestemmingsplankaart is voor het provinciehuis een aanduiding opgenomen voor
Brutovloeroppervlakte (BVO), zodat een eventueel te realiseren nieuwbouw het aantal m2 van het
Mateo-plan niet overstijgt.

Op de bestemmingsplankaart is  een aanduiding “seksinrichting”opgenomen voor Baan 17. Deze 
seksinrichting is al jaren op dit adres gevestigd. Het is krachtens jurisprudentie niet zonder meer
toegestaan om bestaand gebruik weg te bestemmen.

De tekst in de toelichting onder “2.2. Structuurplan Haarlem 2020” is geactualiseerd.
Een aantal panden van de provincie aan de Kleine Houtweg en de Paviljoenslaan zijn inmiddels

verkocht. De tekst van de toelichting is hierop aangepast.
Tabel 3 “leeftijdsopbouw per 1 januari 2003”in de toelichting is geactualiseerd.
De tekst onder 2.8 “verkeer”in de toelichting is geactualiseerd.

Wijzigingen naar aanleiding van het Wettelijk Vooroverleg ( artikel 10 BRO):
Onderstaande wijzigingen zijn het resultaat van de verwerking van de reacties uit het wettelijk
vooroverleg op het voorontwerp bestemmingsplan Frederikspark, zoals opgenomen in bijlage 10 van de
plantoelichting.
Hoogheemraadschap vanRijnland: de tekst onder 2.10 “water en watertoets”in de toelichting is 

aangepast.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat: de tekst onder 2.1 “Rijks- en provinciaal beleid”wordt 
aangepast. Aan de tekst onder 2.11 “milieuonderzoek”wordt een hoofdstuk “Externe
veiligheid”opgenomen. In artikel 18(Verkeersdoeleinden) van de voorschriften wordt een hoogte 
opgenomen zodat lichtmasten en verkeersregelinstallaties mogelijk zijn.

Historische Vereniging Haerlem/ de commissie Noord-Holland van de Bond Heemschut: de
waarderingkaart en bestemmingsplankaart zijn aangepast  zodat de bestaande “Bremer-en Zwiers-
vleugel”gehandhaafd kan worden.

 Provincie Noord-Holland: er is een aanduiding “seksinrichting”op de bestemmingsplankaart 
opgenomen voor Baan 17.

Overige wijzigingen:
Op verzoek van de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland is op de plankaart

en in de voorschriften een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om eventuele nieuwbouw op
Houtplein 33 mogelijk te maken. Het gaat dan met name om het gebruik van de binnenplaats, het
zogenaamde atrium.

Het Frederikspark zelf is aangewezen als monument. Op de waarderingskaart is een arcering
opgenomen teneinde de grenzen van het monument duidelijker aan te geven.

De tabel van bedrijven opgenomen in bijlage 3(Milieuonderzoek) behorend bij de toelichting is
geschrapt omdat e.e.a. aanleiding gaf voor verwarring. Alle in het gebied aanwezige bedrijven ( met
uitzondering van de parkeergarage) voldoen namelijk aan de hindercategorie. Het is dus niet
noodzakelijk hiervoor een tabel op te nemen.

De panden Kleine Houtweg 30, 32 en 34 en Paviljoenslaan 13 en 15 zijn door de provincie
verkocht. Teneinde meer gebruiksmogelijkheden toe te laten is de bestemming K/W gewijzigd in
een gemengde doeleinden bestemming.

Tenslotte is het gehele plan gecontroleerd op kleine onvolkomenheden als verschrijvingen en
taalkundige omissies.
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1 INLEIDING

1.1 Begrenzing van het plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan “Frederikspark” ligt ten zuiden van de binnenstad
van Haarlem en beslaat een oppervlakte van ca. 14,7 ha. Het plangebied wordt aan de
noordzijde begrensd door de Gasthuissingel, aan de oostzijde door de Kleine Houtweg, aan
de zuidzijde door de Paviljoenslaan een aan de westzijde door de Dreef en het Houtplein (zie
fig.1 ).

1.2 Aanleiding tot actualisering van het bestemmingsplan

Voor het plangebied Frederikspark zijn enkele redenen om een nieuw bestemmingsplan te
maken:
1. Er is een verouderd bestemmingsplan van kracht.
2. Planologisch wordt er ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van het provinciehuis

(§2.5).
3. Het hele plangebied valt binnen het beschermd stadsgezicht. De beschermende werking
van het “beschermd stadsgezicht” wordt in het nieuwe bestemmingsplan ingepast. 
Daartoe is de waarderingskaart bij het bestemmingsplan opgenomen.

1.3 Doel en planvorm

Het bestemmingsplan Frederikspark bestaat uit een plankaart, waarderingskaart, voor-
schriften en een toelichting. De voorschriften bevatten juridische regels over het gebruik van
de ruimte. Deze regels geven aan of, en zo ja, hoe ruimte bebouwd mag worden en welke
functies (bestemmingen) zijn toegestaan. De plankaart geeft de exacte plaats van de
bestemmingen aan, en verwijst naar de voorschriften. De toelichting, tenslotte, is de
onderbouwing van voorschriften en plankaart. Hierin wordt beschreven wat het doel is van
het bestemmingsplan en wat de toekomstige ontwikkeling van het gebied is. Er wordt
ingegaan op onderwerpen die voor die ontwikkeling van belang zijn, zoals de
stedenbouwkundige structuur, de haalbaarheid van het plan en milieuhygiënische aspecten.

Hoofddoel van het nieuwe bestemmingsplan Frederikspark is het opstellen van een actueel
juridisch kader, waarbinnen de bestaande situatie adequaat wordt geregeld. Het
consoliderende karakter van het plan krijgt juridisch gestalte door de gedetailleerde
bestemmingen die op de kaart zijn aangegeven. De bestaande ruimtelijk-functionele struc-
tuur en voortzetting van het huidige gebruik vormen daarbij belangrijke uitgangspunten. De
plankaart en de planvoorschriften zijn zo opgesteld dat een maximale bescherming ontstaat
voor de functies en gebouwen die in het huidige karakter dienen te worden behouden.
Tweede doel van het bestemmingsplan is aan te geven waar (in beperkte mate) ruimtelijke
ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, zowel wat betreft gebruik als wat betreft
bebouwingsmogelijkheden. In het plan wordt bijvoorbeeld, waar mogelijk en wenselijk,
ruimte geboden voor niet verstorende functieverandering of uitbreiding van bebouwing,
zonder dat daarvoor het bestemmingsplan behoeft te worden aangepast.

Het resultaat van deze wijze van bestemmen is dat inzichtelijk is wat wel en niet kan in het
plangebied, maar dat bovenal duidelijk is aangegeven, dat consolideren geen stilstand
betekent. Daar waar dit mogelijk en verantwoord is, wordt een bestemmings- of
bouwverruiming toegepast.
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1.4 Geldende bestemmingsplannen en andere ruimtelijke regelingen

Binnen het plangebied valt het vigerende
bestemmingsplan Frederikspark-Houtplein. Voor een
klein deel geldt “B12”. Voor de overige gebieden 
binnen het plangebied geldt geen bestemmingsplan.
Hier zijn de stedenbouwkundige bepalingen uit de
Haarlemse Bouwverordening van kracht.

Tabel 1
nr. Naam van het

plan
Vastgesteld Goedgekeurd

B12 24-8-1938
(nr.14)

2-11-1938
(nr. 108)

402 Frederikspark/
Houtplein

15-01-1986
(nr. 19)

20-01-1987
(nr. 273)

Sinds 5 december 1990 is de binnenstad van Haarlem en de Haarlemmerhout aangewezen als
‘beschermd stadsgezicht’ in de zin van de Monumentenwet 1988. Dat betekent dat het
bijzondere ruimtelijke en functionele karakter van het gebied in een bestemmingsplan moet
worden beschermd (ex artikel 36 van de Monumentenwet). De beschermende werking van
‘beschermd stadsgezicht’ is in het nieuwe bestemmingsplan ingepast. Daartoe is in de
toelichting een beschrijving van de beeldkwaliteit opgenomen.

1.5 Planproces

Het bestemmingsplan Frederikspark doorloopt, net als ieder bestemmingsplan, een
uitgebreide procedure. De planning is dat hiermee in najaar 2005 wordt gestart, door het plan
aan te bieden aan het college van Burgemeester en Wethouders. Als het college met het plan
instemt wordt het voorontwerp bestemmingsplan Frederikspark vrijgegeven voor inspraak
voor burgers en het plan gedurende 6 weken ter visie te leggen. Tijdens deze periode wordt
een informatieavond georganiseerd, waar het plan wordt toegelicht. Tegelijk met de inspraak
wordt gestart met het wettelijk vooroverleg (ex art. 10 Besluit op de ruimtelijke ordening)
met verschillende (semi)overheden en belangengroepen (zie bijlage 5).
De tijdens de inspraak gemaakte opmerkingen, de binnengekomen inspraakreacties en de
commentaren naar aanleiding van het wettelijk vooroverleg, kunnen leiden tot aanpassing
van het voorontwerp bestemmingsplan Frederikspark. Het aangepaste voorontwerp
bestemmingsplan wordt vanaf dan ontwerp bestemmingsplan Frederikspark genoemd en, na
publicatie, 6 weken ter inzage gelegd. In die tijd kunnen schriftelijke zogenoemde
zienswijzen (=bezwaren) worden ingediend bij de gemeenteraad. De gemeenteraad
beoordeelt deze reacties en kan het ontwerp bestemmingsplan aanpassen. Hierna stelt hij het
bestemmingsplan Frederikspark officieel vast. Na deze fase wordt het plan ter goedkeuring
gezonden aan de provincie Noord-Holland. Ook in deze fase is voorzien in een
bezwarenprocedure.

1.6 Opzet van de toelichting; leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van diverse onderzoeken en analyses van het plangebied,
overeenkomstig art. 9 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. In dat hoofdstuk wordt
een beschrijving van de huidige situatie en gewenste toekomstige ontwikkelingen van de
verschillende voorkomende functies, zoals wonen, bedrijvigheid en diverse voorzieningen.

 In hoofdstuk 3 wordt aangegeven hoe de visie en de onderzoeken die in hoofdstuk 2 zijn

Fig. 2 Vigerende bestemmingsplannen
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beschreven vertaald zijn naar juridische regels.
Hoofdstuk 4 is gereserveerd voor de resultaten van de inspraak en het vooroverleg ex

artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. Dit hoofdstuk wordt geschreven na
afronding van inspraak en vooroverleg, en is daarom pas in het ontwerp
bestemmingsplan aanwezig. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de economische
uitvoerbaarheid van het plan en handhaving.

 In de bijlagen zijn opgenomen de documentenlijst, de methodiek waarderingskaart, het
milieuonderzoek, het wateradvies, de lijst met de deelnemers wettelijk vooroverleg en
het inspraakplan.
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2 BESCHRIJVING VAN PLANGEBIED EN FUNCTIES

Het voorliggende hoofdstuk gaat in op de stedenbouwkundige structuur van het plangebied
Frederikspark en de diverse aanwezige functies. Per functie wordt een beschrijving gegeven
van de huidige situatie en eventueel aanwezige planologische knelpunten. Aansluitend
daarop worden per functie de gewenste, toekomstige ontwikkelingen en de verschillende
ruimtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden besproken. Hierbij zijn de beleidslijnen uit
andere gemeentelijke nota's, voor zover relevant, betrokken ( zie bijlage 1). Aan het eind van
dit hoofdstuk wordt ingegaan op milieuaspecten (bodemkwaliteit en invloed van
verkeerswegen en bedrijven). In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van deze analyse vertaald in
uitgangspunten voor de juridische bestemmingsopzet van het plan.

Algemeen uitgangspunt voor het bestemmingsplan Frederikspark is dat de gronden en de
bestaande bebouwing in principe conform het huidige gebruik bestemd zullen worden, mits
dit gebruik wenselijk is binnen de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Het is van
belang om voor de bestaande bebouwing en functies een bestemmingsregeling te ontwerpen,
die mogelijkheden biedt voor het voortzetten van wenselijke functies, met in achtneming van
de effecten van voortzetting en uitbreiding van die functies op de omgeving. Hierbij dient
dus rekening gehouden te worden met ontwikkelingen die zich binnen dat gebruik kunnen
voordoen (zoals behoeften ten aanzien van het verbouwen en gebruik van woningen of
andere functies in de komende planperiode).

2.1 Rijks- en provinciaal beleid

De Nota Ruimte(2006)
Het hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte scheppen voor verschillende
ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat Nederland ter beschikking staat.
Het ruimtelijk beleid van het rijk zal worden gericht op vier algemene doelen:
De versterking van de internationale concurrentiepositie;
Het bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland;
Het borgen en ontwikkelen van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;
Het borgen van de veiligheid.
Het bestemmingsplan Frederikspark beoogt de stedenbouwkundige waarden in het
plangebied te beschermen en sluit daarmee aan bij het derde doel uit deze nota.
Voorts wordt in de Nota Ruimte bundeling van verstedelijking en economische activiteiten
voorgestaan. Dit betekent dat nieuwe bebouwing voor deze functies grotendeels
geconcentreerd tot stand komt, ofwel in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het
bestaande bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. De ruimte die
in het bestaande stedelijke gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden
gebruikt. Het Rijk stimuleert revitalisering, herstructurering en transformatie van zowel
(verouderde) wijken als bedrijventerreinen in het algemeen. Door het intensiveren en
transformeren van stedelijk gebied en de combinaties van functies kan het gebruik van
bestaand stedelijk gebied worden geoptimaliseerd.
Tevens dient bij de bundeling van verstedelijking optimaal te worden aangesloten op het
watersysteem. Het beleid dat tot doel heeft duurzame en veilige watersystemen in stand te
houden of tot stand te brengen, staat in de Vierde Nota Waterhuishouding (1999). Deze nota
vormt tevens de basis voor de watertoets die het Besluit op de ruimtelijke ordening (artikel
12,c Bro 1985) voor alle ruimtelijke plannen voorschrijft (zie §2.10).

De Nota Mobiliteit
De beleidsdoeleinden van deze nota zijn samengevat:
Het verbeteren van de internationale bereikbaarheid;
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Het verbeteren van de interne en onderlinge bereikbaarheid van de nationale stedelijke
netwerken en economische kerngebieden;

Een goed functionerend systeem voor het vervoer van personen en goederen als
essentiële voorwaarde voor economische ontwikkeling;

Het inzetten op proces- en technologie-innovatie ter realisering van de beleidsdoelen.
De uitgangspunten bij het realiseren van deze beleidsdoelen zijn betrouwbare reistijden,
vlotte en veilige verkeersafwikkeling binnen de (inter)nationale wettelijke en beleidsmatige
kaders van milieu en leefomgeving. Deze nota bevat ook beleid met betrekking tot verkeer,
vervoer en verkeersveiligheid voor de decentrale overheden en is daarom in dit kader van
belang.

De optimalisering van het bestaand stedelijk gebied is eveneens een uitgangspunt in het
streekplan Noord-Holland Zuid (2003). Dit streekplan beoogt een aangenaam leefklimaat
waarin alle Noord-Hollanders en alle bezoekers zich thuis voelen, waarin het aangenaam is
te werken, te wonen en te recreëren, waarin het veilig, prettig en gezond leven is. Hiervoor
wordt het compacte-stadbeleid gehanteerd, dat wil zeggen dat voor alle stedelijke functies,
inclusief stedelijke groenstructuren, in eerste instantie ruimte wordt gezocht binnen bestaand
stedelijk gebied. Tevens wordt ingezet op zuinig en efficiënt ruimtegebruik door het
ruimtebeslag te beperken en in de steden, waar mogelijk te verdichten door ICT
(Intensiveren, Combineren en Transformeren).
Om gemeente te stimuleren het bestaand stedelijk gebied beter te benutten, hanteert men
rode contouren. De rode contour ligt langs de bestaande verstedelijkte contour van Haarlem.
Uitbreidingen buiten stedelijk gebied zijn daardoor voor Haarlem moeilijk.

2.2 Structuurplan Haarlem 2020

Het structuurplan legt voor de periode 2005 tot 2020 op hoofdlijnen de ambities en wensen
vast die alles te maken hebben met ruimte en de verdeling van ruimte in Haarlem. Daarbij is
de samenwerking in de Noordvleugel van de Randstad als stedelijk netwerk vertrekpunt. Het
structuurplan vormt de ruimtelijke vertaling van de Toekomstvisie Haarlem uit 1999 en laat
de mogelijkheden zien voor uitvoering van de stedelijke opgaven.
De speerpunten van beleid zijn profilering op een duurzaam goed woonklimaat, versterking
van de zakelijke dienstverlening en versterking van de culturele en toeristische
wervingskracht.
Het structuurplan geeft inzicht in de verandergebieden en dynamische knooppunten en de
gebieden die consolideren. Het geeft de kaders en bestemmingsplannen zorgen vervolgens
voor juridische verankering.

Het bestemmingsplangebied Frederikspark bevat op de structuurplankaart 7 aanduidingen.
Dit zijn:
- Centrum-stedelijk gebied (Gasthuissingel tot en met

Frederikspark)
- Woongebied/ functiemenging in woonwijk

(Gasthuissingel tot en met Frederikspark)
- Versterken relatie binnenstad - De Hout (Houtplein/

Dreef)
- Groen (Frederikspark tot Paviljoenslaan)
- Woonwerk-as (Paviljoenslaan)
- Parkeergarage (Houtplein)
- Stamlijn bus (Frederikspark-Houtplein)

Het centrum-stedelijk gebied is bij uitstek multifunctioneel.
Functiemenging wordt hier gestimuleerd.
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Het woongebied/ functiemenging in woonwijk is op de plankaart ingetekend in de ring
rondom de binnenstad waar meer functiemenging beoogd wordt. Het gaat om het toevoegen van
kleine voorzieningen en passende, kleinschalige vormen van werkgelegenheid. Belangrijkste
doelstelling is een effectiever gebruik van de ruimte en bevordering van leefbaarheid en
levendigheid in die wijken.
Het versterken van de relatie van de binnenstad met de Haarlemmerhout is onderdeel van de
‘vergrote binnenstad’. Acties hiertoe liggen in de opzet van duidelijke en aantrekkelijke 
langzaam verkeersverbindingen, een verzorgde openbare ruimte in het tussengebied en mogelijk
meer ‘trekkende’ gebruiksfuncties grenzend aan het park (bijv. parkcafé, museum).
Het gebiedstype groen heeft een groen en niet of beperkt bebouwd karakter als hoofdkenmerk.
Het Frederikspark en de tuin van het paviljoen zijn als stadspark als zodanig aangeduid.
De rol van woonwerk-as wordt in het plangebied vervuld door de Paviljoenslaan. De randen
langs de meeste wegen met een doorgaande functie en een aantal wegen met een centrale rol voor
een buurt of stadsdeel worden gekenmerkt als geschikt voor ontwikkeling tot woonwerk-assen.
Vaak is hier al een gemengd karakter.

2.3 Korte historische schets

De geschiedschrijving van het ontstaan van de stad Haarlem heeft zich over het algemeen
beperkt tot de oude stadskern. Over het buitengebied is van deze vroege periode weinig
bekend. Zo ook met betrekking tot het bestemmingsplangebied Frederikspark, dat bekend
stond als de Baan.
De Baan wordt voor het eerst vermeld in de rekening van de grafelijke houtvester in 1346-
1347. De hertog Albrecht van Beieren schonk dit stuk land in 1390 aan de Haarlemmers als
speelveld ‘tot ewighen dagen’. Van dit speelveld resteert het Frederikspark en de 
groenstrook langs de Baan. Ondanks deze gemeenschappelijke historie valt het plangebied
duidelijk uiteen in twee gebieden: het Frederikspark en het gebied tussen de Gasthuissingel
en de Baan.

Frederikspark
Het Frederikspark, ontstaan in 1836 naar ontwerp van J.D. Zocher, is bekend als het oudste
villapark van Haarlem. Het openbare en groene karakter heeft echter een al veel langere
voorgeschiedenis die teruggaat tot de 14de eeuw. Het open veld stond toen bekend als de
Baan en werd gebruikt als openbaar speelveld. In de 17de eeuw ontstond er bebouwing in het
zuid-oostelijk deel van de Baan. Er waren een groot aantal kleine percelen met woningen,
maar ook theehuisjes en theekoepels die in gebruik waren bij bewoners van de stad. In de
18de eeuw werd de Baan omringd door allerlei buitens, maar het grootste deel, het latere
Frederikspark, hield zijn recreatieve functie.

In 1769 verwierf de Amsterdamse bankier Henri Hope een omvangrijk stuk grond met
opstallen in dit gebied. Daarop liet hij in 1786-1788 een riante buitenplaats bouwen, bekend
als de hofstede Welgelegen. In 1808 werd de hofstede verkocht aan Lodewijk Napoleon die
het de naam Paviljoen Welgelegen gaf. Een jaar later kreeg tuinarchitect J.D. Zocher sr.
opdracht een ontwerp te maken voor een groot park rondom het Paviljoen. Na de vlucht van
Lodewijk Napoleon werden de plannen in vereenvoudigde vorm uitgevoerd. Het noordelijk
deel van het park stond vanaf 1813 ook bekend als Princessetuin. De definitieve naam
Frederikspark dateert uit 1847.

In 1831 werd het park overgedragen aan de stad Haarlem en werd het opengesteld voor het
publiek. Besloten werd een terrein in het midden van het park te omheinen zodat het als
weiland verhuurd zou kunnen worden. Het karakteristieke eivormige terrein dat bekend zou
worden als “de Koekamp” is zodoende ontstaan. De plannen voor deze wijziging werden 
gemaakt door J.D. Zocher jr, die duidelijk liet inspireren door het ontwerp dat zijn vader
bijna 25 eerder maakte.
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Naar aanleiding van een bouwplan elders in de stad ontstond langzamerhand het idee om de
Koekamp en de Princessetuin te gaan bebouwen. De toenmalige “opzichter over de
stedelijke werken en gebouwen1” J.E. van Arend maakte in 1862 twee ontwerpen voor een 
nieuw park met daarin ruimte voor een aantal villa’s. Tot uitvoering kwam het echter niet. 
J.D. Zocher had namelijk kennis genomen van de plannen en wist de gemeenteraad te
overtuigen dat het beter was om Zocher zelf (kosteloos!) een plan te laten maken om
bebouwing in te passen in het park. In het plan Arend had de bestaande tuin gesloopt moeten
worden en was het plan formeler dan het ontwerp van Zocher. Op ruime kavels projecteerde
Zocher losjes een achttal villa’s rondom een ovaalvormig veld. 

Tussen 1864 en 1880 werden zeven villa’s gebouwd. Voor de kavel op het centrale veld is 
evenwel nooit belangstelling getoond. Hoewel bepaald was dat de plannen vooraf door
Zocher werden bekeken heeft hij verder geen echte bemoeienis gehad met de ontwerpen. De
villa’s zijn verschillend, maar vertonen niettemin een sterke samenhang. Karakteristiek is de 
opbouw met twee lagen onder een flauwe kap, de toepassing van pleisterwerk en de
eclectische stijl waarin ze zijn uitgevoerd.

Het eerste grote plan dat geheel afweek van het plan van Zocher was het ‘Brongebouw’. Dit 
kuuroord naar ontwerp van de Haarlemse architecten J.A.G. van der Steur en D.E.L. van den
Arend werd in 1894-95 gebouwd. Het gebouw in de stijl van de Hollandse renaissance was
gesitueerd op het ovale middenterrein. Het kuuroord functioneerde echter niet naar
verwachting. In 1932 besloot de gemeenteraad tot sloop ten behoeve van de situering van
een zwembad. Datzelfde jaar werden de eerste plannen voor het nieuwe zwembad ingediend
door de architecten J.J. Verspoor en M.J. Muylaert.
Deze architecten hadden moeite met de stedenbouwkundige inpassing van het gebouw in het
park. Het plan werd derhalve afgewezen door de schoonheidscommissie. Nadat J.B. van
Loghem als adviseur werd aangetrokken werden de definitieve plannen gemaakt. In de
literatuur wordt het Sportfondsenbad positief gewaardeerd als een goed voorbeeld van
Nieuwe-Zakelijkheids-Architectuur van de hand van Van Loghem. De situering in het park
was echter zeer ongelukkig. Het zwembad met zijn benodigde buitenvoorzieningen was
nadrukkelijk aanwezig in de centrale ruimte zodat er van het park slechts een brede, min of
meer verstopt liggende, groene rand resteerde. In de loop der jaren is het zwembadgebouw
sterk gewijzigd. Uiteindelijk is het gesloopt.

In de loop der tijd is het karakter door verscheidene invloeden onderhevig geweest. Ooit was
aan de noordzijde van het park een tramtracé gesitueerd. De aanleg hiervan heeft een
aanzienlijke invloed gehad op de beeldkwaliteit en structuur van het park. Toen de tram uit
Haarlem verdween werd het tramtracé omgevormd tot weg. In feite behoorde het stukje
groen tussen het Frederikspark en de Baan dus ook tot het Frederikspark.
Naast het aanlegen van de weg aan de noordzijde van het park werd in de jaren dertig de
villa Frederikspark 2 gebouwd. Het ontwerp, dat in plaats kwam van negentiende eeuwse
villa, heeft een afwijkend karakter ten aanzien van de andere villa’s in het park. 
Tenslotte heeft de uitbreiding van het Provinciehuis in de jaren zestig, waarbij ook de villa
op nummer 8 werd gesloopt, de relatie tussen griffietuin en Frederikspark onderbroken.

In 1990 werd de binnenstad en de omgeving van de Haarlemmerhout aangewezen tot
beschermd stadsgezicht. Tevens werd in 2000 het Frederikspark aangewezen tot
rijksmonument. In 2005 is begonnen met de renovatie van het park en wordt een aantal van
de oorspronkelijke karakteristieken hersteld.

1 Dit is de voorloper van de functie stadsarchitect
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Tussen Gasthuissingel en de Baan
Het gebied tussen de Gasthuissingel, de Kleine Houtweg, de Baan en het Houtplein stond
vroeger bekend als ‘De Baan’. Het gebied, net buiten de Grote Houtpoort gelegen, heeft een 
geheel eigen karakter.
Het was er groen met veel tuinen en theetuintjes (kleine zomerverblijven). Ook de
bedrijvigheid die er in de loop der tijd ontstond had een groen karakter. Dit betrof
kwekerijen en bloemisterijen. Deze handel van met name bloembollen ontstond in de 17de

eeuw en concentreerde zich in Haarlem ten zuiden de stadsgracht. Daar waren diverse
bloemisterijen met bijbehorende bollenschuren, kassen, etc. De grootste in dit gebied was de
bloemenkweker Polman Mooij, die zijn luxe woonhuis aan de Kleine Houtweg liet bouwen.

De plek met de meeste dynamiek in dit gebied is het Houtplein. Tot 1953 kortweg Plein
genoemd. Net buiten de stadspoort gelegen was het de eerste pleisterplaats buiten de stad. Er
waren allerlei herbergen, wagenmakerijen en stalhouderijen te vinden. Een tekening uit de
18de eeuw laat monumentale bomen zien met daartussen stenen paaltjes waar de paarden
tijdens de paardenmarkten aangebonden konden worden.
Vermaak was hier onder andere te vinden in de schouwburg “Leerzaam Vermaak” die hier 
van 1779 tot 1879 gevestigd was en die ook wel bekend stond als de “Schouwburg buiten de 
Houtbarrière”.  In de loop van de 19de eeuw werd het karakter steeds minder landelijk, de
grote bomen verdwenen en er ontstonden gesloten gevelwanden.
Niet alleen het Houtplein, maar ook de Gasthuissingel werd direct beïnvloed door de
aanwezigheid van de Grote Houtpoort2. In de 18de eeuw werd deze ook wel
Wagenmakerspoort genoemd. In het eerste gedeelte van de Gasthuissingel konden de
paarden gedrenkt worden in het paardewed. Er waren vele stalhouders in de buurt. Zowel
aan het Houtplein, de Gasthuissingel als in de Wagenmakerslaan.
De Wagenmakerslaan ontleent zijn naam aan de aanwezigheid van de wagenmakers destijds,
die daar net als de stalhouderijen veel voorkwamen. Een uitgelezen plaats naast de
stadspoort met de vele rijtuigen die er doorheen moesten. De straat bestaat nog steeds, maar
de loop ervan is gewijzigd. Oorspronkelijk liep de laan van de Gasthuissingel met een knik
naar het Houtplein, maar in 1990 werd de Wagenmakerslaan een rechte weg van de
Gasthuissingel naar de Baan. De Baanlaan, die niet meer bestaat, liep oorspronkelijk van de
Baan naar de Gasthuissingel. Dwars door het laantje werd in 1928 een groot gebouw
neergezet, de Coöperatieve Haarlemsche Groenten en Bloembollenveiling. Dit grote gebouw
heeft later diverse functies gehad.
Een ander intrigerend verdwenen gebouw is de badinrichting aan de Gasthuissingel. Deze
zogenaamde Haarlemsche Badinrichting werd opgericht in 1865 en bood omwonenden de
gelegenheid tot het nemen van warme baden. In 1896 werd het badhuis ingrijpend verbouwd
tot een dubbel woonhuis. Ook aan de singel ontstonden meer gesloten gevelwanden. De plek
van de bollenschuren werden ingenomen door statige herenhuizen.

Tot in de 20ste eeuw bleef het dynamische karakter van logementen en paarden rond het
Houtplein, vertaald naar de moderne tijd, bestaan. Het werd een plek voor diverse cafés, een
bioscoop en auto- en taxibedrijven.
Het verkeer werd op deze belangrijke zuidelijke toegang tot Haarlem dominanter. Diverse
verkeersaanpassingen waren het gevolg. In Haarlem verscheen in 1878 de eerste tram. Het
Houtplein kreeg een belangrijke halte. De laatste tram reed in 1949.
Begin jaren tachtig van de 20ste eeuw was er weinig over van het bruisende Houtplein. De
bioscoop Lido evenals het hotel Van Aken werden gesloten en de autobedrijven verdwenen.
Besloten werd tot een rigoureuze aanpak. Eind jaren tachtig werd bijna de hele gevelwand
van het Houtplein vervangen werd door nieuwbouw. Van de N.V. Amsterdamsche
Rijtuigmaatschappij, die gevestigd was aan het Houtplein 21, is de gevelsteen in de
nieuwbouw herplaatst. In de periode 1990-1995 is de woonbebouwing aan de
Zadelmakerslaan en Wagenmakerslaan toegevoegd.

2 De Grote Houtpoort werd in 1873 afgebroken.
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2.3 Monumenten, cultuur historische waarden en beschermd stadsgezicht

monumenten
Het bestemmingsplan Frederikspark ligt binnen het
beschermde stadsgezicht van Haarlem. Het park is
sinds het voorjaar 2000 rijksmonument. Het park is een
van de oudste villaparken van Nederland. Tevens is het
enige stads- en villapark van Zocher in Haarlem. Het
deel van de bebouwing heeft de status van
rijksmonument of beeldbepalend pand (zie tabel 2). De
villa's worden gekenmerkt door twee bouwlagen en
een kap en zijn over het algemeen uitgevoerd in een
sobere architectuur met rechte gootlijsten en zadeldak.
Het merendeel van de villa's is gepleisterd.

Tabel 2
Straat en huisnummer Type bouwwerk, bijzonderheden Status

1. Frederikspark Park Rijksmonument
2. Frederikspark 1 19e eeuws gepleisterd woonhuis Rijksmonument
3. Frederikspark 3-5-5a 19e eeuws gepleisterde dubbele villa met zadeldak Rijksmonument
4. Frederikspark 4 villa, sobere architectuur Rijksmonument
5. Frederikspark 6 villa, sobere architectuur Rijksmonument
6. Frederikspark 10-12 dubbele 19e eeuwse villa Beeldbepalend pand
7. Dreef 1 18e eeuws huis met dubbel zadeldak Rijksmonument
8. Dreef 3 18e eeuws paviljoen naar ontwerp van J.B. Dubois Rijksmonument
9. Baan 19 Rijksmonument
10. Kleine Houtweg 18 Rijksmonument
11. Paviljoenslaan 5 19e eeuws villa, naar ontwerp van achitect J Wolbers Rijksmonument

Aangewezen gemeentelijke en rijksmonumenten worden op de bestemmingsplankaart
voorzien van de aanduiding “Monument”. Dit heeft voornamelijk een informatieve waarde; 
de bescherming zelf is geregeld in de Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke
monumentenverordening. Het bestemmingsplan heeft geen directe invloed op de
bescherming, onderhoud en herstel van het monument. Wel is bij het bestemmen van de
betreffende panden en directe omgeving, in het bestemmingsplan waar nodig rekening
gehouden met de cultuurhistorische waarde. Bestaande maten (omvang en (goot)hoogte
bebouwing) zijn zoveel mogelijk vastgelegd.

Cultuurhistorische waarden
In deze paragraaf worden de cultuurhistorische waarden van het bestemmingsplangebied
Frederikspark omschreven. Eerst worden de archeologische waarden omschreven en
vervolgens de bouwkundige waarden.

Archeologische waarden
Na de laatste IJstijd, zo'n 10.000 jaar geleden, maakte het overgrote deel van Noord- en
Zuid-Holland deel uit van de Noordzee. Een kleine 4000 jaar later ontstonden strandwallen.

Fig. 4
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Hierop vond duinvorming plaats waarna zich zware bossen ontwikkelden. Oostelijk van deze
strandwallen vormden zich onafzienbare moerassen.
Het huidige Haarlem ligt zowel op de oudste als op de op een na oudste strandwal van
Nederland. Op deze strandwallen werden hutjes gebouwd. Zo ook op de plek waar de
nederzetting Harulahem (later Haarlem)
ontstond in de Karolingische tijd.
De nederzetting lag aan belangrijke noord-
zuid verbindingen, zoals de rivier het
Spaarne en de midden op de standwal
gelegen landweg. Vanaf 1100 en
voornamelijk in de periode 1200 tot 1300
groeide de prestedelijke nederzetting
Haarlem snel. In 1245 kreeg Haarlem
stadsrechten en ontwikkelde zich tot een
voor die tijd belangrijke stad.
De resten van nederzettingen en andere
sporen van vroegere bewoning zijn in de
loop der eeuwen verborgen geraakt in de
Haarlemse bodem. Van tijd tot tijd komen
ze bij graafwerkzaamheden weer aan het
daglicht. De Haarlemse bodem is dus
letterlijk een opeenstapeling van 5600 jaar
bewoningsgeschiedenis.

Uit de door de provincie Noord-Holland opgestelde Cultuur Historische Waardenkaart blijkt
dat het gehele bestemmingsplangebied Frederikspark beschouwd wordt als een
archeologisch waardevol gebied. Een flink deel van het gebied ligt op de strandwal van
Haarlem (ca. 5.000 jaar geleden ontstaan) of op de westflank van deze strandwal. Dit
betekent dat hier in potentie sporen van menselijke aanwezigheid gedurende de prehistorie
aangetroffen kunnen worden.
De archeologische waarde bestaat uit te verwachten aanwezigheid, onder het maaiveld, van
oudheidkundige resten, archeologische sporen en bodemvondsten. Samen bevatten zij een
veelheid aan oudheidkundige informatie over ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling van dit
deel van de gemeente Haarlem.

De begrenzing van het archeologisch waardevolle gebied (met CHW-code KEN354A en een
klein deel in KEN457A) is vastgesteld door de stadsarcheoloog van de gemeente Haarlem en
overgenomen door de provincie Noord-Holland. Verwacht wordt dat zich hier sporen van
bewoning zullen bevinden daterend vanaf het Laat-Neolithicum tot en met de Romeinse tijd.

Bodemroerende activiteiten in dit gebied zijn slechts toegestaan nadat de voor dit soort
gebieden wettelijk verplichte archeologische maatregelen genomen zijn. Archeologisch
vooronderzoek in deze gebieden is verplicht. Het bevoegd gezag (de stadsarcheoloog)
bepaalt vervolgens of een nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Pas daarna kunnen
bodemingrepen uitgevoerd worden.
Op basis van nieuwe wetgeving op het gebied van archeologie (2005) kan archeologisch
onderzoek verplicht worden gesteld. Deze nieuwe wetgeving vloeit voort uit het Europese
Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed, ofwel het verdrag van
Valetta. Nederland ondertekende dit verdrag van de Raad voor Europa in 1992.
Uitgangspunten van het verdrag van Valetta zijn dat archeologische waarden zoveel
mogelijk in de bodem bewaard blijven, archeologie tijdig bij de besluitvorming rond
ruimtelijke ordeningsaspecten wordt meegewogen en dat degenen die de bodem verstoren
het archeologisch vooronderzoek en mogelijke opgravingen betalen.
Overheden dienen zich nu reeds aan deze nieuwe wetgeving te houden.

Fig. 5 Archeologische waardenkaart
Bron: CHW Noord-Holland
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Fig.6 Bouwkundige waardenkaart
Bron: CHW Noord-Holland

Bouwkundige waarden
Uit de Cultuur Historische Waardenkaart blijkt
dat het plangebied bouwkundig zeer hoog
gewaardeerd wordt. Het betreffende gebied is
aangeduid als KEN001B.

Omschrijving KEN001B
Cultuurhistorische typering: Stadsgezicht
Cultuurhistorische Hoofdtypering:Historisch
stedenbouwkundige structuur
Cultuurhistorische eenheid: -
Periode van Ontstaan: Omstreeks 13e eeuw
Huidig voorkomen: Oude stadskern/binnenstad
Waardering: Zeer hoge waarde
Motivering: Rijksbeschermd stadsgezicht
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Aanwijzing beschermd stadsgezicht en Waarderingskaart beschermd stadsgezicht

Beschermd stadsgezicht
Sinds 5 december 1990 is de binnenstad van Haarlem en de Haarlemmerhout aangewezen als
"beschermd stadsgezicht" in de zin van de Monumentenwet 1988. Dat betekent dat het
bijzondere ruimtelijke en functionele karakter van het gebied in een bestemmingsplan moet
worden beschermd (ex art 36 van de Monumentenwet). Het gehele plangebied Frederikspark
ligt binnen het gebied dat is aangewezen tot beschermd stadsgezicht.

De beschermende werking van het "beschermd stadsgezicht" wordt in het onderhavige
bestemmingsplan ingepast door het consoliderende karakter van het plan. Ook is een
Waarderingskaart beschermd stadsgezicht opgenomen als onderdeel van de
bestemmingsplanvoorschriften.

Bij de wijziging van de Woningwet per 1 januari 2003 is een nieuw bouwvergunningsysteem
in werking getreden. Daarin worden onderscheiden reguliere vergunningsplichtige
bouwwerken, licht vergunningsplichtige bouwwerken en vergunningsvrije bouwwerken.
Echter, binnen het beschermd stadsgezicht kent de Woningwet geen vergunningsvrije
bouwwerken. Al de werkzaamheden die normaal gesproken vergunningsvrij zijn, zijn binnen
het beschermd stadsgezicht licht vergunningsplichtig.

Waarderingskaart beschermd stadsgezicht
Op de Waarderingskaart beschermd stadsgezicht zijn door bureau Specifieke Taken, bureau
Ruimtelijk Ontwerp en bureau Ruimtelijk Cultuur Historische Plannen van de gemeente
Haarlem alle panden in het plangebied Heiliglanden/ De Kamp gewaardeerd.
Doel van deze kaart is de beschermende werking van het beschermd stads- en dorpsgezicht
in het bestemmingsplan handen en voeten te geven. Gewerkt wordt met drie orden,
nieuwbouw en ensembles & seriebouw. De drie orden geven de te behouden onderdelen van
het stadsbeeld aan. De Waarderingskaart beschermd stadsgezicht heeft tevens een
communicatieve waarde naar bewoners en gebruikers van het Frederikspark over de waarde
van het Beschermd stadsgezicht op perceelsniveau.

Orde 1 zijn gebouwen die beschermd zijn op grond van de Monumentenwet of de
gemeentelijk Monumentenverordening.
Orde 2 betreft gebouwen (ook bruggen) die op grond van hun hoge architectonische kwaliteit
en/ of vanwege het feit dat ze zeer bepalend zijn voor het beeld van de straatwand ter plaatse,
behoudenswaardig zijn. Het gaat hierbij om panden van voor 1950. Sloop van deze panden is
ongewenst. Een vergunning hiervoor wordt in beginsel geweigerd. Alleen in
uitzonderingsgevallen kan sloop van deze gebouwen aan de orde zijn. (zie bijlage 3 voor
toelichting waardering orde 2)
Orde 3 omvat bouwwerken van voor 1950 die vanwege hun wisselende architectonische
kwaliteit, hun plaats in de stedenbouwkundige structuur en/ of als toonaangevend element in
de gevelwand een belangrijke bijdrage leveren aan het stadsbeeld. Vervanging van deze
bebouwing is in principe mogelijk. In de voorschriften en plankaart zijn voorwaarden
opgenomen waaraan het volume en het uiterlijk van de nieuwbouw moet voldoen. Evenals
de bestaande bebouwing dient de nieuwbouw te passen in de gevelwand.
Bij de nieuwbouw aanduiding gaat het om gebouwen van na 1950. Deze zijn niet
gewaardeerd. Voor deze gebouwen zijn geen bijzondere regels opgenomen.
Ensembles en seriebouw worden eveneens aangegeven op de kaart. Dit betreft panden die in
één bouwstroom zijn neergezet. Als in de vormgeving van de verschillende panden de
suggestie wordt gewekt dat het om een groter gebouw gaat, wordt dat een ensemble
genoemd. Een aantal panden naast elkaar die in dezelfde architectuur zijn uitgevoerd is
seriebouw.
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Voor ensembles en seriebouw geldt dat de samenhang tussen de verschillende panden niet
mag worden verstoord. Idem in geval van wijziging aan de gevel.

2.4 Stedenbouwkundige structuur

Het bestemmingsplangebied Frederikspark behoort voor een deel bij de binnenstad van
Haarlem. Het is tevens de overgang van de binnenstad naar de Haarlemmerhout.
De ruimtelijke opbouw van het bestemmingsplangebied valt uiteen in twee delen: het vrij
intensief bebouwde gebied gelegen ten noorden van de Baan en het open gebied ten zuiden
van de Baan.
Het gebied ten noorden van de Baan vertoont in zijn aaneengesloten randbebouwing een
karakteristiek die mede door de schaal veelal verwantschap heeft met die van de binnenstad.
De panden aan de Gasthuissingel, Kleine Houtweg, Baan, Frederikspark en Paviljoenslaan
hebben veelal twee lagen en een kap. In het binnengebied is in de jaren negentig gestapelde
woonbebouwing toegevoegd. Door de aanwezigheid van de tuinen en de vijver heeft het
gebied een groene uitstraling.
Het Houtplein is door de jaren heen een belangrijk verkeerspunt geweest. Het bevat de
zuidelijke entree naar de binnenstad van Haarlem. Het Houtpleincomplex is daarin een
opvallende verschijning. Qua maatvoering en uiterlijk vertoont het geen relatie met de
oorspronkelijke bebouwing. Het bevat een doorgang naar de Wagenmakerslaan. In het
midden van het complex is een open plein (Wielmakershof).
Ruimtelijk functioneel herbergt het deel tussen Gasthuissingel en Baan diverse functies.
Langs Gasthuissingel, Baan , Zadelmakerslaan, en Wagenmakerslaan wordt overwegend
gewoond. Weliswaar wordt het wonen afgewisseld door een andere functie zoals een kapper
of kantoor. Kleine Houtweg en Houtplein bevatten veelal maatschappelijk functies,
waarbinnen het provinciaal bestuur een groot aandeel betreft. Het Houtplein bevat als
zuidelijke entree naar de binnenstad ook functies als detailhandel en horeca.

Ten zuiden van de Baan wordt het plangebied meer open van structuur. Het Houtplein vormt
samen met het Frederikspark en de Dreef een overgang naar de Haarlemmerhout. Bij het
ontwerp van het villapark stond het parkachtige karakter voorop. Het park heeft een open
karakter met verschillende parkgedeelten omlijst door de gesloten straatwanden. De villa’s in 
het park dienen als aanvulling en verfraaiing van het park. Bij de laatste renovatie van het
park is getracht de oorspronkelijke padenstructuur, zoals om het ei-vormig koekamp, zoveel
mogelijk te respecteren.
De Dreef heeft door de brede opzet, klinkerbestrating en boombeplanting een
boulevardachtige uitstraling. Ook is in deze setting de provinciale griffie gesitueerd. Het
paviljoen Welgelegen kijkt daarbij majestueus uit over het Vlooienveld en hertenkamp. De
Paviljoenslaan wordt naar het oosten begeleid door villa bebouwing. Deze villabebouwing,
de bebouwing aan de Kleine Houtweg en het Paviljoen omsluiten de open binnentuin. Aan
de noordzijde wordt de tuin door de 20e eeuwse toevoeging aan de kantoorvleugel van het
paviljoen van het Frederikspark gescheiden. Daar de Griffietuin wel zichtbaar is draagt het
bij aan de groenbeleving van het bestemmingsplangebied.
Naast de kenmerkende groenfunctie die het gebied ten zuiden van de Baan heeft bevatten de
meeste panden een kantoorfunctie. De kantoren zijn voor een deel in eigendom en in gebruik
van de provinciale overheid. Desalniettemin wordt ook in een aantal villa’s in het 
Frederikspark gewoond en bevatte één villa een restaurant. Zodoende vindt functiemenging
ook in het Frederikspark plaats.

2.5 Visie op het plangebied

Voor het plangebied Frederikspark is een beknopte visie wenselijk. De visie vormt de basis
voor de diverse regelingen in het bestemmingsplan Frederikspark. Onderlegger voor deze
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visie vormt het beschermd stadsgezicht. In hoofdstuk 3 wordt deze bestemmingsregeling
puntsgewijs toegelicht.

Het uitgangspunt van het bestemmingsplan Frederikspark is het handhaven van de bestaande
situatie. Dit impliceert dat het bestemmingsplan voornamelijk consoliderend van opzet is.
Uitzondering hierop is de vervangende nieuwbouw van het provinciehuis langs Dreef en
Frederikspark. Zoals beschreven in de korte historische schets ( hoofdstuk 2.3) heeft de
uitbreiding van het Provinciehuis in de jaren ’60, waarbij ook de villa op nr. 8 werd gesloopt 
de relatie tussen griffietuin en Frederikspark ernstig verstoord. Het bestemmingsplan gaat
hierop in door een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken waarbij de genoemde
verstorende wand vervangen wordt door een korter volume. Dit volume komt dan nog boven
het maaiveld te zweven waardoor de relatie Frederikspark-Griffietuin zowel functioneel als
visueel weer wordt hersteld. Met betrekking tot de Dreef ligt de situatie genuanceerder.
Behoud van de bestaande rooilijn behoort zeer zeker tot de mogelijkheden. De bestaande
bebouwing is dan ook als bouwvlak aangegeven. Echter uit historisch oogpunt en ook uit
functionele analyses is er ook veel voor te zeggen om de ruimtelijke relatie Griffietuin-Dreef
na te streven door een onderbreking in de gevelwand toe te staan. Hiertoe wordt in dit
bestemmingsplan ruimte geboden doordat de nieuwbouw positief in het bestemmingsplan
bestemd is. Dit geldt eveneens voor de bijhorende ondergrondse parkeergarage.

2.6 Wonen

Het plangebied Frederikspark heeft een veelzijdig gebouwenbestand. Langs de
Gasthuissingel, Kleine Houtweg en Baan zijn veelal herenhuizen gesitueerd. Gestapelde
woningbouw is te vinden tussen Gasthuissingel en Baan. Het Frederikspark bevat villa’s. De 
panden zijn in particulier eigendom en woningcorporatiebezit komt niet in het
bestemmingsplangebied voor.

Statistische gegevens
De woningvoorraad in het plangebied bedraagt circa 184 woningen. Het aantal inwoners in
het gebied Frederikspark bedraagt 382. De gemiddelde woningbezetting komt op circa 2,08
personen per woning (voor heel Haarlem is dat 2,21 personen per woning)

Tabel 3 Leeftijdsopbouw per 1 januari 2005
Frederikspark Haarlem

Absoluut Percentage Absoluut Percentage

0-19 57 15,5% 31.842 21,7%
20-44 134 36,4% 55.383 37,7%
45-64 107 29,1% 37.254 25,4%
65+ 70 19,0% 22.311 15,2%
Totaal 368 100,0% 146.790 100 %

Bron: afdeling O&S, gemeente Haarlem

Tabel 3 laat zien dat de leeftijdsopbouw in het plangebied voor de leeftijdsgroep20-44
vergelijkbaar is met die van de rest van Haarlem. Het bestemmingsplangebied bevat minder
personen in de leeftijdsgroep 0-19 (15,5% versus 21,7%) en meer personen in de
leeftijdscategorie 45-64 (29,1% versus 25,4%).

Uitbreiding van de woning
Bij bestaande woningen neemt in den regel de wens tot veranderingen in en aan de woning
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bij de zittende bewoner of een nieuwe bewoner toe naarmate de woning ouder wordt.
Aanvragen hebben meestal betrekking op de uitbreiding van de woonruimte, luxer maken
van de woning, dan wel een grotere berging/ garageruimte in de achter- of zijtuin. Nieuwe
wensen hangen voor een groot deel samen met een verandering van levensfase (bijvoorbeeld
kinderen de deur uit, hoger inkomen, pensionering). Ook maatschappelijke veranderingen,
zoals de wens om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, kunnen een reden
zijn voor uitbreiding.
Het bestemmingsplan zal mogelijkheden bieden voor genoemde bouwwensen. Daarbij moet
worden aangetekend dat de uitbreiding van de woningen niet ongelimiteerd kan zijn. De
ruimte is vaak beperkt. Uitbreidingen aan de woning bijvoorbeeld kunnen hinderlijk zijn
voor de buren, omdat de ruimte tussen woningen in veel situaties te gering is. Daarbij spelen
ook de stedenbouwkundige opzet, de architectuur en welstand een rol.

Beroepsmatige activiteiten aan huis
Door een sterkere verwevenheid van wonen en werken kan een bijdrage worden geleverd
aan het plaatselijk (m.n. dienstverlenend) voorzieningenniveau. Bovendien kan 'werken-aan-
huis' een stimulans geven aan de economische ontwikkeling. Veel ondernemers zijn op deze
manier begonnen. Binnen de ruimtelijk-functionele opzet van bestaande woonwijken zijn de
mogelijkheden van het toestaan van beroepsmatige activiteiten aan huis uiteraard beperkt.
Immers, voorkomen dient te worden dat er overlast voor het wonen ontstaat, omdat
bijvoorbeeld het verkeerssysteem en de verkaveling niet inspelen op andere functies en de
gevolgen van die andere functies. Kortom: de gemeente staat in principe positief tegenover
deze ontwikkeling zonder de mogelijke nadelen uit het oog te verliezen.

Het gebruiken en inrichten van woningen en bijgebouwen voor beroepsmatige activiteiten
aan huis is mogelijk mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo zijn alleen
dienstverlenende beroepen mogelijk en mag er geen overlast voor de woonomgeving
ontstaan. Bovendien geldt als uitgangspunt dat de woonfunctie in overwegende mate
gehandhaafd dient te blijven. De omvang van de beroepsuitoefening aan huis wordt daarom
in de voorschriften gelimiteerd: 35% van het bruto vloeroppervlak van een woning, tot een
maximum van 50 m2, mag voor beroepsmatige activiteiten aan huis worden gebruikt.
Aan huis verbonden, dienstverlenende beroepen kunnen bijvoorbeeld zijn kleine
adviesbureaus, kleine financiële instellingen, pedicures en praktijkruimten voor de
zogenaamde vrije beroepen, zoals arts, tandarts en notaris.

2.7 Bedrijven en voorzieningen

In deze paragraaf worden eerst de aanwezige bedrijven omschreven, gevolgd door een
beschrijving van de aanwezige voorzieningen.

Bedrijven
Binnen het plangebied zijn 6 bedrijven gevestigd die een dienstverlening- of kantoorfunctie
hebben (zie tabel 4). Tot kantoorbedrijven en dienstverlenende- of ideële bedrijven worden
bijvoorbeeld adviesbureaus, reclamebureaus, boekhoudbureaus, financiële holdings,
verzekerings- kantoren, makelaardijen, advocatenkantoren, wassalons, kapperszaken en
groepspraktijken gerekend. In het bestemmingsplangebied komen geen producerende
bedrijfjes voor. De in tabel 4 weergeven kantoren en dienstverlenende bedrijven zijn positief
in dit bestemmingsplan bestemd, hetzij middels de bestemming Kantoren, hetzij door de
bestemming Gemengde Doeleinden A.
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Tabel 4 Kantoren en dienstverlenende bedrijven in bestemmingsplangebied Frederikspark
Adres Omschrijving Bijzonderheid

1. Baan 15 Kantoor
2. Frederikspark 1 Makelaar
3. Gasthuissingel 4 Kapper Boven begane grond wonen
4. Houtplein 37 Uitzendbureau Onderdeel Houtpleincomplex
5. Houtplein 47 Bank Onderdeel Houtpleincomplex
6. Houtplein 7 -9 Bank Onderdeel Houtpleincomplex

Wat betreft ontwikkelingsmogelijkheden per bedrijfslocatie wordt aangesloten bij de aan het
eind van dit hoofdstuk beschreven milieuzonering (§ 2.11).
In de milieuzonering is het gebied Frederikspark/ Houtplein met name aangekenmerkt als
centrumstedelijk gebied. Hierbij behoort een maximale bedrijfscategorie 3. Echter, gezien
het feit dat in een deel van het gebied de woonfunctie overheerst, wordt uitgegaan van een
maximaal toegestane bedrijfscategorie 2.

Voorzieningen
Voorzieningen betreffen detailhandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen en
nutsvoorzieningen.

Detailhandel
In het plangebied zijn 2 detailhandelsbedrijven gevestigd. Deze bevinden zich aan het
Houtplein (zie tabel 5). Men verkoopt hier voornamelijk niet-dagelijkse goederen. Het
Houtpleincomplex heeft in dit bestemmingsplan de bestemming “Kantoren”. Waar 
detailhandel is gesitueerd is de aanduiding“Detailhandel” op de plankaart opgenomen. 

Tabel 5 Detailhandelsvestigingen in het bestemmingsplangebied Frederikspark
Adres Omschrijving Bijzonderheid

1. Houtplein 21 -23 Herenmodewinkel Onderdeel Houtpleincomplex
2. Houtplein 25-27 Fotowinkel Onderdeel Houtpleincomplex

Ambulante Handel
Naast de aanwezige detailhandelvoorzieningen bevat het plangebied een aantal plekken waar
ambulante handel gesitueerd is. Dit betreft een bloemenkiosk op het Houtplein en een
viskiosk aan het Frederikspark. Binnen de bestemmingen verkeersdoeleinden is ambulante
handel in dit bestemmingsplan mogelijk.

Horeca
In de buurt zijn 4 horecavoorzieningen aanwezig (zie tabel 6). Een aantal ontwikkelingen
zorgen ervoor dat de horeca (hotel–restaurant–café) een nadere specificatie behoeft. Ten
eerste bevat de bestemming horeca een ruime definitie. Hierdoor kunnen in bepaalde
gebieden diverse horeca zich vestigen. Horeca met langere openingstijden kan leiden tot
overlast. Om dit te ondervangen wordt in dit bestemmingsplan de horeca aangeduid met
horeca 1, horeca 2 of horeca 3 (H1, H2 of H3). Horeca 1 betreft cafébedrijven, dancings en
discotheken. Binnen deze categorie zijn dancings en discotheken alleen toegestaan indien dit
is aangeduid op de plankaart. Horeca 2 omvat restaurants, eethuisjes, fastfoodzaken, en
cafetaria’s. Horeca 3 is gereserveerd voor complementaire daghoreca. Deze “daghoreca” is 
gericht op het (hoofdzakelijk) overdag verstrekken van dranken en etenswaren aan bezoekers
van andere centrumfuncties. Hierbij valt ondermeer te denken aan lunchrooms, ijssalons en
koffie- en/ of theehuizen. In de voorschriften is de indeling van horeca nader omschreven.
In het bestemmingsplangebied komen Horeca 2 en 3 voor. Hiertoe is een aanduiding op de
plankaart opgenomen. Het hotel heeft een eigen bestemming “Hotel” in het 
bestemmingsplan gekregen.
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Tabel 6 Horecavestigingen in bestemmingsplangebied Frederikspark
Adres Omschrijving Bijzonderheid

1. Baan 7 Hotel Onderdeel Houtpleincomplex
2. Houtplein 1 -5 Restaurant Boven begane grond wonen
3. Houtplein 39 Broodjeszaak Onderdeel Houtpleincomplex
4. Frederikspark 2 Restaurant in gebruik

Maatschappelijke voorzieningen
In het plangebied Frederikspark is aantal specifieke maatschappelijke voorzieningen
aanwezig. Ze zijn veelal buurtoverstijgend, maar hebben voldoende draagvlak binnen de
buurt. In tabel 7 zijn de maatschappelijke voorzieningen weergeven. Maatschappelijke
doeleinden betreffen functies die hun doelstelling(en) verbonden hebben aan de
samenleving. Ofwel sociaal-medische, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke
doeleinden, voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening en
kinderdagverblijven.
Tevens komen maatschappelijke voorzieningen voor binnen de bestemming “Kantoren” 
(provincie) en “Gemengde Doeleinden A” (kinderdagverblijf). 

Tabel 7 Maatschappelijke voorzieningen in bestemmingsplangebied Frederikspark
Adres Omschrijving Bijzonderheid

1. Gasthuissingel 32 zw Kinderopvang Boven begane grond wonen
2. Kleine Houtweg 18 Rijksarchief
3. Baan 47 Kantoor onderwijsinstelling
4. Houtplein 33 provincie Noord-Holland Onderdeel Houtpleincomplex
5. Frederikspark 10-12 provincie Noord-Holland
6. Kleine Houtweg 24 School
7. Kleine Houtweg 30 ’s Winters Binnen Vastgoed II 

BV
8. Kleine Houtweg 32 ’s Winters Binnen Vastgoed II

BV
9. Kleine Houtweg 34 ’s Winters Binnen Vastgoed II 

BV
10. Paviljoenslaan 1 provincie Noord-Holland
11. Paviljoenslaan 3 provincie Noord-Holland
12. Paviljoenslaan 5 provincie Noord-Holland
13. Paviljoenslaan 7-9 provincie Noord-Holland
14. Paviljoenslaan 13 ’s Winters Binnen VastgoedII 

BV
15. Paviljoenslaan 15 ’s Winters Binnen Vastgoed II 

BV

Indien een bestaande maatschappelijke voorziening zijn functie verliest, is het wenselijk dat
in hetzelfde pand een andere maatschappelijke voorziening gevestigd kan worden
(bijvoorbeeld een culturele voorziening in een leegstaande school). In de voorschriften wordt
gelimiteerd welke maatschappelijke functies mogelijk zijn. Om die reden hoeven
maatschappelijke voorzieningen in den regel niet specifiek benoemd te worden, zodat enige
ruimte blijft voor uitwisseling van (maatschappelijke) functies.

Nutsvoorzieningen
Bestaande nutsvoorzieningen hoger dan 3 meter of met een groter oppervlakte dan 10 m²
zijn in het bestemmingsplan opgenomen onder de bestemming “Maatschappelijke 
doeleinden”. Nutsvoorzieningen van kleinere afmetingen zijn mogelijk binnen de 
bestemmingen “Verkeersdoeleinden” en “Groenvoorzieningen”.
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2.8 Verkeer

Binnen de verkeersdoeleinden bestemming moet ruimte gelaten worden om zonodig
veranderingen te kunnen aanbrengen in de inrichting van de openbare ruimte, afgestemd op
wijzigende behoeften. Gedacht kan worden aan: ruimte voor diverse verkeerstechnische
aanpassingen (zoals veiligere inrichtingen), verplaatsing bushalten van de Tempelierstraat
naar het Houtplein, goede inrichting voor fietsers en voetgangers, goede en voldoende
parkeervoorzieningen, goede inrichting van openbaar vervoer waaronder busstroken,
busbanen, verkeersremmende maatregelen in woonstraten (drempels, 30-kilometer zones),
stallingmogelijkheden voor fietsen en aanleg van kleine groen- en speelvoorzieningen. Bij de
inrichting van de openbare ruimte moeten gebruik, veiligheid en beeldkwaliteit samengaan.
In de voorschriften wordt de bestemming ‘Verkeersdoeleinden’zodanig ruim omschreven
dat deze wijzigingen in de openbare ruimte doorgevoerd kunnen worden zonder dat het
bestemmingsplan gewijzigd hoeft te worden.

Gemotoriseerd verkeer
Het plangebied wordt voor het gemotoriseerd verkeer ontsloten door de Gasthuissingel, de
Kleine Houtweg, het Frederikspark, de Paviljoenslaan, de Dreef, en het Houtplein.
In het HVVP (2003) zijn de Gasthuissingel, het Houtplein en de Dreef aangeduid als
gebiedsontsluitingsweg B 50 km/h. Dit type heeft een belangrijke functie voor de ontsluiting
van het verblijfsgebied.
De Paviljoenslaan staat aangemerkt in het HVVP als een gebiedsonsluitingsweg A 50 km/h. Dit
type weg is bestemd voor doorgaand verkeer en voor verkeer dat de stad in- en uitgaat
(extern verkeer). Het maakt deel uit van de hoofdstructuur van de stad. Er is sprake van
vrijliggende fietsvoorzieningen naast de rijbaan.
Het Frederikspark is in het HVVP aangeduid als een 30 km/hweg met bus. Anno 2005 is het
nog een 50 km/h weg. De Kleine Houtweg is een erftoegangsweg. Erftoegangswegen zijn
gewone woonstraten in de wijken en de buurten die reeds zijn of worden ingericht als
verblijfsgebied.

Parkeren
Er is in het plangebied sprake van betaald parkeren en kunnen bewoners van het gebied
gebruik maken van een parkeervignet. Tevens bevat het plangebied een parkeergarage. Dit is
de ondergrondse parkeergarage Houtplein. De garage is als zodanig aangeduid in het
Structuurplan Haarlem (2005). Parkeergarages in het centrum zullen, aldus de Parkeernota
(2004), een grotere rol gaan vervullen voor de bewoners van de binnenstad. De bedoeling
hiervan is dat bewoners hun auto kunnen parkeren in de garage die het dichtst bij hun
woning ligt.
Ook hebben de parkeergarages een belangrijke rol bij de invulling van één van de
speerpunten van het Ontwikkelings Programma Haarlem: bevordering van het Toerisme.
Voor de nieuwbouw van het provinciehuis is eveneens een ondergrondse parkeergarage
gepland. Deze is ingetekend op de plankaart.

Voetgangers, openbaar vervoer en fietsverkeer
Over het algemeen kunnen voetgangers zich goed
redden door het bestemmingsplangebied. Ook het
openbaar vervoer (bus) draagt bij aan een goede
ontsluiting van het plangebied. De haltes bevinden
zich op het Houtplein , de Dreef en op de nabij
gelegen Tempelierstraat.

De fiets neemt in het Haarlemse verkeersbeleid een
belangrijke plaats in, zo vermeldt het HVVP. Het

Fig.8 Fietsnetwerk in bestemmingsplan



ontwerp bestemmingsplan Frederikspark toelichting maart 2006

21

bestemmingsplangebied maakt deel uit van het fietsnetwerk en bevat geen van de in het
HVVP genoemde knelpunten. De wijk is goed toegankelijk voor het fietsverkeer.
Om de fietsparkeervoorzieningen en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren is
begin 2005 een aantal stallingen aan de Gasthuissingel geplaatst.

2.9 Natuur, groen, recreatie en speelvoorzieningen

Natuur/ Habitatrichtlijnen
Voor het hele plangebied zijn een aantal bronnen geraadpleegd ten behoeve van de Habitat-
en Vogelrichtlijn. Dit zijn het streekplan Noord-Holland Zuid, de nota
Habitatrichtlijnsoorten en het Natuurloket (internet).

Streekplan
In Noord-Holland zijn Speciale Beschermingszones Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
aangewezen. Het plangebied valt niet binnen deze zones en heeft daarnaast ook geen
significante gevolgen voor de richtlijngebieden.

Nota Habitatrichtlijnsoorten
In de provincie Noord-Holland komen 21 Habitatrichtlijnsoorten voor. Deze soorten moeten
worden beschermd volgens bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Uit de
verspreidingskaarten van de provincie Noord-Holland blijkt dat in het
bestemmingsplangebied één Habitatrichtlijnsoort in het bestemmingsplangebied voorkomt.
Dit is een vleermuissoort die de stad gebruikt als winterverblijfplaats.

Natuurloket
Het bestemmingsplan Frederikspark ligt in kilometerhok
103-487 van het “Amersfoortse cöordinatensysteem”. 
In tabel 8 staat de rapportage van de betreffende
kilometerhokken weergegeven.

Uit dit overzicht blijkt dat er tenminste enkele
beschermde soorten (ook met betrekking tot de Habitat-
en Vogelrichtlijn) in de betreffende km-hokken
voorkomen. Het bestemmingsplan is echter
consoliderend en zodoende wijzigt de omgeving of
habitat van de eventueel wel voorkomende soorten niet.

Fig. 9. Plangebied in km-hok 103-487
Bron: www.natuurloket.nl (2005)
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Groen
Weliswaar bevinden zich aan het Houtplein en Gasthuissingel weinig groenvoorzieningen
toch wordt het bestemmingsplangebied door de aanwezigheid van het Frederikspark als zeer
groen ervaren. Daarnaast dragen de (voor)tuinen van de panden langs de Baan,
Zadelmakerslaan en Wagenmakerslaan bij aan de groenbeleving. Het Frederikspark en de
Griffietuin zijn belangrijke groenvoorzieningen. De Dreef is een belangrijke verbinding
tussen Haarlemmerhout en de Haarlemse binnenstad. Daarnaast bevat het
bestemmingsplangebied monumentale bomen.

Frederikspark
De geschiedenis van het Frederikspark, die tot in de middeleeuwen terug gaat, laat zien dat
het terrein altijd een openbaar en recreatief karakter heeft gekend. Dit veranderde niet toen
het terrein voor villabebouwing werd verkaveld. Het ovale middenterrein bestaat al in de 18e

eeuw, toen Lodewijk Napoleon plannen voor een openbare dierentuin liet uitwerken door
J.D. Zocher sr. Dit parkonderdeel werd vervolgens door Zocher jr. in 1832 omgevormd tot
een openbare koekamp. In 1862 maakt hij dit de kern van het villapark.
Zocher jr. introduceerde met het Frederikspark het villapark in Nederland in navolging van
het Engelse Regent’s Park (1811) van de hand van John Nash met zijn wit gepleisterde
classicistische villa’s.  Het Frederikspark is het eerste plan voor een villapark dat geheel naar 
de ideeën van Zocher jr. werd uitgevoerd en in opzet alleen vergelijkbaar is met de eveneens
van zijn hand zijnde villaparken aan de bolwerken in Utrecht.
De structuur van het park werd in het verleden doorbroken door de situering van het
Brongebouw en het Sportfondsenbad. Beide gebouwen zijn afgebroken. Tevens is door de
komst van het tramtracé, die later is omgevormd tot rijweg, de noordelijke rand van het park
afgescheiden. Anno 2005 wordt het park gerenoveerd.

Griffietuin
De Griffietuin wordt omsloten door het paviljoen Welgelegen en de kantoorvleugels. De
griffietuin is een op zichzelf staan eiland. De tuin bestaat uit een enerzijds meer open
binnentuingedeelte en anderzijds uit een meer gesloten bosgebied.

Bron: www.natuurloket.nl (2005)

Tabel 8
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De scheiding van tussen de twee delen wordt benadrukt door de rododendrons op een kleine
terreinverhoging langs de bosrand. Het bos heeft eenvoudige, halfverharde wandelpaden en
kent geen opvallende of versierende elementen, behalve de twee historische
terreinverhogingen, het smeedijzeren hek langs de Kleine Houtweg en de restanten van de
tuinmuur achter een van de aangrenzende villatuinen. Meubilair of verlichting ontbreekt. De
vegetatie is in principe vrij gevarieerd en samengesteld uit de restanten van eerdere
tuininrichtingen en spontane vestiging van soorten. Het geheel heeft de uitstraling van een
verlaten park.
De sfeer in de binnentuin daarentegen is tuinachtig door de aanwezigheid van een uitgestrekt
gazon, decoratieve bloemperken en tuinbeelden. Het gaat hier om de buitenruimte van een
representatief provinciehuis.

Dreef
De Dreef vormt een belangrijke doorlopende verbindingslijn tussen de binnenstad van
Haarlem en de Haarlemmerhout. Het gaat hierbij behalve om een functionele verbinding
tevens om een krachtige ruimtelijke structuur, die door de driedubbele laanbeplanting
duidelijk geaccentueerd wordt. Het beeld wordt verstrakt door de brede boulevardachtige
uitstraling van de Dreef en de ruime afstand tot de Griffiegebouwen en de villa’s van het 
Frederikspark.

Monumentale Bomen
In monumentale bomenboek (2004) zijn een aantal bomen aangeduid als monument. Hiertoe
wordt een bestemming op de bestemmingsplankaart opgenomen. Het betreft een
dubbelbestemming monumentale boom die op de reeds geldende basisbestemming
(bijvoorbeeld groen of verkeersdoeleinden) wordt gelegd. De dubbelbestemming betreft de
groeiplaats van de boom. Deze bestaat uit de maximale kroonprojectie van de boom plus
twee meter. De twee meter betreft de grond waaraan de boom zijn voeding onttrekt. De
kroonprojectie is de maximale oppervlakte van de kroon gemeten in het horizontale vlak van
een volgroeide boom. De groeiplaats is gekoppeld aan een aanlegvergunningenstelsel.
Hierdoor is er direct controle op de bouw- of aanlegactiviteiten in de directe omgeving van
de monumentale boom. Doel van de dubbelbestemming is om de groeiplaats van de
monumentale boom te beschermen. Let wel de bescherming van de boom zelf wordt niet in
het bestemmingsplan geregeld, dit is reeds geregeld in de Kapverordening (Houtopstanden
Haarlem 2000).

Recreatie en speelvoorzieningen
In het Speelruimteplan (1998) wordt gesteld dat bestemmingsplan Frederikspark onderdeel is
van de uitloper van de Haarlemmerhout en het daarbij behorende Hertenkamp.
Tussen Houtplein, Gasthuissingel, Kleine Houtweg en Baan staan grote herenhuizen met aan
de Gasthuissingel weinig ruimte voor en achter de woningen.
Er is veel informele speelruimte verspreid over de wijk en er is één formele speelplek. Deze
speelplek is gesitueerd aan de Dreef. Het Frederikspark biedt ruimte voor sport, spel en
ontmoeting.
Verder wordt in het Speelruimteplan voorgesteld om langs de Dreef, als verbinding tussen
Hertenkamp en Centrum, een route aan te leggen met speelaanleidingen en een
ontmoetingsplaats. Om extra ruimte te creëren is het mogelijk de Dreef te versmallen. Op
diverse plaatsen moeten goede oversteekplaatsen worden gemaakt.

2.10 Water en watertoets

In de toekomst zal de rol van water belangrijker worden. Door enkele oorzaken (de
verhoging van de zeespiegel, de toename van de hoeveelheid neerslag, de inklinking van de
bodem en een toename van het bebouwd oppervlak) zal Nederland natter worden. Om dit
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water op te vangen is een toename van oppervlaktewater noodzakelijk. In bestaande buurten
is het niet altijd eenvoudig om tot een vergroting van het percentage water te komen.

Watertoets
Doel van de watertoets is dat waterhuishoudkundige doelstellingen in beschouwing worden
genomen in het bestemmingsplan. Het betrekken van de waterbeheerder bij de
planvoorbereiding behoort hier toe.
Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft een wateradvies voor het plangebied gegeven. Dit
wateradvies is positief. (zie bijlage 4) Verder merkt het Hoogheemraadschap op dat de
“vijver” in het plangebied (bij de Wagenmakerslaan) geen onderdeel is van het 
boezemstelsel Rijnland. Op verzoek van het Hoogheemraadschap is dit aan de tekst kopje
oppervlakte water toegevoegd. Ook is de tekst over de waterketen naar aanleiding van het
wateradvies aangepast.

Integraal waterbeheer
De gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken aan een Integraal
Waterplan Haarlem (IWP). Doel van het IWP is het ontwikkelen en behouden van een veilig,
veerkrachtig en ecologisch gezond watersysteem. Het plan functioneert als strategisch kader
voor gerelateerde beleidsvelden zoals het grondwater-, afvalwater-, en baggerbeleid. Het
Waterplan anticipeert op een toenemende vernatting als gevolg van de verwachte
klimaatsverandering, verdergaande bodemdaling en toename van het bebouwd oppervlak.
Om de kans op wateroverlast klein te houden, streeft het plan naar een uitbreiding van het
bestaande Haarlemse waternetwerk. Het Waterplan onderschrijft de noodzaak op het vlak
van baggeren, afkoppelen, saneren overstorten, inrichten natuurvriendelijke oevers,
afkoppelen schone verharding, en het creëren van extra open water ter compensatie van
toegenomen verharding.
Het bestemmingsplan Frederikspark is, zoals eerder aangegeven, overwegend consoliderend
van aard. In het plan wordt geen ruimte geboden voor grootschalige stedenbouwkundige
ontwikkelingen. De nieuwbouw van het provinciehuis heeft een kleiner oppervlak dan de
huidige bebouwing. Daarnaast is het sportfondsenbad dat in het Frederikspark gesitueerd
was begin jaren negentig afgebroken. Een duidelijk aanwijsbare toename van verhard
oppervlak is er om die reden niet.3 Het verhard oppervlak is in de loop der tijd juist
afgenomen.

Oppervlaktewater
Het open water dat in het plangebied is opgenomen betreft de Gasthuissingel. Dit is een
stadsgracht en verbindt het Spaarne met de Leidsevaart. De singel behoort eveneens tot het
boezemstelsel van Rijnland. Het bevat in het plangebied langs de kade een boombeplanting
hetgeen het geheel een stedelijk aanzicht geeft. De Gasthuissingel is onderdeel van het
boezemstelsel van Rijnland. Het waterpeil in de Gasthuissingel is ca. N.A.P.–0,60 meter.
Tevens bevat het plangebied een vijver. Deze is gelegen aan de Wagenmakerslaan en heeft
de bestemming “Water”. Het betreffende water is hoger gelegen (dan boezempeil) en bevindt 
zich in een betonnen bak. Derhalve is het aan te merken als vijver die geen onderdeel
uitmaakt van het boezemstelsel van Rijnland.

Grondwater
De grondwaterstanden in Haarlem zijn over het algemeen vrij hoog. Om grondwateroverlast
te voorkomen zijn dan ook onder een groot aantal wijken drainagesystemen aangelegd. Deze
systemen hebben grote invloed op het functioneren van het lokale grondwatersysteem.

Waterketen

3 Bij een toename van het verhard oppervlak geldt de compensatieregeling. De compensatieregel houdt in dat wanneer er
sprake is van een toename van het verhard oppervlak er 15 % oppervlaktewater van de toename toegevoegd moet worden.
Dit percentage kan verlaagd worden door het treffen van watervasthoudende maatregelen. Voorbeelden zijn grasdaken en
ontkoppeling van het rioolstelsel waarbij het ontkoppelde water geïnfiltreerd wordt in de bodem.
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Het bestemmingsplangebied heeft een gemengd rioolstelsel. Hierin wordt zowel het
afvalwater als regenwater verzameld en naar de rioolzuivering gevoerd. Het
bestemmingsplangebied leent zich door het consoliderende karakter niet voor een
grootschalige vervanging van het gemengde stelsel door een verbeterd gescheiden stelsel.
Het plangebied is immers geen herstructureringsgebied.
Dit neemt niet weg dat de mogelijkheden voor het afkoppelen van schone verharding goed
onderzocht en benut moeten worden. In dit verband is de gemeente op dit moment bezig met
het opstellen van een afkoppelkansenkaart voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Deze
kaart zal ook inzicht verschaffen in de haalbaarheid om binnen het bestemmingsplangebied
de schone verharding van het gemengde stelsel los te koppelen. Bij het afkoppelen van
verharding zullen tevens maatregelen ter voorkoming van uitloging door bouwmaterialen
(voornamelijk zink en lood) genomen moeten worden.
Het afkoppelen van hemelwater kan echter niet in een bestemmingsplan verplicht worden
gesteld. De meest geëigende plaats om een scheiding tussen afvalwater en hemelwater te
regelen is de gemeentelijke bouwverordening. Op dit moment staat de bouwverordening
lozing van hemelwater, anders dan op de openbare riolering, toe, voor zover uitsluitend
hemelwater wordt geloosd. Indien aan of in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor
de afvoer van hemelwater niet aan een openbaar riool worden aangesloten, geldt onder
andere de bepaling dat leidingen voor de afvoer van hemelwater zodanig moeten lozen dat
geen verontreiniging kan optreden van water, bodem of lucht. De bouwverordening is
bindend bij het toetsen van bouwaanvragen, net als een bestemmingsplan en het
bouwbesluit.

2.11 Milieuonderzoek

Ten behoeve van het bestemmingsplan Frederikspark is een milieuonderzoek uitgevoerd. Dat
onderzoek geeft een overzicht van mogelijke milieuhygiënische belemmeringen in het
plangebied. Gestreefd wordt om voor buurten of straten waar nu te hoge milieuhinder aan-
wezig is dit te verlagen en voor nieuwe situaties milieuhinder te voorkomen. Middels
zonering en specifieke (her)bestemmingsregelingen kan hieraan vorm worden gegeven.
Bestaande milieuhinder, zoals geluidhinder van bestaande wegen of bestaande legale
bedrijvigheid, kan in beginsel niet via het bestemmingsplan worden verminderd, voor zolang
de bestaande situatie wordt gehandhaafd. Pas als nieuwe, ruimtelijke ontwikkelingen in het
bestemmingsplan worden nagestreefd - bijvoorbeeld nieuwe woningen, nieuwe
bedrijfsfuncties (al dan niet in een bestaand bedrijfsgebouw) of een nieuwe wegconstructie–
kan dit worden vastgelegd met een bestemming die past binnen de (ruimtelijk relevante)
milieunormen.
De conclusies van milieuonderzoek op de gebieden bodemkwaliteit, geluidhinder, bedrijven
en hinder, luchtverontreiniging en duurzaamheid worden hieronder omschreven. In bijlage 3
is de complete tekst van het onderzoek opgenomen.

Bodemkwaliteit

Het bestemmingsplangebied Frederikspark is gelegen in deelgebied 2A van de Haarlemse
bodemkwaliteitskaart. In deelgebied 2A zijn gemiddeld zowel in de bovenste halve meter als
in de onderliggende grondlaag koper, lood, zink en PAK licht verhoogd aanwezig.
Deze algemene bodemkwaliteit geeft geen belemmering voor de beoogde functies in het
gebied.
Voor grondverzet in het deelgebied 2A moet op basis van het Grondstromenbeleid van de
gemeente Haarlem rekening gehouden worden met een partijkeuring.
De uitgevoerde bodemonderzoeken bevestigen het beeld van de bodemkwaliteitskaart. In het
plangebied zijn twee locaties bekend die in het verleden zijn gesaneerd. Dit zijn het
Frederikspark en een locatie aangeduid met Wagenmakerslaan/ Stalhouderslaan.
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De sanering van het Frederikspark betrof een asbestsanering. In het park is op een diepte van
1,0 meter minus maaiveld een restverontreiniging achtergebleven. De restverontreiniging is
afgedekt met een signaleringsdoek. Indien in het Frederikspark grondwerkzaamheden
plaatsvinden die dieper gaan dan 1,0 meter minus maaiveld dan moet rekening gehouden
worden met de aanwezige asbest verontreiniging.
De locatie Wagenmakerslaan/ Stalhouderslaan betrof een sanering van een verontreiniging
met minerale olie en zware metalen. De sanering is destijds uitgevoerd om ter plaatse
nieuwbouw te realiseren. De locatie is voldoende gesaneerd.

Aan de westzijde van het plangebied ter plaatse van het Houtplein is uit onderzoeken naar
voren gekomen dat sterk verhoogde waarden van VOCl in het grondwater voorkomen.
Vooralsnog is aangenomen dat de bron van deze verontreiniging zich ten westen van het
plangebied bevindt. De informatie over deze verontreiniging heeft geen invloed op de aard
van het bestemmingsplan. De informatie is volledigheidshalve toegevoegd.

Geluidhinder ten gevolge van wegverkeer

Volgens de Wet geluidhinder geldt voor wegverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde van
50 dB(A). Hierbij moet opgemerkt worden dat alvorens toetsing plaatsvindt van de
berekende waarde 5 dB(A) mag worden afgetrokken voor wegen in binnenstedelijk gebied.
Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet bij Gedeputeerde Staten om
ontheffing gevraagd worden (ook wel “hogere waarde” genoemd). De maximale 
ontheffingswaarde bedraagt 65 dB(A).
De aftrek heeft betrekking op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst (artikel
103 Wet geluidhinder). In het rekenmodel is namelijk het wagenpark gemeten zoals dat eind
jaren ’70 en begin jaren ’80 reed op de Nederlandse wegen. De berekening van de 
geluidbelasting leidt dus voor de aftrek in feite tot een te hoge geluidbelasting.
Voordat ontheffing wordt verleend zal B&W eerst moeten nagaan of er maatregelen

mogelijk zijn om de geluidbelasting te verlagen. Daarbij verdienen maatregelen aan de bron
de voorkeur. Is dat niet mogelijk dan moet men overwegen of maatregelen in de
overdrachtsweg van het geluid mogelijk zijn. Het bouwen van een geluidsscherm is een
voorbeeld van een maatregel in de overdrachtsweg. Niet alleen technische, maar ook
landschappelijke, financiële en stedenbouwkundige overwegingen voor het wel of niet
bouwen van geluidsschermen spelen bij deze overwegingen een belangrijke rol.

Het wegdek van alle genoemde wegen (zie bijlage 3) bestaat, met uitzondering van het
klinkerwegdek van de Dreef, uit fijn asfalt en ligt op dezelfde hoogte als het plangebied.
Uit de resultaten van de uitgevoerde berekeningen met betrekking tot het akoestisch
onderzoek volgens de Wet Geluidhinder blijkt dat de geluidbelasting op de eerstelijns
bebouwing varieert van 58 tot 70 dB(A). Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde
overschreden.
In geval van “nieuwe situaties” volgens de Wet Geluidhinder (nieuwbouw van of wijzigen 
naar een geluidsgevoelige bestemming) zal nader onderzoek uitgevoerd moeten worden naar
de geluidbelasting en een hogere waarde aangevraagd moeten worden.

Bedrijven en hinder
Het gebruik van een milieuzonering biedt de mogelijkheid om gevoelige functies te
vrijwaren van zware bedrijvigheid, maar biedt ook de mogelijkheid bepaalde bedrijvigheid te
versterken. Milieuzonering is het aanbrengen van een noodzakelijke ruimtelijke scheiding
tussen milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming of vergroting van de
leefkwaliteit.
In de milieuzonering staat de typering van (woon)gebieden centraal. Bij het wel of niet
toelaten van bepaalde bedrijvigheid in (woon) gebieden is gelet op onder andere de ligging
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van (potentiële) bedrijven ten opzichte van de omgeving, de mate van eventueel te
verwachten hinder en het na te streven karakter van de buurt/ wijk.

Door middel van een passende bestemmings- en gebruiksregeling kan het bestemmingsplan
een bijdrage leveren aan een afname van overlast binnen het plangebied, door niet passende
bedrijvigheid of activiteiten zo veel mogelijk te weren, te reduceren, of door hinder
beperkende maatregelen te treffen.

Categorisering van bedrijven in het plangebied
Het grondgebied van Haarlem is ingedeeld in gebieden of zones. Deze opdeling is bepaald
door de specifieke kenmerken van die gebieden. Binnen het plangebied Frederikspark is met
name sprake van centrumstedelijk gebied. Hierbij hoort een maximale bedrijfscategorie 3.
Gezien echter het feit dat in een deel van het gebied de woonfunctie (in hoge dichtheden)
overheerst, wordt daarvoor uitgegaan van een maximaal toegestane bedrijfscategorie 2.

De wegen, die het plangebied omringen en doorsnijden zoals Dreef, Houtplein,
Gasthuissingel en Paviljoenslaan zijn aan te merken als corridors, wanneer althans de nadruk
op de werkfunctie ligt. Hier kan wonen gemengd worden met bedrijven uit maximaal
categorie 3.
De nu in het gebied aanwezige bedrijven voldoen aan de criteria voor het centrumstedelijk
gebied op één na. Het betreft parkeergarage Houtplein aan de Wagenmakerslaan 1. Nader
onderzoek heeft aangetoond dat het bedrijf voldoet aan de geldende milieuwetgeving en
geen aanleiding geeft tot klachten. Het bedrijf wordt als zodanig positief bestemd.

Luchtkwaliteit

Voor het bestemmingsplan Frederikspark zijn berekeningen uitgevoerd om de luchtkwaliteit
vast te stellen. Hierbij is gebruik gemaakt van het Car-model versie 4.0.

Resultaten luchtkwaliteit
Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat voor de Paviljoenslaan en de Dreef een
overschrijding plaats vindt van de norm voor PM 10 (fijn stof) . Het aantal dagen dat de
norm overschreden wordt bedraagt voor de Paviljoenslaan 60 en voor de Dreef 36.
Wanneer de aftrek voor fijn stof, volgens het nieuwe Besluit Luchtkwaliteit, voor stoffen die
niet door de mens in de lucht gebracht worden, gehanteerd wordt voldoet ook de Dreef aan
de grenswaarde. Deze aftrek bedraagt zes dagen waarop de dagnorm overschreden mag
worden.

Maatregelen luchtkwaliteit
Maatregelen die de door de gemeente Haarlem worden genomen om de luchtkwaliteit verder
te verbeteren zijn:
- het weren/ verminderen van gemotoriseerde verkeersstromen,
- het bevorderen van fiets - en voetverkeer,
- het bevorderen van (schoner) openbaar vervoer,
- het toepassen van schonere voertuigen.

Wat het laatste punt betreft gaat de gemeente door met het geleidelijk vervangen van het
gemeentelijk wagenpark door aardgasvoertuigen. Tevens worden ondernemers en
particulieren in de regio gestimuleerd dit voorbeeld te volgen. Aangezien de NO2 en PM10

emissiefactoren van aardgas -aangedreven voertuigen aanzienlijk lager zijn dan die van
vergelijkbare voertuigen die aangedreven worden op diesel of benzine, zal een grootschalige
toepassing van het rijden op aardgas een verlaging van de NO2- en PM10-concentraties tot
gevolg hebben.



ontwerp bestemmingsplan Frederikspark toelichting maart 2006

28

Ten slotte kan worden vermeld dat momenteel  gewerkt wordt aan het “Plan van aanpak 
luchtkwaliteit”. Hierin  zullen eventueelaanvullende maatregelen ter vermindering van de
luchtverontreiniging worden beschreven. De verwachting is dat dit in het najaar 2005 gereed
is.

Samenvatting en conclusie luchtkwaliteit
Uit de resultaten van de luchtkwaliteitberekeningen blijkt dat, na aftrek volgens het nieuwe
Besluit Luchtkwaliteit, er alleen langs de Paviljoenslaan de norm voor PM 10 (fijn stof)
overschreden wordt.

Duurzaamheid
Bij de nieuwbouw binnen het plangebied, dienen minimaal de vaste maatregelen uit de
nationale pakketten duurzaam bouwen te worden uitgevoerd. Dit betreft dus zowel
utiliteitsbouw, grond- weg- en waterbouw als woningbouw.
Daarbij moet gedacht worden aan gunstige oriëntatie op het zuiden voor het toepassen van
zonneboilers en (in de toekomst) zonnecellen, compact bouwen en afkoppelen van
regenwaterafvoer. Bij voorkeur wordt nu reeds rekening gehouden met een mogelijke
verandering van bestemming in de toekomst. Dit staat ook bekend als flexibel bouwen.

Luchthavenindelingbesluit

Met ingang van 1 februari 2003 is het zogenoemde Luchthavenindelingbesluit (LIB) van
kracht. In het LIB, onderdeel van de gewijzigde Wet Luchtvaart (ofwel de “Schipholwet”), is 
rond de luchthaven Schiphol een beperkingengebied aangewezen. Hierbinnen gelden regels
omtrent beperking van bestemming en gebruik van grond in verband met het externe
veiligheidsrisico en de geluidbelasting vanwege het luchthavenverkeer. Daarnaast worden
regels gesteld omtrent beperkingen van de maximale hoogte van objecten, en van
vogelaantrekkende bestemmingen en vogelaantrekkend gebruik. De hoogtebeperkingen zijn
opgelegd om ervoor te zorgen dat vliegtuigen op een veilige manier van en naar de
luchthaven Schiphol kunnen vliegen.
De beperkingen voor de vogelaantrekkende bestemmingen en vogelaantrekkend gebruik zijn
opgelegd om te voorkomen dat zich in de nabijheid van de luchthaven concentraties vogels
bevinden, die hinderlijk kunnen zijn voor vliegtuigen.
Onder vogelaantrekkende bestemmingen en vogelaantrekkend gebruik wordt verstaan:
 industrie in de voedselsector met extramurale opslag of overslag;
 viskwekerijen met extramurale bassins;
 opslag of verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag of verwerking;
 natuurreservaten en vogelreservaten;
moerasgebieden en oppervlaktewateren groter dan 3 hectare.

Voor het gehele bestemmingsplangebied gelden hoogtebeperkingen, van oost naar west
oplopend van 100 tot circa 130 meter. Daarbij moet bedacht worden dat de hoogtematen
gerelateerd worden aan de referentiehoogte van de luchthaven:-4.00 N.A.P. Dat betekent dat
een hoogtemaat van 130 meter, een hoogtebeperking oplevert van +126.00 N.A.P.
Daarnaast gelden, eveneens voor het gehele plangebied, beperkingen ten aanzien van
vogelaantrekkende bestemmingen en vogelaantrekkend gebruik.
In het bestemmingsplan gebied bevinden zich geen vogelaantrekkendebestemmingen en of
vogelaantrekkende gebruiken. Eveneens komen binnen het gebied geen bouwwerken of
gebouwen voor, of worden mogelijk gemaakt, die de aangegeven maximale hoogte van 126
meter boven N.A.P. benaderen. Het bestemmingsplan is derhalve niet in strijd met het
luchthavenindelingsbesluit.
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Fig.10. LIB-kaart
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Externe veiligheid

Alleen aandacht wordt besteed aan inrichtingen. Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt in en rond het
plangebied niet plaats.
Inrichtingen
Volgens artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) moet gekeken worden naar
inrichtingen in de omgeving van het plangebied. Voor zover nu valt na te gaan zijn in het plangebied
geen bedrijven die onder artikel 2 van het Bevi vallen.
Opgemerkt dient te worden dat er in de toekomst nieuwe categorieen van bedrijven en activiteiten
zullen worden aangewezen, die binnen de werkingssfeer van het Bevi gaan vallen.
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3 PLANBESCHRIJVING

In het voorgaande hoofdstuk zijn de beleidsuitgangspunten per functie beschreven. Deze
beleidsuitgangspunten zijn in de voorschriften vervat en op de plankaart weergegeven als
bestemmingen en aanduidingen. Dit hoofdstuk geeft een verklaring van de voorschriften, en
geeft aan waarom voor een bepaalde regeling is gekozen.

3.1 Stedenbouwkundige beschrijving
De opzet van het plan is als aangegeven in paragrafen 1.3 en 2.5 overwegend consoliderend
van karakter. Dit betekent dat het beschermen van de bestaande kwaliteiten van het
plangebied het stedenbouwkundig hoofduitgangspunt is.
Aanvullende uitgangspunten zijn:
- Stedenbouwkundige en planologische ruimte voor de ontwikkeling van de nieuwbouw

behorende tot het provinciehuis aan de Dreef
- Beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor de woonfunctie op zowel “woon” als “erf” 

bestemming door het rechttrekken van de achtergevelrooilijn als de situatie dat toestaat.
- De mogelijkheid van het creëren van extra speelmogelijkheden binnen de
“verkeersdoeleinden” en “groenvoorziening” bestemming. 

- Beroepsmatige activiteiten aan huis gelimiteerd mogelijk maken binnen de
woonbestemming.

- Het aanduiden van de groeiplaats van monumentale bomen.

3.2 Juridische planopzet

Algemeen uitgangspunt voor het bestemmingsplan Frederikspark is een bestemmingsrege-
ling voor de bestaande en toekomstige bebouwing en functies, welke zo veel mogelijk ruimte
biedt voor verandering en aanpassing aan veranderende wensen. Het plan dient, met andere
woorden, flexibel en doelmatig te zijn, en dient rechtszekerheid te bieden omtrent de ruimte
voor verandering. Daar staat tegenover, dat het plan de nodige bescherming moet bieden
tegen ontwikkelingen die schadelijk zijn voor anderen. Bescherming tegen een zodanige ont-
wikkeling wordt samengevat in de term rechtsbescherming.

In dit plan heeft een en ander geleid tot de volgende principeopzet:
1. Aan de gebruiker van gronden en opstallen worden zo veel mogelijk vrijheden gegeven

om zijn eigen beleid te voeren, zonder dat de overheid daarin regels stelt. Deze vrijheden
worden zonder beperking als recht in het plan geformuleerd.

2. Indien in veel gevallen een mogelijke beschadiging van de belangen van andere burgers
wordt verwacht, geeft het plan als recht iets beperktere mogelijkheden. Voor uit-
zonderingssituaties biedt het plan in dat geval wel verruimde mogelijkheden, maar deze
zijn voorwaardelijk in het plan opgenomen, in de vorm van nadere eisen, vrijstellingen of,
voor zwaardere gevallen, een wijzigingsbevoegdheid.
In dit soort situaties is het niet goed mogelijk om vooraf te bepalen onder welke voor-
waarden en in welke situatie deze extra-mogelijkheid zal kunnen worden toegekend dan
wel de extra-beperking noodzakelijk zal zijn. Daarom is maatwerk nodig in de vorm van
de genoemde voorwaardelijk opgenomen verruimingsbepalingen.
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Bestemming Woondoeleinden (artikel 6 van de Voorschriften)
Bestaande woningen in het plangebied zijn positief bestemd als Woondoeleinden;
Voor zover ruimtelijk mogelijk zijn (beperkte) uitbreidingen van de bestaande woningen

toegestaan (door middel van het 'rechttrekken' van achtergevelrooilijnen);
Onder voorwaarden (maximaal 35% van het bruto vloeroppervlak van een woning tot een

maximum van 50 m2) zijn beroepsmatige activiteiten aan huis toegestaan.

Bestemming Kantoren (artikel 7 van de Voorschriften)
Bestaande kantoren zijn bestemd als Kantoren. Hierbinnen zijn kantoren mogelijk al dan

niet met loketfunctie.
Op de begane grond is detailhandel toegestaan indien en zoals aangeduid op de

plankaart.
Op de begane grond is horeca toegestaan indien en zoals aangeduid op de plankaart.

Bestemming Kantoren en Woondoeleinden (artikel 8 van de Voorschriften)
Binnen de bestemming Kantoren en Woondoeleinden zijn kantoren, al dan niet met

loketfunctie, en wonen toegestaan.
Tevens is een beroepsuitoefening aan huis ondergeschikt aan de woonfunctie toegestaan.

In de voorschriften is de beroepsuitoefening gelimiteerd.
Voor het pand Baan 17 is een aanduiding opgenomen op de plankaart omdat zich hier

een seksinrichting bevindt. In de voorschriften is dit tevens omschreven.

Bestemming Gemengde doeleinden (artikel 9 van de Voorschriften)
Binnen de vestigingen bestemd als Gemengde doeleinden (Ga) wordt voor de begane

grond verdieping ruimte geboden voor de functies wonen, kantoren, praktijkruimten,
kinderdagverblijf en dienstverlening.

Alle overige bouwlagen zijn gereserveerd voor woondoeleinden.
Op de begane grond is horeca toegestaan indien en zoals aangeduid op de plankaart.

Bestemming Hotel (artikel 10 van de Voorschriften)
Binnen de bestemming Hotel zijn een hotel annex congres- en vergaderruimte en
bijbehorende voorzieningen mogelijk.

Bestemming Maatschappelijke doeleinden (artikel 11 van de Voorschriften)
Bestaande maatschappelijke voorzieningen zijn bestemd als Maatschappelijke

doeleinden;
Bestaande nutsgebouwen met een groter oppervlak dan 10 m2 zijn bestemd als

Maatschappelijke doeleinden, nader aangeduid als nutsvoorzieningen;
Functieverandering naar andere maatschappelijke functies wordt toegestaan (het soort

maatschappelijke voorzieningen is gelimiteerd in de voorschriften);

Bestemmingen Erf 1 en Erf 2 (artikelen 12 en 13 van de Voorschriften)
Gronden bestemd als Erf 1 betreffen de gronden die dienen als ‘achtertuin’. 
Gronden bestemd als Erf 2 betreffen de gronden rondom de villa’s in het Frederikspark 

en bevat een andere bebouwingsregeling dan de Erf 1-gronden.
Op de gronden met de bestemming Erf 1 mogen bijgebouwen, aan- en uitbouwen en

andere bouwwerken onder de in de voorschriften opgesomde voorwaarden worden
opgericht.
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Door de ligging van de Erf 2-gronden grenzend aan openbaar gebied is hiertoe een
andere bebouwingsregeling in de voorschriften opgenomen. Ten opzichte van de
bebouwingsmogelijkheden op de Erf 1-gronden zijn de mogelijkheden hier beperkter.

Bestemmingen Tuin 1 en Tuin 2 (artikelen 14 en 15 van de Voorschriften)
De gronden die op de plankaart zijn aangewezen als Tuin 1 en Tuin 2 zijn bestemd voor

tuinen, water, zij- en achterpaden en andere bouwwerken ten dienste van de daarbij
behorende hoofdbebouwing.

Op de gronden aangemerkt als Tuin 1 mogen bouwwerken - geen gebouwen zijnde -
worden opgericht tot een maximale hoogte van 1 meter.

Op de gronden bestemd als Tuin 2 mogen bouwwerken - geen gebouw zijnde - worden
opgericht worden opgericht tot een maximale hoogte van 3 meter. Een uitzondering
hierop zijn de erfafscheidingen, waarvan de bebouwingshoogte voor de voorgevelrooilijn
niet meer dan 1 meter en de bebouwingshoogte achter de voorgevelrooilijn niet meer dan
2 meter mag bedragen.

Bestemming Groenvoorzieningen (artikel 16 van de Voorschriften)
De grotere groengebieden van structurele aard zijn specifiek bestemd als

Groenvoorzieningen; de overige kleinere groene gebieden, zoals de bermen langs wegen,
zijn betrokken binnen de verkeersbestemming

voor eventuele toekomstige uitbreidingsbehoeften van speelfaciliteiten of–terreinen
binnen het plangebied, wordt ruimte geboden binnen de gronden die bestemd zijn als
groenvoorzieningen.

Binnen groenvoorzieningen is de bouw van gebouwen ten behoeve van de bestemming
groenvoorzieningen toegestaan, waaronder nutsgebouwtjes, abri's, (ondergrondse) afval-
en recyclebakken en reclameborden en andere bouwwerken. De oppervlakte van
gebouwen mag per gebouw niet meer bedragen dan 10 m2 en de hoogte niet meer dan 3
meter.

Dubbelbestemming Monumentale Boom (artikel 17 van de Voorschriften)
Dit betreft een dubbelbestemming. Naast de andere geldende bestemming dient deze
dubbelbestemming de groeiplaats van de monumentale boom te beschermen. Zodoende
wordt het voortbestaan van deze bijzondere bomen extra gewaarborgd. Op de op de
plankaart als “groeiplaats monumentale boom” aangegeven gronden is een
aanlegvergunningstelsel van kracht. Hierdoor is er controle op eventuele bouw- of
aanlegactiviteiten in de directe omgeving van de monumentale boom. De bescherming van
de boom zelf is niet geregeld in het bestemmingsplan maar in de Haarlemse kapverordening.

Bestemming Verkeersdoeleinden (artikel 18 van de Voorschriften)
De in het plangebied voorkomende wegen, met bijbehorende bermen, parkeerplaatsen,

fiets- en voetpaden en speelplaatsen zijn ondergebracht in een verzamelbestemming
verkeersdoeleinden; binnen deze bestemming behoort herinrichting tot de mogelijk-
heden;

Binnen verkeersdoeleinden is de bouw van gebouwen ten behoeve van de bestemming
verkeersdoeleinden toegestaan, w.o. nutsgebouwtjes, abri's, (ondergrondse) afval- en
recyclebakken en reclameborden en andere bouwwerken. De oppervlakte van gebouwen
mag per gebouw niet meer bedragen dan 10 m2 en de hoogte niet meer dan 3 meter. Ten
aanzien van de hoogte is een uitzondering gemaakt voor lichtmasten en
verkeersregelinstallaties ( max. 10 meter)



ontwerp bestemmingsplan Frederikspark toelichting maart 2006

34

Bestemming Water (artikel 19 van de Voorschriften)
De in het plangebied voorkomende waterwegen en waterpartijen zijn ondergebracht in de be-
stemming Water.

Bestemming Autoboxen/ bergingen (artikel 20 van de Voorschriften)
De op de plankaart aangewezen gronden zin bestemd voor autoboxen/ bergingen. In de
voorschriften zijn bebouwingsvoorschriften opgenomen.

Dubbelbestemming Ondergrondse parkeergarages P1/P2 (artikel 21 van de Voorschriften)
De op de plankaart voor Ondergrondse Parkeergarage aangewezen gronden zijn, naast de
daarvoor aangewezen andere bestemmingen, mede bestemd voor ondergrondse
parkeervoorzieningen inclusief hellingbanen en bijbehorende voorzieningen.
P1 betreft de openbare parkeergarage onder het Houtpleincomplex. P2 betreft de nog te
bouwen ondergrondse parkeergarage bij het provinciehuis aan de Dreef.

Wijzigingsbevoegdheid ( artikel 22 van de voorschriften)
Een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het “Atrium”binnen de kantoorbestemming 
van de Provincie Noord-Holland aan het Houtplein. De bestemming
verkeersdoeleinden/ondergrondse parkeergarage kan onder voorwaarden gewijzigd worden
naar Kantoren. Dit om eventuele nieuwbouwplannen van de provincie in de toekomst
mogelijk te maken.

Anti-dubbeltelbepaling

Deze bepaling in de voorschriften houdt in dat dezelfde oppervlakte van gronden, die als
maatstaf heeft gediend voor het bepalen van de toelaatbare oppervlakte van (bijvoorbeeld)
bouwwerk A, niet nog eens mag dienen als maatstaf voor het bepalen van de toelaatbare
oppervlakte van bouwwerk B, voor zover daardoor de oppervlakte van bouwwerk A niet
meer aan de betreffende planbepaling voldoet. Deze bepaling dient dus om te voorkomen dat
door het "verschuiven" van gronden tussen percelen (m.n. via al of niet tijdelijke eigendoms-
overdrachten) op een van de of op alle betrokken percelen uiteindelijk een bebouwde
oppervlakte ontstaat, die groter is dan het plan blijkens de voorschriften beoogt toe te staan.
Ook de oppervlaktebepaling van bijvoorbeeld de functie "praktijkruimte" als percentage van
de oppervlakte van de woning plus bijbehorende bijgebouwen valt binnen het bereik van
deze anti-dubbeltelbepaling.

3.3 Hoofdopzet plankaart

Bebouwingsgrenzen

Uitgaande van de bestaande bebouwing en bestaand gebruik zijn op de plankaart
bebouwingsgrenzen en in de voorschriften bebouwingsregelingen aangegeven. De
bebouwingsgrenzen geven het gebied aan waarbinnen mag worden gebouwd.
Vanwege de ligging van plangebied “Frederikspark” binnen het beschermd stadsgezicht is de 
voorste (naar de weg gekeerde) bebouwingsgrens van groot stedenbouwkundig belang.
Over het algemeen zijn de bestaande bebouwingsgrenzen van de vigerende
bestemmingsplannen overgenomen. Hierbij is waar mogelijk de achtergevelrooilijn recht
getrokken. Behalve de bebouwingsgrenzen bevinden zich op de plankaart tevens
hoogtescheidingsgrenzen en bestemmingsgrenzen. Zowel de bebouwingsgrens als de
hoogtescheidingsgrens geven een overgang in goothoogte en/ of bebouwingshoogte aan. Op
deze manier kunnen bijvoorbeeld twee verschillende bestemmingen die naast elkaar
gesitueerd zijn dezelfde bouwhoogte hebben, die maar één keer wordt weergegeven. De
bestemmingen worden gescheiden door de bestemmingsgrens.
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Bouwhoogte

Op de plankaart staat de maximale toegestane bouw- en goothoogte aangegeven. Daarnaast
zijn in de voorschriften vrijstellingen opgenomen. Dit betreft:
 het afwijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van dakhellingen, goothoogten,

bouwhoogten en oppervlakten met ten hoogste 10%.
Het overschrijden van de in het plan aangegeven bebouwingsgrenzen, voor zover dit ten

gevolge van onnauwkeurigheden op de kaart (meetverschillen) dan wel voor geringe
afwijkingen, die in het belang zijn van een betere situering van bouwwerken en
noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het plan, tot een maximum van 2,0
meter.

 het overschrijden van de in het plan aangegeven bebouwingsgrenzen voor het realiseren
van balkons, erkers en luifels tot een maximum van 1,50 meter;

Voor bestaande bebouwing die om stedenbouwkundige redenen niet mag worden verhoogd,
is geregeld dat de hoogte niet meer mag bedragen dan de aangegeven hoogte.
Ten aanzien van de vormgeving van de daken, de hellingshoek van de kap en het aanbrengen
van dakkapellen en dakopbouwen zijn stedenbouwkundige bepalingen in de voorschriften
opgenomen. Bij specifieke bouwaanvragen zal de gemeentelijke Schoonheidscommissie een
welstandstoets uitvoeren.
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4 OVERLEG EN UITVOERBAARHEID

4.1 Resultaten participatie

Het ontwikkelingsprogramma Haarlem (OPH) geeft twee lijnen aan om te komen tot een
duurzaam goed woonmilieu: de lijn van de participatie en de lijn van de versterking van het
woon- en leefklimaat. De sociale programmalijnen uit het OPH dragen hieraan bij, hetzij
door participatie te bevorderen, hetzij door zorg te dragen voor randvoorwaarden.
De versterking van het woon- en leefklimaat heeft zowel een sociale als een ruimtelijk-
fysieke component. Uitgangspunt is het zorgvuldig omgaan met de schaarse ruimte binnen
Haarlem. Het mengen van functies, waarbij de veiligheid van de omgeving niet aangetast
mag worden, is een belangrijk instrument om woonwijken levendig te maken.

4.2 Resultaten inspraak

Op grond van de inspraakverordening heeft het voorontwerpbestemmingsplan met ingang
van 20 januari 2006 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze
periode konden schriftelijke en mondelinge reacties worden ingediend. Voorts is er op 30
januari 2006 een inspraakavond gehouden in de vorm van een inloopavond. In bijlage 6 is
het inspraakplan opgenomen.

De inspraakreacties staan weergegeven in bijlage 7. Voor de verwerking van deze reacties
wordt verwezen naar bijlage 8 van de plantoelichting.

4.3 Resultaten overleg ex art 10 Besluit op de ruimtelijke ordening

Het in artikel 10 van Besluit op de Ruimtelijke Ordening voorgeschreven overleg is gevoerd
met alle instanties zoals vermeld in bijlage 5, behorende en onderdeel uitmakende van deze
plantoelichting.

Het voorontwerp bestemmingsplan is met begeleidend schrijven toegezonden aan
bovengenoemde instanties op 15 december 2005. Daarbij is opgemerkt dat indien niet binnen
de gestelde termijn zou worden gereageerd aangenomen zou worden dat ingestemd wordt
met de planvorming. Men heeft de gelegenheid gehad om tot 16 februari 2006 reacties in te
dienen.

In bijlage 9 zijn de reacties weergegeven.
De verwerking van de reacties is te vinden in bijlage 10.

4.4 Economische uitvoerbaarheid
Behoudens de ontwikkeling van de nieuwbouw van het provinciehuis aan de Dreef/
Frederikspark voorziet het bestemmingsplan niet in grote stedenbouwkundige veranderingen
in het plangebied. De ontwikkeling en invulling van de genoemde nieuwbouw vindt–
uiteraard binnen de randvoorwaarden die de gemeente in dit plan stelt–plaats voor risico
van de marktpartij. Op die manier is de economische uitvoerbaarheid van dit plan
gewaarborgd.

4.5 Handhaving

Met dit plan wordt beoogd een voor de burgers duidelijk en herkenbaar beleid te formuleren.
Op grond daarvan mag dan ook van de gemeente verwacht worden dat er door haar zal
worden opgetreden als de voorschriften van het bestemmingsplan niet worden nageleefd.
Immers, de ruimtelijke kwaliteit van het gebied loopt gevaar als er in strijd met het
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bestemmingsplan zou kunnen worden gebouwd of indien het gebouwde in strijd met het
bestemmingsplan zou kunnen worden gebruikt. Het achterwege laten van handhaving of het
niet goed uitvoeren ervan kan ertoe leiden dat zich ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen
voordoen, die negatieve gevolgen hebben voor de ruimtelijke kwaliteit en de veiligheid.

Derhalve dient hier het beleid van de gemeente inzake handhaving uiteen gezet te worden en
te worden aangegeven hoe de handhaving van het bestemmingsplan zal worden opgepakt.
De landelijke Stuurgroep Handhaven op Niveau heeft het concept programmatisch
handhaven ontwikkeld. Jaarlijks wordt door de gemeente een programma vastgesteld waarin
de prioriteiten staan aangegeven die zullen worden aangepakt. Deze programmatische
aanpak van de gemeente laat onverlet dat onveranderlijk altijd als eerste prioriteit zal gelden
100 % aanpak van calamiteiten met een levensbedreigend karakter, waarbij men moet
denken aan instortings- en brandgevaar en asbestvervuiling.

De opzet van het programmatisch aanpakken is dat niet alle illegale situaties worden
opgepakt, maar wel een werkbaar aantal zaken, dat een uitstralend effect zal hebben. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van een prioriteitenladder (ontwikkeld door Gemeente Haarlem) met
een bijbehorend puntensysteem, dat de mate van prioriteit tot handhavend optreden aangeeft.
Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan het bouwen zonder daartoe vereiste vergunning: de
bouw kan worden stopgezet middels een opgelegde bouwstop, versterkt met dwangsom.
Naast zaken die voldoende capaciteit hebben om het direct inzetten ervan te rechtvaardigen
pakt de gemeente zaken projectmatig aan. Nieuw vastgestelde bestemmingsplannen lenen
zich bij uitstek voor een projectmatige aanpak.
Bestemmingsplan Frederikspark is gelegen binnen het beschermd stadsgezicht, hetgeen
impliceert dat zeer bepalend is voor de prioriteitsstelling bij de beoordeling van de
overtreding of deze overtreding vanaf de openbare weg zichtbaar is. In dat geval is sprake
van een verhoogde prioriteit.

Handhaving van de bestemmingsplannen vindt in de gemeente Haarlem plaats middels
bestuursrechtelijke weg. Rechtszekerheid en gelijke behandeling van burgers staat hierbij
voorop. Daarbij is ook communicatie zeer belangrijk en hier kan bovendien een preventieve
werking van uitgaan. Hierbij zal met name onder de aandacht worden gebracht de relatie met
de na te streven beleidsdoelstellingen, zodat voor iedere inwoner, eigenaar en ondernemer
duidelijk mag zijn hoe en wanneer er gehandhaafd zal worden.
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN

I. DEFINITIES:

1. Aanbouw:
Een aangebouwd gebouw behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofgebouw.

2. Aan huis verbonden beroep:
Een dienstverlenend beroep, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij het woonhuis in
overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die
met de woonfunctie in overeenstemming is.

3. Achtergevelrooilijn:
Bebouwingsgrens aan de van de weg afgekeerde zijde van het bebouwingsvlak.

4. Ander bouwwerk:
Een bouwwerk geen gebouw zijnde.

5. Antenne-installatie:
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat diret dan wel indirect met de grond verbonden is en dat is
gericht op het gebruik voor (mobiele)-telefonie.

6. Archeologische waarden:
Vindplaats of vondst met een oudheidkundige waarde. Het betreft hier met name archeologische
relicten in hun oorspronkelijke ruimtelijke context. Zowel grote complexen/structuren zoals
nederzettingsterreinen, als afzonderlijke vondsten kunnen met deze term worden aangeduid..

7. Bebouwing:
Een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8. Bebouwingsgrens:
Een op de plankaart aangegeven lijn, die niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens
krachtens deze voorschriften toegelaten afwijkingen.

9. Bebouwingspercentage:
Een op de kaart aangegeven percentage dat de grootte van het deel van een bebouwingsvlak aangeeft
dat maximaal mag worden bebouwd.

10. Bebouwingsvlak:
Een op de plankaart aangegeven vlak, dat door bebouwingsgrenzen omsloten is en waarop gebouwen
mogen worden opgericht.

11. Begane grond:
Een bouwlaag waarvan het vloerpeil ter hoogte van het aansluitende maaiveld ligt.
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12. Beroepsuitoefening aan huis:
De uitoefening van een beroep, niet zijnde een vrij beroep, in de woning waarin de
beroepsuitoefenaar woont, één en ander zoals wordt beoefend door een kapper, fotograaf, kleermaker
of vergelijkbaar beroep, niet zijnde detailhandel, met uitzondering van thuisprostitutie.

13. Beschermd stadsgezicht:
Aangewezen gebied als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet 1988, zoals deze luidt op het
tijdstip van het in ontwerp ter inzage leggen van het ontwerp van dit plan;

14. Bestaand gebruik cq bouwwerk:
Een gebruik of een bouwwerk dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van het betreffende
gebruiksverbod.

15. Bestemmingsgrens:
Een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak.

16. Bestemmingsvlak:
Een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming.

17. Bouwen:
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en vergroten van een
bouwwerk.

18. Bouwlaag:
Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting
van een ‘halfverdiept’souterrain en een zolder.

19. Bouwperceel:
Een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegestaan.

20. Bouwperceelgrens:
Een grens van een bouwperceel.

21. Bouwwerk:
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal welke hetzij direcht of
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

22. Bruto vloeroppervlakte (bvo):
De totale oppervlakte van de bouwlagen met inbegrip van de bouwconstructie, magazijnen,
dienstruimten, bergingen etc.

23. Bijgebouw:
Een vrijstaand gebouw behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.
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24. Café:
Een horecabedrijf waar alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt eventueel in
combinatie met geringe maaltijden en welke vergunningsplichtig is op grond van artikel 3, eerste lid,
onder a van de Drank- en Horecawet.

25. Cafetaria/snackbar:
Een (al dan niet mobiel) horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor
consumptie ter plaatse bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet
alcoholische dranken.

26. Cultuurhistorische waarde:
De aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan
door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat
gebied.

27. Dancing/discotheek:
Bedrijf waar gelegenheid wordt gegeven tot dansen en dat vergunningsplichtig is op grond van
artikel 3, lid 1, sub a van de Drank- en Horecawet.

28. Detailhandel:
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en
/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, met uitzondering van horeca.

29. Erotisch getinte vermaakfunctie:
Een vermaakfunctie die is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van
porno-erotische aard, waaronder begrepen een sexbioscoop, een sexclub en een sexautomatenhal.

30. Gebouw:
Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.

31. Hoofdgebouw:
Een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk
valt aan te merken.

32. Hoogte:
Het verschil tussen het hoogste punt van de afdekking of van zich daarboven bevindende
gevelgedeelten van een bouwwerk, uitgezonderd schoorstenen en andere bij het bouwwerk
behorende bouwdelen en het peil.

33. Hoogtescheidingslijn:
Een op de kaart aangegeven lijn die de grens vormt van een gedeelte van een bebouwingsvlak waar
een bepaalde op de kaart aangegeven hoogte is toegestaan.

34. Horeca 1:
Een horecabedrijf met als hoofdactiviteit het verstrekken van sterk- en zwakalcoholische dranken,
zoals een café, discotheek, bar-dancing of gelijkwaardige horecabedrijven, hieronder niet begrepen
hotel, herberg of andere logiesverstrekkende functies.



ontwerp bestemmingsplan Frederikspark maart 20065

35. Horeca 2:
Een horecabedrijf met als hoofdactiviteit het verstrekken van maaltijden en met als nevenactiviteit
het verstrekken van (hoofdzakelijk) zwak- en niet-alcoholische dranken zoals een restaurant,
cafétaria, snackbar, of gelijkwaardige horecabedrijven, hieronder niet begrepen hotel, herberg of
andere logiesverstrekkende functies.

36. Horecabedrijf:
Een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse
worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies worden verstrekt.

36. Hotel:
Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies per nacht met als
nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie.

37. Kantoor:
Een gebouw voor het verlenen van diensten en het uitvoeren van commerciele handelingen, waarbij
de nadruk ligt op de administratieve afwikkeling van die handelingen, en voor het verlenen van
diensten en het uitvoeren van handelingen in het kader van het openbaar bestuur.

38. Kap:
Een uitwendige scheidingsconstructie onder een hoek van meer dan 30  ̊en minder dan 75  ̊met het 
horizontale vlak.

39. Maaiveld:
De bovenkant van het afgewerkt terrein.

40. Maatschappelijke voorzieningen:
Overheidsvoorzieningen en voorzieningen inzake cultuur, religie, onderwijs, volksgezondheid,
welzijn en het openbaar nut en daarmee gelijk te stellen instellingen.

41. Monument:
Een beschermd monument als bedoeld in artikel 3 van de Monumentenwet 1988, zoals deze luidt op
het tijdstip van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan, dan wel de Monumentenverordening uit
1994.

42. Plan:
Het bestemmingsplan Frederikspark als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

43. Plankaart:
De plankaart van het bestemmingsplan Frederikspark.

44. Prostitutie:
Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen
vergoeding.

45. Raamprostitutie:
Een vorm van prostitutie waarbij de werving van klanten geschiedt door een prostitue(e) die door
houding, gebaren, kleding of anderszins vanuit een vitrine de aandacht op zich vestigt en waarbij de
seksuele handelingen in een voor het publiek besloten ruimte plaatsvinden.
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46. Restaurant:
Een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter
plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken.

47. Seksinrichting:
De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische
aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in ieder geval verstaan: een
raamprostitutiebedrijf, seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een besloten
huis, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

48. Thuisprostitutie:
Vorm van prostitutie waarbij de seksuele dienstverlening plaatsvindt op het woonadres van de
prostitue(e) en waarbij alleen door deze prostitue(e) op dit adres wordt gewerkt als prostitue(e).

49. Verkooppunt voor motorbrandstoffen:
Een inrichting waar door middel van een of meer pompinstallaties motorbrandstoffen worden
verkocht en geleverd.

50. Voorgevelrooilijn:
De bebouwingsrens aan de wegzijde van het bebouwingsvlak, tenzij op de plankaart de
voorgevelrooilijn is aangegeven met de aanduiding “voorgevelrooilijn”.

51. Voorzieningen van openbaar nut:
Voorzieningen ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer.

52. Vrij beroep:
Een beroep uitgeoefend op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig,
ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied.

53. Waarderingskaart beschermd stadsgezicht:
Op deze kaart zijn waarden van het beschermd stadsgezicht voor “Frederikspark”vastgelegd. Zie 
hiervoor artikel 5 (beschrijving in hoofdlijnen). De kaart is onderdeel van de bestemmingsplankaart.

54. Wet:
De Wet op de Ruimtelijke Ordening.

55. Woning:
Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

56. Zoneringslijst:
De als bijlage opgenomen, bij deze voorschriften behorende lijst, waarin vormen van gebruik, anders
dan wonen, zijn aangegeven, ingedeeld in categorieen van toenemende hinder.
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II. VERWIJZING NAAR ANDERE WETGEVING:
Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen wordt geduid op die regelingen,
zoals zij luiden op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan
Frederikspark.

ARTIKEL 2: WIJZE VAN METEN

Lid 1:
Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:
a. de dakhelling:

de hoek van het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
b. De lengte en breedte van een bouwwerk:

De afstand tussen ( de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van
gemeenschappelijke scheidsmuren.

c. de goothoogte van een bouwwerk:
Vanaf het maaiveld van het aansluitende terrein tot aan de bovenkant van de goot cq de druiplijn,
het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel dat is gelegen op de snijlijn van de
dakvlakken met de gevels.

d. De inhoud van een bouwwerk:
Tussen de onderzijde van de begane grond vloer, de buitenzijde van de gevels ( en/of het hard
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;.

e. De bouwhoogte van een bouwwerk:
Vanaf het maaiveld van het aansluitende terrein tot aan het hoogste punt van een gebouw of van
een bouwwerk geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen zoals
schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. Bij antennes,
balkonhekken, borstweringen, schoorstenen, vlaggenmasten, bliksemafleiders en andere
opbouwen, welke steun vinden op een gebouw, wordt de hoogte gemeten tussen het hoogste punt
en het punt waarop deze steun vinden op het gebouw.

f. De oppervlakte van een bouwwerk:
Tussen (de buitenste verticale projecties van-) de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van
gemeenschappelijke scheidsmuren.

g. de diepte van een (ondergronds) bouwwerk
vanaf het maaiveld van het aansluitende terrein tot aan de bovenzijde van de laagst gelegen vloer
onder het maaiveld

h. De hoogte van een antenne-installatie:
De hoogte gemeten tussen de onderkant van de voet en het hoogste punt van de antenne-
installatie, bliksemafleiders niet meegerekend.

i. Bestemmings- en bebouwingsgrenzen:
Meting op de kaart met een nauwkeurigheidsgraad van 1 meter, voor zover niet op de kaart in
maten is vastgelegd.

Lid 2:
Het is toegestaan de in dit plan aangegeven bebouwingsgrenzen te overschrijden ten behoeve van:
a. Stoepen, stoeptreden, funderingen, plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater,

gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen, schoorstenen en dergelijke onderdelen van
gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,50 meter;

b. Gevel- en kroonlijsten, overstekende daken en dergelijke onderdelen van gebouwen, mits de
overschrijding niet meer bedraagt dan 10% van de breedte van de aangrenzende straat en met een
maximum van 1 meter. Deze werken mogen niet lager gelegen zijn dan 4.20 meter boven de
rijweg, dan wel 2.20 meter boven een rijwielpad of een voetpad;
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c. Hijsinrichtingen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 meter en deze werken niet lager
zijn gelegen dan 4.80 meter boven het aangrenzende maaiveld.

Lid 3:
Als in het plan de oppervlakte van gronden of bouwwerken als maatstaf wordt gesteld voor het
bepalen van bebouwingspercentages of bebouwingsoppervlakten, komen daarbij geen oppervlakten
van gronden of bouwwerken in aanmerking, die afkomstig zijn van een ander terrein, als op dat
terrein daardoor een situatie ontstaat die in strijd is met het plan.

ARTIKEL 3: ANTI-DUBBELTELBEPALING

Voor zover in het plan de oppervlakte van gronden of bouwwerken als maatstaf wordt gesteld voor
het bepalen van oppervlakten, komen daarbij geen oppervlakten van gronden of bouwwerken in
aanmerking, die afkomstig zijn van een ander terrein, voor zover op dat terrein daardoor een situatie
ontstaat die in strijd is met het plan.

ARTIKEL 4: ZONERING

Met betrekking tot de bestemmingen en gebruiksmogelijkheden, genoemd in de artikelen 7, 8 en 9
van deze voorschriften wordt de zoneringslijst toegepast met inachtneming van de volgende
bepalingen.
1. Categorieindeling:
Vestigingen zijn slechts toegestaan als zij passen in de desbetreffende bestemming en genoemd zijn
in de op de kaart binnen het bestemmingsvlak aangegeven categorie van de zoneringslijst ( als bijlage
gevoegd bij dit plan). De maximale toegestane categorie is de categorie die op de plankaart is
aangegeven.
2. Vrijstelling:
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het eerste lid:
Voor vestigingen die niet zijn genoemd in de zoneringslijst, als deze niet bezwaarlijker zijn dan

de vestigingen die in lid 1 zijn toegestaan.
Voor vestigingen genoemd in de categorie van de zoneringslijst, indien een vestiging minder

bezwaarlijk is dan op basis van de toegekende hindercategorie mag worden verwacht, zodanig dat
vestiging in de betreffende zone aanvaardbaar is.

ARTIKEL 5: BESCHRIJVING IN HOOFDLIJNEN
De aan de gronden in artikel 6 tot en met 15 van de voorschriften toegekende doeleinden zullen met
het plan worden nagestreefd op een wijze, zoals hierna in hoofdlijnen is beschreven.

5.1 BESCHERMD STADSGEZICHT
Het gehele bestemmingsplangebied “Frederikspark”valt binnen de aanwijzing beschermd 
stadsgezicht ( nummer 5302, 5 december 1990) in de zin van artikel 35 van de Monumentenwet.
Doel van de aanwijzing is, de karakteristieke met de historische ontwikkeling samenhangende
structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen als zwaarwegend belang bij de
verdere ontwikkeling binnen het gebied.

In het gehele als beschermd stadsgezicht aangewezen gebied is het patroon van straten en waterlopen
in samenhang met de schaal van de bebouwing van belang. In het grootste deel van het beschermd
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stadsgezicht is het historisch karakter in sterke mate bewaard gebleven. Ook de profilering en
inrichting van de openbare ruimten en de structuur van verkaveling en bebouwing is in een groot deel
van de stad nog van belang.

De veranderingen in de Haarlemmerhout in de loop der eeuwen hebben de betekenis ervan als
stedelijk recreatiegebied in gemeenschappelijk bezit onverlet gelaten. De huidige structuur van de
Haarlemmerhout gaat in hoofdlijnen terug op de omstreeks 1830 door J.D. Zocher uitgevoerde
reconstructie van het bos. De Hout heeft sindsdien het karakter van een negentiende-eeuws bospark
in Engelse landschapsstijl. Het ruimtelijke beeld wordt bepaald door het voor die stijl kenmerkende
vloeiende padenverloop en door de “natuurlijke”opbouw van het bos in afwisselende dichtheden met 
grotere en kleinere open ruimten waar de dichte bosbeplanting overgaat in afzonderlijke
boomgroepen en solitaire bomen. De in eerste aanleg onverharde paden zijn deels in de tijd van
Springer van een zekere verharding voorzien. Bepalend voor de opbouw van het oostelijke deel van
het bos is de aanwezigheid van Paviljoen Welgelegen, het huidige provinciehuis, een zeer belangrijk
huis uit het einde van de achttiende eeuw en een dominant element langs de noordrand van de Hout.
Het huis is ontworpen met een zeer monumentaal front met gebogen opritten ter weerszijden. De in
de laat-achttiende-eeuwse aanleg van de Hout al aanwezige zichtas is in de reconstructie door Zocher
gerespecteerd. De Haarlemmerhout heeft in het deel dat grenst aan Welgelegen de grootste openheid
in de vorm van een open grasgazon met solitaire bomen en kleine boomgroepen tussen de
frontbebouwing langs Dreef, Paviljoenslaan en Kleine Houtweg.

Het overgangsgebied tussen de stad en de Haarlemmerhout bestaat uit een dichtbebouwd gebied
direct grenzend aan de stad, de open villa-parken Frederikspark en Florapark ten zuiden daarvan en
een weer wat intensiever bebouwd gebied langs de rand van de Hout. Het dicht bebouwde gebied
sluit wat ruimtelijke opbouw betreft nauw aan bij de oude stad, alleen de verkaveling is evenals in de
zeventiende-eeuwse uitleg wat strakker. De aaneengesloten bebouwing is voornamelijk laat
negentiende-eeuws van karakter. De stadssingel heeft in profiel nog reminiscenties aan de
oorspronkelijke verdedigingsfunctie, maar heeft overigens door de gelijksoortigheid van de
bebouwing ter weerszijden en door het betrekkelijk besloten karakter meer de kenmerken van een
stedelijk binnenruimte dan van een stadsgrens. Een bijzonder ruimtelijk element is het Houtplein, in
hoofdvorm als pendant van de driehoekige ruimte voor het Proveniershuis binnen de singel en als
overgangselement tussen de besloten stadsstraten en de brede Dreef .

Langs de Dreef en langs de Kleine Houtweg ter plaatse van het Frederikspark komen brede panden
voor, langs de Dreef vaak met souterrain en bel-etage. In de aaneengesloten bebouwing overheerst de
lijstgevel zeer sterk, met vaak zeer geringe verschillen in goothoogte. De daken hebben een
nokrichting evenwijdig aan de straat. De gevelopbouw is zeer rustig en bestaat over het algemeen uit
drie of meer traveeen met verticaal geplaatste ramen.

5.2. WAARDERINGSKAART BESCHERMD STADSGEZICHT
Op de “waarderingskaart beschermd stadsgezicht”( verder te noemen: waarderingskaart) zijn de 
panden binnen het bestemmingsplan Frederikspark ingedeeld in drie orden. Tevens zijn nieuwbouw
( na 1950), de ensembles en de seriebouw aangegeven op de waarderingskaart.

Orde 1
Dit zijn de rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.
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Orde 2
Dit zijn bouwwerken van voor 1950 die vanwege hun hoge architectonische kwaliteit, hun plaats in
de stedenbouwkundige structuur en/of als toonaangevend element in de gevelwand een belangrijke
bijdrage leveren aan het stadsbeeld. De toegevoegde waarde van deze bouwwerken heeft niet alleen
betrekking op de aanwezigheid binnen het beschermd stadsgezicht maar ook op individuele
arcitectonische en stedenbouwkundig kwaliteiten van de bouwwerken.

Orde 3
Dit zijn bouwwerken van voor 1950 van wisselende architectonische kwaliteit, die wat schaal en
detailllering betreft, passen in de gevelwand, maar geen architectonische of stedenbouwkundige
meerwaarde hebben. Ook bouwwerken die door ingrijpende wijzigingen hun meerwaarde hebben
verloren, behoren tot deze categorie.

Nieuwbouw
Dit zijn bouwwerken van na 1950. Deze zijn niet gewaardeerd.

Ensembles en seriebouw
Er is sprake van een ensemble als in de vormgeving van de verschillende panden de suggestie wordt
gewekt dat het om een groter gebouw gaat. Seriebouw bestaat uit een aantal panden naast elkaar die
in dezelfde architectuur zijn uitgevoerd. Uitgangspunt bij de op de waarderingskaart aangegeven
ensembles en seriebouw is een gezamenlijke aanpak.

5.3 TOETSING
Bij het toetsen van verzoeken om bouwvergunning dan wel bij toepassing van nadere eisen of
vrijstelling, dan wel uitwerkings- en wijzigingsplannen, moeten de volgende bepalingen in acht
worden genomen:
- bij vervangende nieuwbouw dient de voorgevel in de voorgevelrooilijn van de bestaande

omringende bebouwing te worden gebouwd;
- voor bebouwing geldt de bestaande goothoogte, zoals aangegeven op de bestemmingsplankaart;
- toepassing van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen, de vrijstellings- of

wijzigingsbevoegdheid mag niet tot gevolg hebben dat het straat- en bebouwingsbeeld van het
beschermd stadsgezicht in onevenredige mate wordt aangetast en aan de ruimtelijke kwaliteit van
het gebied onevenredige afbreuk wordt gedaan;

- bij de beoordeling van het straat- en bebouwingsbeeld zijn onder meer rooilijnen, de schaal,
goothoogte, bebouwingshoogte, alsmede dakkappellen, raampartijen, parcellering en de
verschijningsvorm van belang.

5.4 UITVOERING EN AFSTEMMING
A Ruimtelijke structuur
- De ruimtelijke structuur wordt in hoofdzaak bepaald door het openbare gebied bestaande uit het

bestaande patroon van straten, waterlopen en structurele groenvoorzieningen in samenhang met
de schaal van de aanwezige bebouwing.

- Gestreefd wordt naar het behoud, de bescherming en waar mogelijk de versterking van het straat-
en bebouwingsbeeld. Dit beeld bestaat uit de ruimtelijke en stedenbouwkundige structuur van het
plangebied inclusief de daarin voorkomende ruimtelijke, functionele en cultuurhistorische
waarden.

- Bij de beoordeling of nieuwe ontwikkelingen planologisch aanvaardbaar zijn, zullen deze
waarden dan ook uitgangspunt vormen. De grenzen van de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
worden bepaald door de mogelijkheid van een goede ruimtelijke inpassing van deze
ontwikkelingen in de bestaande ruimtelijke en stedenbouwkundige structuur.
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- wordt beoogd de structuur van de gevelwand zoveel mogelijk te behouden;
- Het wordt van groot belang geacht de straatwanden te behouden, beschermen en waar mogelijk

te versterken. Bij nieuwbouw, vervangen of verandering van de bestaande bebouwing in de
straatwanden is het van groot belang dat de afmetingen, de ritmiek en de gevelbeëindiging van de
bebouwing, evenals aspecten van welstand zoals detaillering, materiaalkeuze en kleur, zodanig
op de omgeving worden afgestemd, dat de straat-en bebouwingsbeeld niet in onevenredige mate
wordt aangetast.

- Gestreefd wordt naar de instandhouding en/of herstel van de ensembles en seriebouw. Deze zijn
aangegeven op de waarderingskaart.

- Gestreefd wordt naar de instandhouding en/of herstel van de monumenten en beeldbepalende
panden. Deze bebouwing is op de waarderingskaart respectievelijk aangegeven als orde 1
(rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten) en als orde 2 (beeldbepalende panden).

- Gestreefd wordt naar het tegengaan van een langdurige leegstand van bebouwing
- Bij herinrichting van het openbaar gebied zal voor wat betreft profielindeling en materiaalkeuze

aangesloten worden op het historische karakter.

B Functionele structuur
- Gestreefd wordt naar behoud en versterking van de grote monumentale en landschappelijke

waarde van het gebied..
- Naast de werkfunctie vormt de woonfunctie in het gebied een wezenlijke bijdrage aan het

gemengde karakter. De bestaande woningen zijn daarom als zodanig bestemd, al dan niet in
combinatie met een andere bestemming. .

- Andere veranderingen in het gebruik zijn mogelijk na toepassing van een gebruiksvrijstelling.
Het dynamische karakter van het gebied mag daardoor niet onevenredig worden aangetast.

C Afstemming
- Burgemeester en Wethouders zullen aanvragen van sloopvergunningen als bedoeld in artikel 37

van de Monumentenwet 1988 toetsen aan het hiervoor genoemde beleid over de
waarderingskaart.

- Rijksmonumenten, opgenomen in orde 1 op de waarderingskaart, zijn tegen sloop beschermd via
de Monumentenwet.

- Gemeentelijke monumenten, opgenomen in orde 1 op de waarderingskaart, zijn tegen sloop
beschermd via de gemeentelijke monumentenverordening.

- Voor alle bebouwing in het plangebied geldt het wettelijk sloopregime van artikel 37 van de
Monumentenwet 1988 (beschermd stads-of dorpsgezicht). Dit houdt in, dat het zonder of in
afwijking van een sloopvergunning van Burgemeester en Wethouders verboden is om een pand
geheel of gedeeltelijk te slopen.

- Voor het beschermd stadsgezicht gelden de welstandscriteria van welstandsniveau I, zoals
opgenomen in de welstandsnota.

- Voor beeldbepalende panden (orde 2) is behoud van specifieke waarden van het pand binnen de
gevelwand het uitgangspunt. Bij verbouwing dient daarom zoveel mogelijk te worden uitgegaan
van een restauratieve aanpak van de straatgevels en de kap. Hiervoor zijn tevens
welstandscriteria opgenomen in de welstandsnota.

- De redengevende omschrijving van beeldbepalende panden, ensembles en seriebouw, zoals
opgenomen in bijlage 3 van de toelichting, zal betrokken worden bij het welstandsadvies.

- Voor bouwwerken die op de waarderingskaart zijn aangeduid als “orde 3” is behoud van de
schaal en algemene waarden binnen de gevelwand het uitgangspunt. Bij verbouwing moet
hiermee rekening worden gehouden. Hiervoor zijn welstandscriteria opgenomen in de
welstandsnota.
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- Voor bouwwerken die op de waarderingskaart zijn aangeduid als “nieuwbouw” is vervanging in 
beginsel mogelijk binnen de kaders van dit plan. Hiervoor gelden tevens welstandscriteria, die
zijn opgenomen in de welstandsnota.

- Voor ensembles is een gezamenlijke aanpak het uitgangspunt. Dit houdt in dat voor
(gedeeltelijke) sloop van slechts één tot een ensemble behorend pand in principe geen
vergunning zal worden verleend.

- Voor ensembles en seriebouw geldt dat de samenhang tussen de verschillende panden moet
worden gehandhaafd. Bij verbouwingen waarbij het beeld van gevel en/of kap wordt gewijzigd,
dient dat in de afzonderlijke panden zodanig te gebeuren dat de samenhang in het ensemble niet
wordt verstoord. Daarom moet een bouwkundige ingreep worden afgestemd met de overige
panden in een ensemble of een serie identieke panden.

- Bij seriebouw die een orde 3 heeft, kan een sloopvergunning worden verleend voor sloop van
panden die onderdeel uitmaken van de serie, mits de eenheid van de serie niet in onevenredige
mate wordt aangetast.

HOOFDSTUK 2: BESTEMMINGSBEPALINGEN

ARTIKEL 6: WOONDOELEINDEN (W)

Bestemming: Lid 1:
De op de plankaart voor Woondoeleinden (W) aangewezen gronden
zijn bestemd voor:
a. Wonen
b. Beroepsuitoefening aan huis of voor een vrij beroep, dat een

uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is met een maximum van 35% van het
brutovloeroppervlak van de woning met een maximum van 50 m2.

Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming
Woondoeleinden (W) te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze
of tot een doel strijdig met deze bestemming.

Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Woondoeleinden (W)
zoals bedoeld in lid 2 wordt in elk geval gerekend:
a. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutie en voor

seksinrichtingen;
b. Het gebruik van bouwwerken voor detailhandel;
c. Beroepsuitoefening aan huis of een vrij beroep dat een uitwerking

of uitstraling heeft die niet met de woonfunctie in overeenstemming
is en meer dan 35% van het brutovloeroppervlak van de woning
betreft of het toegestane maximum van 50 m2 overschrijdt.

d. Het gebruik van onbebouwde gronden voor de opslag van
kampeermiddelen, voer- of vaartuigen, schroot, afbraak- en
bouwmaterialen, grond en bodemspecie, puin- en vuilstortingen en
aan hun gebruik onttrokken machines.
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Deze bepaling is niet van toepassing voor de opslag van materialen:
a. Welke strekt tot realisering van de bestemming;
b. Welke voortvloeit uit het normale dagelijkse onderhoud of

ingevolge de bestemming is toegestaan.

Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
Op gronden met de bestemming Woondoeleinden (W) mogen
gebouwen en andere bouwwerken worden opgericht onder de volgende
voorwaarden:
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven

bebouwingsvlakken worden gebouwd, waarbij de naar de weg
gekeerde gevels in de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens
worden gebouwd.

b. De bouw- en/of goothoogte mag niet meer bedragen dan op de
plankaart is aangegeven.

c. Dakhellingen mogen worden onderbroken voor het
oprichten van dakkapellen, onder de volgende voorwaarden:

De dakkapel op het voordakvlak of op een naar de weg of het
openbaar groen gekeerd zijdakvlak mag niet breder zijn dan de helft
van de breedte van het betreffende dakvlak.

De bovenzijde van de dakkapel moet ten minste 0,5 meter onder de
noklijn gelegen zijn.

De onderzijde van de dakkapel dient in het dakvlak te worden
geplaatst.

d. De hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3
meter met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de hoogte
voor of op de voorgevelrooilijn niet meer dan een meter en de
hoogte achter de voorgevelrooilijn niet meer dan twee meter mag
bedragen.

e. De bouwhoogte van erfafscheidingen op dakterrassen mag niet meer
bedragen dan 1 meter. Deze mogen worden gebouwd op aanbouwen
die niet hoger zijn dan de begane grondlaag van de
hoofdbebouwing.

f. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol 
gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden 
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor)- onderzoek.

Vrijstelling: Lid 5:
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 als strikte
toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest
doelmatig gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt
gerechtvaardigd.

Procedurevoorschriften: Lid 6:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen burgemeester en
wethouders de voorschriften van de openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.
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Strafrechtelijke bepaling: Lid 7:
Overtreding van lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin
van artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische delicten.

ARTIKEL 7: KANTOREN (K)

Bestemming: Lid 1:
De op de kaart voor Kantoren (K) aangewezen gronden zijn bestemd
voor kantoren, al dan niet met loketfunktie. Indien voorzien van een
aanduiding is op de begane grond detailhandel en horeca 3 mogelijk.

Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming
Kantoren (K) te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een
doel strijdig met deze bestemming.

Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Kantoren (K) zoals bedoeld
in lid 2 wordt in elk geval gerekend:
a. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutie en voor

seksinrichtingen;
b. Het gebruik van bouwwerken voor wonen.
c. Het gebruik van onbebouwde gronden voor de opslag van

kampeermiddelen, voer- of vaartuigen, schroot, afbraak- en
bouwmaterialen, grond en bodemspecie, puin- en vuilstortingen en
aan hun gebruik onttrokken machines. Deze bepaling is niet van
toepassing voor de opslag van materialen:
a. Welke strekt tot realisering van de bestemming;
b. Welke voortvloeit uit het normale dagelijkse onderhoud of

ingevolge de bestemming is toegestaan.

Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
Op gronden met de bestemming Kantoren (K) mogen gebouwen en
andere bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven

bebouwingsvlakken worden gebouwd, waarbij de naar de weg
gekeerde gevels in de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens
worden gebouwd.

b. De bouw- en/of goothoogte mag niet meer bedragen dan op de
plankaart is aangegeven

c. De totaal te realiseren bruto vloeroppervlakte mag niet meer
bedragen dan op de plankaart aangegeven

d. Dakhellingen mogen worden onderbroken voor het
oprichten van dakkapellen, onder de volgende voorwaarden:

De dakkapel op het voordakvlak of op een naar de weg of het
openbaar groen gekeerd zijdakvlak mag niet breder zijn dan de helft
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van de breedte van het betreffende dakvlakof: de breedte van de
dakkapel mag ten hoogste 1,50 meter bedragen.

De bovenzijde van de dakkapel moet ten minste 0,5 meter onder de
noklijn gelegen zijn.

De onderzijde van de dakkapel dient in het dakvlak te worden
geplaatst.

d. De hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3
meter met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de hoogte
voor of op de voorgevelrooilijn niet meer dan een meter en de
hoogte achter de voorgevelrooilijn niet meer dan twee meter mag
bedragen.

e. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol 
gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden 
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor) -onderzoek.

Vrijstelling: Lid 5:
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 als
strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het
meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.

Procedurevoorschriften: Lid 6:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen burgemeester en
wethouders de voorschriften van de openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Strafrechtelijke bepaling: Lid 7:
Overtreding van lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin
van artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 8: KANTOREN EN WOONDOELEINDEN(K/W)

Bestemming: Lid 1:
De op de kaart voor Kantoren en Woondoeleinden (K/W) aangewezen
gronden zijn bestemd voor:
a. Kantoren, al dan niet met loketfunctie
b. Wonen
c. Beroepsuitoefening aan huis of voor een vrij beroep, dat een

uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is met een maximum van 35% van het
brutovloeroppervlak van de woning met een maximum van 50 m2.

Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming
Kantoren en Woondoeleinden (K/W) te gebruiken of te laten gebruiken
op een wijze of tot een doel strijdig met deze bestemming.
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Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Kantoren en
Woondoeleinden (K/W) zoals bedoeld in lid 2 wordt in elk geval
gerekend:
a. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutie en voor

seksinrichtingen, tenzij voorzien van een aanduiding op de
plankaart;

b. Het gebruik van bouwwerken voor detailhandel;
c. Beroepsuitoefening aan huis of een vrij beroep dat een uitwerking

of uitstraling heeft die niet met de woonfunctie in overeenstemming
is en/of meer dan 35% van het brutovloeroppervlak van de woning
betreft of het toegestane maximum van 50 m2 overschrijdt.

d. Het gebruik van onbebouwde gronden voor de opslag van
kampeermiddelen, voer- of vaartuigen, schroot, afbraak- en
bouwmaterialen, grond en bodemspecie, puin- en vuilstortingen en
aan hun gebruik onttrokken machines. Deze bepaling is niet van
toepassing voor de opslag van materialen:
a. Welke strekt tot realisering van de bestemming;
b. Welke voortvloeit uit het normale dagelijkse onderhoud of

ingevolge de bestemming is toegestaan.

Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
Op gronden met de bestemming Kantoren en Woondoeleinden(K/W)
mogen gebouwen en andere bouwwerken worden opgericht onder de
volgende voorwaarden:
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven

bebouwingsvlakken worden gebouwd, waarbij de naar de weg
gekeerde gevels in de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens
worden gebouwd.

b. Dakhellingen mogen worden onderbroken voor het
oprichten van dakkapellen, onder de volgende voorwaarden:

De dakkapel op het voordakvlak of op een naar de weg of het
openbaar groen gekeerd zijdakvlak mag niet breder zijn dan de helft
van de breedte van het betreffende dakvlak.

De bovenzijde van de dakkapel moet ten minste 0,5 meter onder de
noklijn gelegen zijn.

De onderzijde van de dakkapel dient in het dakvlak te worden
geplaatst.

c. De hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3
meter met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de hoogte
voor of op de voorgevelrooilijn niet meer dan een meter en de
hoogte achter de voorgevelrooilijn niet meer dan twee meter mag
bedragen..

d. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol 
gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden 
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor) onderzoek.

Vrijstelling: Lid 5:
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 als
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strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het
meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.

Procedurevoorschriften: Lid 6:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen burgemeester en
wethouders de voorschriften van de openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Strafrechtelijke bepaling: Lid 7:
Overtreding van lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin
van artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 9: GEMENGDE DOELEINDEN (Ga)

Bestemming: Lid 1:
De op de kaart voor Gemengde Doeleinden (Ga) aangewezen gronden
zijn bestemd voor :
Op de begane grond:
- Wonen
- Kantoren’
- Praktijkruimten
- kinderdagverblijf
- Dienstverlening
- Horeca zoals en indien aangeduid op de plankaart
- Bijbehorende voorzieningen.

Op de overige verdiepingen:
- Wonen
- Bijbehorende vooorzieningen

Gebruik: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de
bestemming Gemengde Doeleinden (Ga) te gebruiken of te laten
gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met deze bestemming.

Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Gemengde Doeleinden
(Ga) zoals bedoeld in lid 2 wordt in elk geval gerekend:
a. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutie en

seksinrichtingen
b. Het gebruik van gronden voor horeca 3 ten behoeve van

detailhandelsbedrijven dat een percentage van 30% van het netto
verkoopvloeroppervlak te boven gaat.

c. Het gebruik van gronden voor horeca 1 en 2 ten behoeve van
detailhandelsbedrijven.
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d. Het op deze bestemming aanwezig of opgeslagen hebben van
kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-,
vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond en
bodemspecie, puin- en vuilstortingen.

De bepaling onder d. is niet van toepassing voor de opslag van
materialen welke noodzakelijk zijn voor de realisering van de
bestemming, welke voortvloeien uit het normale dagelijkse onderhoud
of welke ingevolge de bestemming is toegestaan.

Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
Op gronden met de bestemming Gemengde Doeleinden (Ga) mogen
gebouwen en andere bouwwerken worden opgericht onder de volgende
voorwaarden:
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven

bebouwingsvlakken worden gebouwd, waarbij de naar de weg
gekeerde gevels in de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens
worden gebouwd.

b. Dakhellingen mogen worden onderbroken voor het
oprichten van dakkapellen, onder de volgende voorwaarden:

De dakkapel op het voordakvlak of op een naar de weg of het
openbaar groen gekeerd zijdakvlak mag niet breder zijn dan de helft
van de breedte van het betreffende dakvlak

De bovenzijde van de dakkapel moet ten minste 0,5 meter onder de
noklijn gelegen zijn.

De onderzijde van de dakkapel dient in het dakvlak te worden
geplaatst.

c. De hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3
meter met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de hoogte
voor of op de voorgevelrooilijn niet meer dan een meter en de
hoogte achter de voorgevelrooilijn niet meer dan twee meter mag
bedragen..

d. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol 
gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden 
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor) -onderzoek.

Vrijstelling: Lid 5:
1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van lid 1

voor een ander gebruik dan Wonen op de verdieping.
2. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 als

strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het
meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.

Procedurevoorschriften: Lid 6:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen burgemeester en
wethouders de voorschriften van de openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.
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Strafrechtelijke bepaling: Lid 7:
Overtreding van lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin
van artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 10: HOTEL (H)

Bestemming: Lid 1:
De op de kaart voor Hotel (H) aangewezen gronden zijn uitsluitend
bestemd voor hotel annex congres- en vergaderruimte en bijbehorende
voorzieningen.

Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming
Hotel (H) te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel
strijdig met deze bestemming.

Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Hotel (H) zoals bedoeld in
lid 2 wordt in elk geval gerekend:
a. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutie en

seksinrichtingen
b. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel
c. Het op deze bestemming aanwezig of opgeslagen hebben van

kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-,
vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond en
bodemspecie, puin- en vuilstortingen.

De bepaling onder d. is niet van toepassing voor de opslag van
materialen welke noodzakelijk zijn voor de realisering van de
bestemming, welke voortvloeien uit het normale dagelijkse onderhoud
of welke ingevolge de bestemming is toegestaan.

Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
Op gronden met de bestemming Hotel (H) mogen gebouwen en andere
bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven

bebouwingsvlakken worden gebouwd, waarbij de naar de weg
gekeerde gevels in de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens
worden gebouwd.

b. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol
gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden 
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor) onderzoek.

Vrijstelling: Lid 5:
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 als strikte
toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest
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doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen
wordt gerechtvaardigd.

Procedurevoorschriften: Lid 6:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen burgemeester en
wethouders de voorschriften van de openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Strafrechtelijke bepaling: Lid 7:
Overtreding van lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin
van artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 11: MAATSCHAPPELIJKE DOELEINDEN:

Bestemming: Lid 1:
De op de plankaart voor Maatschappelijke Doeleinden (M) zijn
bestemd voor: overheidsvoorzieningen en voorzieningen inzake cultuur,
religie, onderwijs, volksgezondheid, welzijn en het openbaar nut en
daarmee gelijk te stellen instellingen, kinderdagverblijven,
kinderopvang .

Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de voor Maatschappelijke Doeleinden (M)
bestemde gronden te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot
een doel strijdig met deze bestemming.

Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Maatschappelijke
Doeleinden (M) zoals bedoeld in lid 2 wordt in elk geval gerekend:
a. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutie en voor

seksinrichtingen.
b. Het op deze bestemming aanwezig of opgeslagen hebben van

kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-,
vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond en
bodemspecie, puin- en vuilstortingen.

De bepaling onder d. is niet van toepassing voor de opslag van
materialen welke noodzakelijk zijn voor de realisering van de
bestemming, welke voortvloeien uit het normale dagelijkse onderhoud
of welke ingevolge de bestemming is toegestaan.
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Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
Op gronden met de bestemming Maatschappelijke Doeleinden (M)
mogen gebouwen en andere bouwwerken worden opgericht ten behoeve
van de bestemming onder de volgende voorwaarden:
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven

bebouwingsvlakken worden gebouwd, waarbij de naar de weg
gekeerde gevels in de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens
worden gebouwd.

b. De bouw van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van
openbaar nut, met dien verstande dat de oppervlakte en de hoogte
van deze bouwwerken niet meer dan 10 m2, respectievelijk 3 meter
mogen bedragen.

c. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol 
gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor) -onderzoek.

Vrijstelling: Lid 5:
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 als strikte
toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest
doelmatig gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt
gerechtvaardigd.

Procedurevoorschriften: Lid 6:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen burgemeester en
wethouders de voorschriften van de openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Strafrechtelijke bepaling: Lid 7:
Overtreding van lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin
van artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 12: ERF (E1)

Bestemming: Lid 1:
De op de kaart voor Erf (E1) aangewezen gronden zijn uitsluitend
bestemd voor erven en (achter)paden, aan- en uitbouwen, bijgebouwen
en andere bouwwerken ten dienste van de daarbij behorende
hoofdbebouwing.

Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming Erf
(E1) te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel
strijdig met deze bestemming.

Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Erf (E1) zoals bedoeld in
lid 2 wordt in elk geval gerekend:
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a. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutie en voor
seksinrichtingen;

b. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel;
c. Het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente of

tijdelijke bewoning;
d. Het op deze bestemming aanwezig of opgeslagen hebben van

kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-,
vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond en
bodemspecie, puin- en vuilstortingen.

De bepaling onder d. is niet van toepassing voor de opslag van
materialen welke noodzakelijk zijn voor de realisering van de
bestemming, welke voortvloeien uit het normale dagelijks onderhoud of
welke ingevolge de bestemming is toegestaan.

Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
Op gronden met de bestemming Erf (E1) mogen bijgebouwen, aan- en
uitbouwen en andere bouwwerken worden opgericht onder de volgende
voorwaarden:
a. Aan- en uitbouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn

van het hoofdgebouw worden gebouwd.
b. Aan- en uitbouwen mogen maximaal uit één bouwlaag bestaan,

waarbij de bouwhoogte maximaal de hoogte van de begane
grondlaag van het hoofdgebouw + 0,25 meter mag bedragen.

c. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3
meter.

d. De gezamenlijke oppervlakte van aan-, uit- en bijgebouwen mag
niet meer bedragen dan 50% van het oorspronkelijke perceel met
een maximum van 40 m2.

e. De bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan
2 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van
erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 meter
mogen bedragen.

f. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag
niet meer bedragen dan 2 meter.

g. Op aan- en uitbouwen mag een dakterras worden opgericht tot 2.50
meter uit de gevel van het hoofdgebouw; rond het dakterras mag
een afscheiding worden gemaakt met een hoogte van niet meer dan
1 meter boven de hoogte van de desbetreffende aan- of uitbouw.

h. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol
 gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor)- onderzoek

Vrijstelling: lid 5:
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 als
strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het
meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
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Nadere eisen: Lid 7:
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij de toepassing van de

in lid 4 gestelde voorschriften nadere eisen te stellen ten aanzien
van de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b. Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van deze
nadere eisen of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van:

- Het straat- en bebouwingsbeeld;
- De verkeerssituatie ter plaatse;
- De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- - bestaande monumentale waarden.

Procedurevoorschriften: lid 6:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen
Burgemeester en wethouders de voorschriften van de openbare
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht in acht.

Strafrechtelijke bepaling: lid 7:
Overtreding van lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in
de zin van artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 13: ERF (2)

Bestemming: Lid 1:
De op de kaart voor Erf (E2) aangewezen gronden zijn uitsluitend
bestemd voor erven en (achter)paden, aan- en uitbouwen, bijgebouwen
en andere bouwwerken ten dienste van de daarbij behorende
hoofdbebouwing.

Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming Erf
(E2) te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel
strijdig met deze bestemming.

Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Erf (E2) zoals bedoeld in
lid 2 wordt in elk geval gerekend:
a. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutie en voor

seksinrichtingen;
b. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel;
c. Het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente of

tijdelijke bewoning;
d. Het op deze bestemming aanwezig of opgeslagen hebben van

kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-,
vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond en
bodemspecie, puin- en vuilstortingen.
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De bepaling onder d. is niet van toepassing voor de opslag van
materialen welke noodzakelijk zijn voor de realisering van de
bestemming, welke voortvloeien uit het normale dagelijks onderhoud of
welke ingevolge de bestemming is toegestaan.

Bebouwingsvoorschriften: Lid 4
Op gronden met de bestemming Erf (E2) mag gebouwd worden onder
de volgende voorwaarden:
a. Per bouwperceel is één bijgebouw toegestaan met een maximale

oppervlakte van 6 m2 en een maximale bouwhoogte van 3 meter;
b. De hoogte van andere bouwwerken mag niet meer zijn dan 1 meter.
c. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol
 gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden 
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor) onderzoek

Vrijstelling: Lid 5:
1. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 als

strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het
meest doelmatig gebruik, welke beperking niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.

2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van lid 4
onder b ten behoeve van het oprichten van erf- en
terreinafscheidingen tot een maximale hoogte van 3 meter.

Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van de
vrijstellingsbevoegdheid of geen onevenredige aantasting zal
plaatsvinden van:
- Het straat- en bebouwingsbeeld;
- De verkeerssituatie ter plaatse;
- De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- Bestaande monumentale waarden

Nadere eisen: Lid 6:
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij de toepassing van de

in lid 4 gestelde voorschriften nadere eisen te stellen ten aanzien
van de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b. Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van deze
nadere eisen of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van:

- Het straat- en bebouwingsbeeld;
- De verkeerssituatie ter plaatse;
- De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- - bestaande monumentale waarden.

Procedurevoorschriften: lid 7:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen
Burgemeester en wethouders de voorschriften van de openbare
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht in acht.
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Strafrechtelijke bepaling: lid 8:
Overtreding van lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in
de zin van artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 14: TUIN (T1)

Bestemming: Lid 1:
De op de kaart voor Tuin (T1) aangewezen gronden zijn bestemd voor
tuinen, water, zij- en achterpaden en andere bouwwerken ten dienste
van de daarbij behorende hoofdbebouwing.

Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming Tuin
(T1) te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel
strijdig met deze bestemming.

Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Tuin (T1) zoals bedoeld in
lid 2 wordt in ieder geval gerekend:
a. Het gebruik van gronden voor prostitutie.
b. Het op deze bestemming aanwezig of opgeslagen hebben van

kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-,
vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond- en
bodemspecie, puin- en vuilstortingen.

c. Het gebruik van gronden ten behoeve van het parkeren van
motorvoertuigen.

De bepaling onder b. is niet van toepassing voor de opslag van
materialen welke noodzakelijk zijn voor de realisering van de
bestemming, welke voortvloeien uit het normale dagelijkse onderhoud
of welke ingevolge de bestemming is toegestaan.

Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
a. Op gronden met de bestemming Tuin (T1) mogen andere

bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden opgericht tot een
maximale hoogte van 1 meter.

b. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol
 gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden 
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor)- onderzoek

Aanlegvergunning: Lid 5:
Het is verboden op of in de voor Tuin (T1) bestemde gronden zonder of
in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en
wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of werkzaamheden
uit te voeren:
a. Het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de

bodem.
b. Het aanbrengen van paden, parkeergelegenheden en

oppervlakteverhardingen.
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c. Het aanleggen van waterwegen en waterbergingen.
d. Het kappen of rooien van houtwallen en/of houtsingels en bosjes.
e. Het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of

telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende
constructies, installaties en apparatuur.

Het onder a. genoemde verbod geldt niet voor het uitvoeren van de
volgende werken en/of werkzaamheden:
Werken of werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het

tijdstip van het van kracht worden van het plan.
Werken of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens

een reeds verleende vergunning.

Vrijstelling: Lid 6:
1. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 en lid 5

als strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het
meest doelmatig gebruik, welke beperking niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.

Nadere eisen: Lid 7:
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij de toepassing van de

in lid 4 gestelde voorschriften nadere eisen te stellen ten aanzien
van de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b. Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van deze
nadere eisen of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van:

- Het straat- en bebouwingsbeeld;
- De verkeerssituatie ter plaatse;
- De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- Bestaande monumentale waarden.

Procedurevoorschriften: lid 8:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 6 nemen
Burgemeester en wethouders de voorschriften van de openbare
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht in acht.

Strafrechtelijke bepaling: lid 9:
Overtreding van lid 2 en lid 5 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in
de zin van artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 15: TUIN (T2):

Bestemming: Lid 1:
De op de kaart voor Tuin (T2) aangewezen gronden zijn bestemd voor
tuinen, water, zij- en achterpaden en andere bouwwerken ten dienste
van de daarbij behorende hoofdbebouwing.
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Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming Tuin
(T2) te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel
strijdig met deze bestemming.

Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Tuin (T2) zoals bedoeld in
lid 2 wordt in ieder geval gerekend:
a. Het gebruik van gronden voor prostitutie;
b. Het op deze bestemming aanwezig of opgeslagen hebben van

kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-,
vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond- en
bodemspecie, puin- en vuilstortingen.

c. Het gebruik van gronden ten behoeve van het parkeren van
motorvoertuigen

De bepaling onder b. is niet van toepassing voor de opslag van
materialen welke noodzakelijk zijn voor de realisering van de
bestemming, welke voortvloeien uit het normale dagelijkse onderhoud
of welke ingevolge de bestemming is toegestaan.

Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
a. Op gronden met de bestemming Tuin (T2) mogen andere

bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden opgericht tot een
maximale hoogte van 3 meter, met uitzondering van
erfafscheidingen, waarvan de bebouwingshoogte voor de
voorgevelrooilijn niet meer dan 1,0 meter en de bebouwingshoogte
achter de voorgevelrooilijn niet meer dan 2,0 meter mag bedragen.

b. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol
 gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden 
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor)- onderzoek

Vrijstelling: Lid 6:
1. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 als

strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het
meest doelmatig gebruik, welke beperking niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.

2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van lid 4
ten behoeve van het oprichten van erf- en terreinafscheidingen voor
de voorgevelrooilijn tot een maximale hoogte van 2,0 meter.

Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van de
vrijstellingsbevoegdheid of geen onevenredige aantasting zal
plaatsvinden van:
- Het straat- en bebouwingsbeeld;
- De verkeerssituatie ter plaatse;
- De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- Bestaande monumentale waarden
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Nadere eisen: Lid 7:
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij de toepassing van de

in lid 4 gestelde voorschriften nadere eisen te stellen ten aanzien
van de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b. Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van deze
nadere eisen of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van:

- Het straat- en bebouwingsbeeld;
- De verkeerssituatie ter plaatse;
- De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- Bestaande monumentale waarden.
-

Procedurevoorschriften: lid 8:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 6 nemen
Burgemeester en wethouders de voorschriften van de openbare
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht in acht.

Strafrechtelijke bepaling: lid 9:
Overtreding van lid 2 en lid 5 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in
de zin van artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 16: GROENVOORZIENINGEN (G):

Bestemming: Lid 1:
De op de kaart voor Groenvoorzieningen (G) aangewezen gronden zijn
bestemd voor groenvoorzieningen zoals plantsoenen, groenstroken en
bermen en voorts speelterreinen, abris, voet-, fietspaden en verhardingen,
waterlopen en waterpartijen, parkeervoorzieningen, bijbehorende
voorzieningen zoals kunstwerken.

Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming
Groenvoorzieningen (G) te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of
tot een doel strijdig met deze bestemming.

Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Groenvoorzieningen (G)
wordt in elk geval gerekend:
a. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutie .
b. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel.
c. Het op deze bestemming aanwezig of opgeslagen hebben van

kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-,
vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond- en
bodemspecie, puin- en vuilstortingen.

De bepaling onder c. is niet van toepassing voor de opslag van materialen
welke noodzakelijk zijn voor de realisering van de bestemming, welke
voortvloeien uit het normale dagelijkse onderhoud of welke ingevolge de
bestemming is toegestaan.
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Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
a. Op gronden met de bestemming Groenvoorzieningen (G) mogen

gebouwen en bouwwerken worden opgericht zoals nutsgebouwtjes,
(ondergrondse) afval- en recyclebakken, zitbanken, speeltoestellen en
overige voorzieningen die behoren tot de bestemming.
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer
bedragen dan 3 meter met uitzondering van erfafscheidingen waarvan
de hoogte maximaal 1 meter mag bedragen.

b. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol
 gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden 
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor)- onderzoek

Aanlegvergunning: Lid 5:
Het is verboden op of in de voor Groenvoorzieningen (G) bestemde
gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van
burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of
werkzaamheden uit te voeren:
a. Het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de

bodem.
b. Het aanbrengen van paden, parkeergelegenheden en

oppervlakteverhardingen.
c. Het aanleggen van waterwegen en waterbergingen.
d. Het kappen of rooien van houtwallen en/of houtsingels en bosjes.
e. Het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of

telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende
constructies, installaties en apparatuur.

Het onder a. genoemde verbod geldt niet voor het uitvoeren van de
volgende werken en/of werkzaamheden:
Werken of werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het

tijdstip van het van kracht worden van het plan.
Werken of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens

een reeds verleende vergunning.

Vrijstelling: Lid 6:
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 en lid 5 als
strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest
doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt
gerechtvaardigd.

Nadere eisen: Lid 7:
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij de toepassing van de

in lid 4 gestelde voorschriften nadere eisen te stellen ten aanzien
van de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b. Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van deze
nadere eisen of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van:

- Het straat- en bebouwingsbeeld;
- De verkeerssituatie ter plaatse;
- De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
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- Bestaande monumentale waarden.

Procedurevoorschriften: Lid 8:
a. Voorafgaand aan het verlenen van een aanlegvergunning als bedoeld in

lid 3 wordt de afdeling Groen in de gelegenheid gesteld, om binnen 2
weken na ontvangst van de aanvraag hierover te adviseren.

b. Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen burgemeester en
wethouders de voorschriften van de openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Strafrechtelijke bepaling: Lid 9:
Overtreding van lid 2 en lid 5 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de
zin van artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 17: GROEIPLAATS MONUMENTALE BOOM
(DUBBELBESTEMMING)

Bestemming: Lid 1:
De op de plankaart met “Groeiplaats monumentale boom”aangeduide 
gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere bestemming, tevens
bestemd voor de instandhouding en de bescherming van monumentale
bomen

Bouwverbod: Lid 2:
a. Het is verboden te bouwen op gronden die op de
bestemmingsplankaart zijn bestemd als “Groeiplaats monumentale 
boom”.

b. Dit verbod geldt niet indien een kapvergunning, zoals bedoeld in de
verordening op de Houtopstanden voor de gemeente Haarlem, is
verleend en de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen
dit besluit ( de kapvergunning) is verstreken en er gedurende deze
termijn bij de voorzieningenrechter van de rechtbank geen verzoek om
schorsing tegen dit besluit is ingediend, dan wel dit verzoek is
afgewezen.

Aanlegvergunning: Lid 3:
a. Het is verboden op of in de voor Groeiplaats Monumentale boom

bestemde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de
volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
1. Het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport-, energie-

of communicatieleidingen en daarmee verband houdende
constructies, installaties en apparatuur;

2. Het leggen van drainagebuizen;
3. Het aanleggen en verharden van wegen, paden en het aanbrengen

van andere oppervlakteverhardingen;
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4. Het verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem en/of
gronden;

5. Het wijzigen van de grondwaterstand door bevloeiing,
(bron)bemaling, drainage of andere wijze;

6. Het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze
indrijven van voorwerpen in de grond;

7. Het opslaan of aanbrengen van stoffen of materialen die het
voortbestaan van de houtopstand kunnen bedreigen;

8. Het bevestigen van voorwerpen aan of in de boom;
9. Het plaatsen van bouwwerken en werken zoals: stroomgenerators,

schaftketen, toiletten, betonmolens of andere voertuigen,
machines;

10. Het slopen van gebouwen of andere bouwwerken met machines;
11. Het snoeien, behoudens normale onderhouds- en

beheerwerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de
instandhouding van de boom;

12. Het afhakken van wortels van de boom;
b. Burgemeester en wethouders kunnen een aanlegvergunning verlenen

als genoemd onder a. Burgemeester en wethouders kunnen daaraan
voorwaarden verbinden.

c. Burgemeester en wethouders kunnen een aanlegvergunning weigeren
indien wordt aangetoond dat door het bouwen en/of gebruik van de
gronden de conditie, levensverwachting, groeiplaats en/of
(beeld)kwaliteit van de monumentale boom wordt aangetast.

Dit verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en/of
werkzaamheden:
a. Onderhoud en beheer passend in het normale gebruik van de grond

conform de bestemming “Monumentale boom”of de aangewezen 
andere bestemming zoals die is aangegeven op de plankaart.

b. Werken of werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip
van het van kracht worden van het plan.

c. Werken of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens
een reeds verleende vergunning.

Nadere eisen: Lid 4:
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van de
aanlegvergunning nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en
afmetingen van bouwwerken en de aard van de verhardingen.

Procedurevoorschriften: Lid 5:
a. Voorafgaand aan het verlenen van een aanlegvergunning als bedoeld in

lid 3 wordt de afdeling Groen in de gelegenheid gesteld, om binnen 2
weken na ontvangst van de aanvraag hierover te adviseren.

b. Binnen het opde plankaart aangeduide “archeologisch waardevol
 gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden 
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor)- onderzoek
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c. Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen burgemeester en
wethouders de voorschriften van de openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Strafrechtelijke bepaling: Lid 6:
Overtreding van lid 2 en 3 wordt aangemerkt alws een strafbaar feit in de
zin van artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 18: VERKEERS DOELEINDEN (V)

Bestemming: Lid 1:
De op de kaart voor Verkeersdoeleinden (V) aangewezen gronden zijn
uitsluitend bestemd voor wegen, verblijfsgebieden, toegangsgebouw t.b.v.
een ondergrondse parkeergarage, voet- en fietspaden, bruggen,
straatmeubilair, kleine water- en groenvoorzieningen, lichtmasten,
verkeersregelinstallaties , nutsvoorzieningen met daarbij behorende
gronden en andere bouwwerken.

Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming
Verkeers- en verblijfsdoeleinden (V) te gebruiken of te laten gebruiken op
een wijze of tot een doel strijdig met deze bestemming..

Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Verkeers- en
verblijfsdoeleinden (V) zoals bedoeld in lid 2 wordt in elk geval gerekend:
a. Het gebruik van deze gronden voor prostitutie
b. Het op deze bestemming aanwezig of opgeslagen hebben van

kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-,
vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond- en
bodemspecie, puin- en vuilstortingen.

De bepaling onder b. is niet van toepassing voor de opslag van materialen
welke noodzakelijk zijn voor de realisering van de bestemming, welke
voortvloeien uit het normale dagelijkse onderhoud of welke ingevolge de
bestemming is toegestaan.

Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
a. Op gronden met de bestemming Verkeers- en verblijfsdoeleinden (V)

mogen gebouwen worden opgericht zoals nutsgebouwtjes, gemalen,
abri’s, (ondergrondse) afval- en recyclebakken en andere
bouwwerken. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m2 en
de hoogte niet meer dan 3 meter, met uitzondering van lichtmasten en
verkeersregelinstallaties waarvan de hoogte niet meer dan 10 meter
mag bedragen.

b. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol
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 gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden 
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor) onderzoek

Vrijstelling: Lid 5:
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 als strikte
toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige
gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt
gerechtvaardigd.

Procedurevoorschriften: Lid 6:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen burgemeester en
wethouders de voorschriften van de openbare voorbereidingsprocedure als
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Strafrechtelijke bepaling: Lid 7:
Overtreding van lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van
artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 19: WATER (Wa)

Bestemming: Lid 1:
De op de plankaart voor “Water”aangewezen gronden zijn bestemd 
voor waterkundige voorzieningen zoals watergangen, sloten en vijvers,
oeverstroken, verkeer te water, waterberging en/of
waterhuishoudkundige voorzieningen, bruggen, steigers, dammen en/of
duikers.

Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming Water
(Wa) te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel
strijdig met deze bestemming..

Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Water (Wa) zoals bedoeld in
lid 2 wordt in elk geval gerekend:
a. Het gebruik van deze gronden voor prostitutie en seksinrichtingen
b. Het afmeren van woonarken en horecaschepen;
c. Het op deze bestemming aanwezig of opgeslagen hebben van

kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-,
vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond- en
bodemspecie, puin- en vuilstortingen.

De bepaling onder b. is niet van toepassing voor de opslag van materialen
welke noodzakelijk zijn voor de realisering van de bestemming, welke
voortvloeien uit het normale dagelijkse onderhoud of welke ingevolge de
bestemming is toegestaan.
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Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
Op en boven gronden met de bestemming “Water (Wa) kunnen 
bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden opgericht waaronder bruggen,
duikers, steigers en gemalen, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen
dan 3 meter.

Vrijstelling: Lid 5:
a. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 als strikte

toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest
doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen
wordt gerechtvaardigd.

b. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van lid 3 ten
behoeve van bruggen tot een hoogte van 6 meter.

c. Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van de onder b
genoemde vrijstellingsbevoegdheid of geen onevenredige aantasting
zal plaatsvinden van:
- het straat- en bebouwingsbeeld;
- de verkeerssituatie ter plaatse;
- gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
- bestaande monumentale waarden.

Nadere eisen: Lid 6:
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten
aanzien van de plaats en afmeting van bouwwerken, geen gebouw zijnde,
voorzover hoger dan 1 meter.

Procedurevoorschriften: Lid 7:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen burgemeester en
wethouders de voorschriften van de openbare voorbereidingsprocedure als
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Strafrechtelijke bepaling: Lid 8:
Overtreding van lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van
artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 20: AUTOBOXEN/BERGINGEN (B)

Bestemming: Lid 1:
De op de kaart voor Autoboxen/bergingen (b) aangewezen gronden zijn
bestemd voor autoboxen en bergingen.

Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming
Autoboxen/bergingen (b) te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze
of tot een doel strijdig met deze bestemming.
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Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Autoboxen/bergingen (b)
zoals bedoeld in lid 2 wordt in elk geval gerekend:
a. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutie en

seksinrichtingen;
b. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel;
d. Het op deze bestemming aanwezig of opgeslagen hebben van

kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-,
vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond- en
bodemspecie, puin- en vuilstortingen.

De bepaling onder b. is niet van toepassing voor de opslag van materialen
welke noodzakelijk zijn voor de realisering van de bestemming, welke
voortvloeien uit het normale dagelijkse onderhoud of welke ingevolge de
bestemming is toegestaan.

Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
Op gronden met de bestemming Autoboxen/bergingen (b) mogen
gebouwen en bouwwerken worden opgericht onder de volgende
voorwaarden:
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven

bebouwingsvlakken worden gebouwd;
b. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol
 gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden 
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor)- onderzoek

Vrijstelling: Lid 5:
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 als strikte
toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige
gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt
gerechtvaardigd.

Nadere eisen: Lid 6:
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten

aanzien van de plaats en afmeting van bouwwerken, geen gebouw
zijnde, voorzover hoger dan 1 meter.

b. Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van de onder lid
4 genoemde voorschriften of geen onevenredige aantasting zal
plaatsvinden van:
- het straat- en bebouwingsbeeld;
- de verkeerssituatie ter plaatse;
- gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
- bestaande monumentale waarden.

Procedurevoorschriften: Lid 7:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen burgemeester en
wethouders de voorschriften van de openbare voorbereidingsprocedure als
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.
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Strafrechtelijke bepaling: Lid 8:
Overtreding van lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van
artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 21: ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE (P1/P2)
(dubbelbestemming)

Bestemming: Lid 1:
De op de plankaart voor Ondergrondse Parkeergarage aangewezen
gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere bestemmingen, mede
bestemd voor:
Ondergrondse parkeervoorzieningen inclusief hellingbanen en
bijbehorende voorzieningen, verkeersruimten.

Gebruiksverbod: Lid 2:
Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming
Ondergrondse parkeergarage (P1/P2) te gebruiken of te laten gebruiken op
een wijze of tot een doel strijdig met deze bestemming.

Strijdig gebruik: Lid 3:
Tot een strijdig gebruik met de bestemming Ondergrondse parkeergarage
(P1/P2) wordt in elk geval gerekend:
a. Het gebruik van deze gronden voor prostitutie en seksinrichtingen;
b. Het op deze bestemming aanwezig of opgeslagen hebben van

kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-,
vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond- en
bodemspecie, puin- en vuilstortingen.

De bepaling onder b. is niet van toepassing voor de opslag van materialen
welke noodzakelijk zijn voor de realisering van de bestemming, welke
voortvloeien uit het normale dagelijkse onderhoud of welke ingevolge de
bestemming is toegestaan.

Bebouwingsvoorschriften: Lid 4:
a. Op gronden met de bestemming Ondergrondse parkeergarage (P1/P2)

mag een parkeergarage inclusief hellingbanen en bijbehorende
voorzieningen en verkeersruimten gebouwd worden met een maximale
diepte van respectievelijk 6 meter ( P1) en 9 meter (P2).

b. Binnen het op de plankaart aangeduide “archeologisch waardevol
 gebied”moet, voordat overgegaan wordt tot grondwerkzaamheden 
dieper dan 50 cm ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden, de
gelegenheid worden geboden tot archeologisch (voor) onderzoek

Vrijstelling: Lid 5:
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van lid 2 als strikte
toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige
gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt
gerechtvaardigd.
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Nadere eisen: Lid 6:
b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten

aanzien van de plaats en afmeting van bouwwerken, geen gebouw
zijnde, voorzover hoger dan 1 meter.

c. Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van de onder lid
4 genoemde voorschriften of geen onevenredige aantasting zal
plaatsvinden van:
- het straat- en bebouwingsbeeld;
- de verkeerssituatie ter plaatse;
- gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
- bestaande monumentale waarden.

Procedurevoorschriften: Lid 7:
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid in lid 5 nemen burgemeester en
wethouders de voorschriften van de openbare voorbereidingsprocedure als
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Strafrechtelijke bepaling: Lid 8:
Overtreding van lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van
artikel 1A onder 2 van de Wet op de Economische Delicten.

ARTIKEL 22: WIJZIGINGSBEVOEGDHEID(W1)

1. Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig artikel 11 van de Wet Ruimtelijke Ordening
bevoegd de bestemming Verkeersdoeleinden en Ondergrondse Parkeergarage (P1) te wijzigen in de
bestemming Kantoren (K), met dien verstande dat:
a. de hoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de belendende kantoren tot respectievelijk

18 en 21 meter.
b. De toegankelijkheid van de ondergrondse parkeergarage moet zijn gewaarborgd.
c. De relatie met de bepalingen van het beschermd stadsgezicht wordt in acht genomen.

2. Burgemeester en wethouders toetsen bij de afweging, om van de bevoegdheid tot het toestaan van
kantoren gebruik te maken in ieder geval aan het volgende:
a. Het straat- en bebouwingsbeeld worden niet in onevenredige mate aangetast;
b. Het grondwatersysteem ter plaatse wordt niet in onevenredige mate aangetast;
c. De verkeerssituatie ter plaatse
d. De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden

3. Bij gebruikmaking van de in lid 1 genoemde bevoegdheid nemen burgemeester en wethouders
artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in acht.

HOOFDSTUK 3: BIJZONDERE BEPALINGEN

ARTIKEL 23: BIJZONDERE VRIJSTELLINGEN
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van dit plan

voor:
a. het afwijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van dakhellingen, goothoogten,

hoogten, oppervlakten en bebouwingspercentages met ten hoogste 10%;



ontwerp bestemmingsplan Frederikspark maart 200638

b. de bouw van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut, met dien
verstande dat de oppervlakte en de hoogte van deze bouwwerken niet meer dan 10,0 m²,
respectievelijk 3,0 meter mogen bedragen;

c. de bouw van andere bouwwerken van openbaar nut, waarvan de hoogte niet meer dan 10,0
meter mag bedragen;

d. het overschrijden van de in het plan aangegeven bebouwingsgrenzen, voor zover dit ten
gevolge van onnauwkeurigheden op de kaart (meetverschillen) dan wel voor geringe
afwijkingen, die in het belang zijn van een betere situering van bouwwerken en noodzakelijk
zijn voor een goede uitvoering van het plan, tot een maximum van 2,0 meter;

e. het overschrijden van de in het plan aangegeven bebouwingsgrenzen voor het realiseren van
balkons, erkers en luifels tot een maximum van 1,50 meter;

f. het overschrijden van de in het plan aangegeven hoogten ten behoeve van centrale
technische voorzieningen, waarvan de hoogte niet meer dan 3,0 meter mag bedragen en de
oppervlakte niet meer mag bedragen dan 20 % van de oppervlakte van het hoofdgebouw;

g. Aangegeven hoogtes voor het bouwen van antenne-installaties.

2. Burgemeester en wethouders kunnen bij het verlenen van de vrijstelling als genoemd in lid 1,
sub b tot en met g, voorwaarden stellen met betrekking tot de situering en toetsen daarbij of geen
onevenredige aantasting zal plaatsvinden van het straat-en bebouwingsbeeld en bestaande
monumentale waarden.

3. Bij gebruikmaking van de bijzondere vrijstellingen nemen burgemeester en wethouders de
voorschriften van de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht in acht.

ARTIKEL 24: OVERGANGSBEPALINGEN

Bouwen: Lid 1:
Een bouwwerk dat op het tijdstip van ter visielegging van het ontwerp van
dit plan legaal bestond of in uitvoering was, dan wel is of kan worden
gebouwd met een bouwvergunning waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip
is ingediend en dat afwijkt van de bepalingen in dit plan–behoudens in dit
artikellid–bepaalde ten aanzien van de toelaatbaarheid van bebouwing,
mag:
a. Gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits dit geen algehele

vernieuwing of verandering van het in de aanhef bedoelde bouwwerk
tot gevolg heeft;

b. Uitsluitend indien het bouwwerk door een calamiteit is teniet gegaan
geheel worden vernieuwd, mits de aanvraag tot bouwvergunning is
ingediend binnen drie jaar nadat het bouwwerk is teniet gegaan.Hierbij
worden de grenzen in acht genomen welke ten aanzien van het bouwen
ter plaatse bij het plan–behoudens dit artikellid–zijn bepaald tenzij
herbouw daardoor niet is toegestaan. Een en ander mits de bestaande
afwijking naar haar aard niet wordt vergroot en behoudens onteigening
volgens de Wet.
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Gebruik: Lid 2:
Het legale gebruik van gronden anders dan voor bebouwing, alsmede het
legale gebruik van zich op die gronden bevindende bouwwerken, dat in
strijd is met dit plan en dat bestaat op het tijdstip waarop het plan van
kracht wordt, mag worden voortgezet of gewijzigd, als door die wijziging
de strijdigheid met het plan niet wordt vergroot.

ARTIKEL 25: SLOTBEPALING
Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als voorschriften van het
bestemmingsplan “Frederikspark”.
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- Nota Milieuzonering–Gemeente Haarlem, afdeling Milieu (2002)
- Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2000–2004 (OPH)–Gemeente Haarlem (1999)
- Parkeernota–Gemeente Haarlem, afdeling Verkeer & Vervoer (2004)
- Paviljoen Welgelegen 1789 - 1989–van buitenplaats tot zetel van de provincie Noord-Holland–Jhr.

F.W.A. Beelaerts van Blokland, prof. Dr. M.G. Buist, mw. Drs. M.W. Kok, J. Derelof, mw. Drs. H.H.
Pijzel-Dommisse, mw. Drs. E. van der Pool-Stofkoper, Mr. L.H.M. Quant, mw. N. de Roy van Zuydewijn,
Drs. M. Schreuder, B.C. Sliggers, mw. Dr. H.M. Zijlstra-Zweens en mw. Drs. H.M.E. Zoetmulder;
uitgeverij Schuyt & Co Haarlem; 1e druk 1989

- Perspectiefplan–Gemeente Haarlem (1994)
- Speelruimteplan Haarlem–Gemeente Haarlem, afdeling Samenlevingsopbouw en Ouderenbeleid,

Ontwerpbureau van Speelomgevingen en Gebouwen voor de Jeugd te Amsterdam(1998)
- Stadspoorten Haarlem–Haarlems Dagblad; Uitgeven Drukkerij Excelsior Haarlem; 1e druk 1999
- Streekplan Noord-Holland Zuid - Provincie Noord-Holland (2003)
- Structuurplan Haarlem 2020–Gemeente Haarlem (2005)
- Structuurplan Binnenstad–Gemeente Haarlem (1990)
- Toekomstvisie 2000–2010–Gemeente Haarlem (1999)
- Uitvoeringsplan Binnenstad–Gemeente Haarlem (1996)
- Welgelegen–wandelen in de historie–K. Sipkes, C. van Wees , J. Dekker; Uitgave van ABC

Architectuurcentrum in Haarlem ter gelegenheid van de expositie Wijk te kijk: Welgelegen. 2001
- Wonen Boven Winkels–Gemeente Haarlem (2002)
- Wonen, zoland de voorraad strekt–Gemeente Haarlem, afdeling Wonen (1998)
- www.natuurloket.nl (2004)
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Bijlage 2 Methodiek waarderingskaart
Bij dit bestemmingsplan is een waarderingskaart opgesteld. Hierin zijn een aantal orden weergegeven.
In deze bijlage worden de orden, de methodiek tot het toekennen van een orde toegelicht. Vervolgens
wordt een redengevende beschrijving gegeven van de orde 2 panden. Dit om te motiveren aan de
burger welke elementen het pand tot een orde 2 pand maken. Tevens is voor de welstandscommissie
nuttige informatie over elk beeldbepalend pand beschreven.

1. Orden
Op de waarderingskaart komen de volgende ordes naar voren:
Orde 1 zijn gebouwen die beschermd zijn op grond van de Monumentenwet of de gemeentelijk
Monumentenverordening.
Orde 2 betreft gebouwen die op grond van hun hoge architectonische kwaliteit en/ of vanwege het feit
dat ze zeer bepalend zijn voor het beeld van de straatwand ter plaatste, behoudenswaardig zijn. Het
gaat hierbij om panden van voor 1950. Sloop van deze panden is ongewenst. Een vergunning hiervoor
wordt in beginsel geweigerd. Alleen in uitzonderingsgevallen kan sloop van deze gebouwen aan de
orde zijn. (zie de redengevende omschrijving van de orde 2 panden)
Orde 3 omvat bouwwerken van voor 1950 die vanwege hun van wisselende architectonische kwaliteit,
hun plaats in de stedenbouwkundige structuur en/ of als toonaangevend element in de gevelwand een
belangrijke bijdrage leveren aan het stadsbeeld. Vervanging van deze bebouwing is in principe
mogelijk. In de voorschriften en plankaart zijn voorwaarden opgenomen waaraan het volume en het
uiterlijk van de nieuwbouw moet voldoen. Evenals de bestaande bebouwing dient de nieuwbouw te
passen in de gevelwand.
Bij de nieuwbouw aanduiding gaat het om gebouwen van na 1950. Deze zijn niet gewaardeerd. Voor
deze gebouwen zijn geen bijzondere regels opgenomen.
Ensembles en seriebouw worden eveneens aangegeven op de kaart. Dit betreft panden die in één
bouwstroom zijn neergezet. Als in de vormgeving van de verschillende panden de suggestie wordt
gewekt dat het om een groter gebouw gaat, wordt dat een ensemble genoemd. Een aantal panden naast
elkaar die in dezelfde architectuur zijn uitgevoerd is seriebouw.
Voor ensembles en seriebouw geldt dat de samenhang tussen de verschillende panden niet mag
worden verstoord. Idem in geval van wijziging aan de gevel.
Stedenbouwkundig accenten betreffen duidelijke hoogteaccenten in de gevelwand van met orde 1 of
orde 2 of orde 3 bijvoorbeeld in de vorm van torentjes. De accenten zijn zodanig dat ze een
stedenbouwkundige meerwaarde opleveren voor het stadsbeeld.

2. Methodiek
De bepaling van de ordes voor de panden op de waarderingskaart vloeit voort uit een tweetal zaken:
1) waardering van de stedenbouwkundige zones.
2) waardering van de kleinste architectuureenheid (individueel pand of ensemble)

De combinatie van 1 en 2 bepalen uiteindelijk de ordes en dus wat het gewenst ruimtelijk beeld is. Dit
betekent dat op zich onaanzienlijke architectuur in een bepaalde stedenbouwkundige context toch een
hoge waardering kan krijgen daarmee tevens bescherming (orde 1 of 2 pand). Omgekeerd als een
straat of een buurt nog bijna geheel ingevuld is met architectuur uit de periode van de eerste aanleg,
versterkt dat de stedenbouwkundige meerwaarde.

Waardering van de stedenbouwkundig zones:
Stedenbouwkundige waardering wordt bepaald middels een zonesysteem. Hiertoe zijn vier zones
gedefinieerd. Dit zijn:
Zone A: gebied met unieke planmatige structuur ondersteund door architectonische verbijzondering
(Waarde: Stadsgezicht met zeer hoge waarde. ++++)



Bijlagen bij toelichting bestemmingsplan Frederikspark 4

Zone B: Gebied met stedenbouwkundige verbijzondering en met architectonische continuïteit
(Waarde: basiskwaliteit met stedenbouwkundige meerwaarde ondersteund door architectonische
verbijzondering +++)
Zone C: gebied met architectonische continuïteit (Basiskwaliteit met stedenbouwkundige
meerwaarde.++)
Zone D: gebied zonder stedenbouwkundige verbijzondering, niet noodzakelijkerwijs met
oorspronkelijk straatbeeld.(Waarde: basiskwaliteit +)

Waardering van de kleinste architectuureenheid:
Ten behoeve van de waardering van de architectuureenheid is een onderscheidt gemaakt in vier
categorieën voor de individuele panden1:
Categorie 1: monumenten
Categorie 2: beeldbepalende panden of potentiële monumenten.
Categorie 3: basispanden met architectonische of stedenbouwkundige meerwaarde
Categorie 4: basispanden panden zonder meerwaarde, en de zogenaamde minkukels.

Nieuwbouwpanden: panden na 1950 worden niet gewaardeerd en aangeduid op de waarderingskaart
als nieuwbouw.
Combinatie van zones met categorieën
Door de stedenbouwkundige zones en de architectonische ordes aan elkaar te koppelen ontstaat een
simpele matrix waaruit in één oogopslag valt af te lezen wat de consequenties zijn voor de
waarderingskaart beschermd stadsgezicht. Vanwege de context kunnen architectonische en
stedenbouwkundige waarden elkaar versterken. Als een eenvoudig pand onderdeel uitmaakt van een
hele, gave gevelwand, geeft dat de architectuur een zekere meerwaarde. Omgekeerd, als een straat
bijna geheel is ingevuld met panden van een hoge historisch architectonische kwaliteit versterkt dat de
stedenbouwkundige meerwaarde.

Categorie

Zone

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4

A Orde 1 Orde 1 Orde 2 Orde 3
B Orde 1 Orde 2 Orde 2 Orde 3
C Orde 1 Orde 2 Orde 3 Orde 3
D Orde 1 Orde 2 Orde 3 Orde 3

Panden die op de potentiële monumentenlijst staan worden gewaardeerd als orde 2 pand en op de
waarderingskaart voorzien van de aanduiding ‘kandidaat gemeentelijk monument’. De door het rijk 
geïnventariseerde MIP panden (Monumenten Inventarisatie Project) en de BB-panden (beeldbepalende
panden) worden op de waarderingskaart aangeven met de aanduiding orde 2. In de redegevende
omschrijving is voor alle orde 2 panden een korte omschrijving gemaakt en zijn de bijzonderheden
aangegeven.

In de onderstaande figuur staat de zonekaart van Frederikspark weergegeven (opgesteld door de
gemeente Haarlem).
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Zone A straat

Zone B straat

Zone C straat

Zone D straat
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3. Redengevende omschrijving orde 2
Door het bureau Specifieke Taken (monumentenzorg) is een redegevende beschrijving gemaakt van
alle orde 2 panden. Deze matrix geeft per pand of ensemble een omschrijving van de karakteristieke
onderdelen.

Redengevende omschrijving waarderingskaart
straat nr omschrijving
Baan 15 Herenhuis uit omstreeks 1885, gebouwd in neorenaissancestijl. Het pand heeft

een rechthoekige plattegrond, drie bouwlagen en een mansardekap. Aan de
achterzijde sluit het dak aan op een topgevel. De symmetrisch ingedeelde
voorgevel heeft een breedte van drie vensterassen, waarvan de twee rechter een
risaliet vormen. De eerste verdieping is de bel-etage. De zijgevel sloot vroeger
aan op Baan 13, maar deze werd in 1985 gesloopt. De linker zijgevel is daarom
geheel vernieuwd. De achtergevel heeft op de eerste bouwlaag een houten serre.

Baan 17 Witgepleisterd herenhuis daterend uit omstreeks 1900. Het pand heeft een
rechthoekige plattegrond, drie bouwlagen en een zolderverdieping binnen een
afgeplat omlopend schilddak. Deels afgedekt met mastiek en deels met
kruispannen. De voorgevel is twee vensterassen, breed en is a-symmetrisch
ingedeeld. Het linker deel vormt een risaliet en mondt uit in een topgevel. Deze
topgevel sluit via een steekkap met brede overstekken aan op het hoofddak. De
top verraad invloed van de Chaletstijl en is voorzien van fraai houtsnijwerk met
Jugendstilmotieven. Op de eerste verdieping bevindt zich een tweezijdige
hangende erker, aan de bovenzijde voorzien van een gezwenkt koepelvormig
dakje.
Gaaf bewaard gebleven herenhuis met fraaie detaillering. Het vormt een
onlosmakelijk onderdeel van de grotendeels aaneengesloten gevelwand van de
Baan

Baan 21 Herenhuis in baksteen daterend uit omstreeks 1885. Karakteristieke gevelopzet
met speklagen, een hoofdgestel en van strekken met een sluitsteen voorziene
gevelopeningen. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, drie bouwlagen en
een zolderverdieping binnen een afgeplat omlopend dakschild, dat modern is
gedekt.
De a-symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een breedte van twee gevelassen,
waarvan de linker as een driezijdige en drielaags erkeruitbouw vormt. Opvallend
zijn de houten rolluikborden bij de vensters op de eerste en tweede verdieping.
Gaaf bewaard gebleven herenhuis dat onder meer door zijn gevelritmiek bijdraagt
aan de karakteristieke aaneengesloten gevelwand van de Baan.

Baan 23 Herenhuis uit omstreeks 1890 uitgevoerd in Neorenaissancetrant. Het pand heeft
een rechthoekige plattegrond drie bouwlagen en een plat dak. Karakteristiek is de
opzet met speklagen, hoofdgestellen en gevelopeningen die werden voorzien van
een segmentboog met sluitsteen. De voorgevel heeft een driezijdige en drielaags
erkeruitbouw. De derde bouwlaag, uitgevoerd als mezzanino werd waarschijnlijk
later toegevoegd.
Gaaf bewaard gebleven herenhuis dat onder meer door zijn gevelritmiek bijdraagt
aan de karakteristieke aaneengesloten gevelwand van de Baan.

Baan 25 Statig herenhuis uit omstreeks 1880, uitgevoerd in eclectische trant. Vanaf 1939
tot de opheffing in 1964 was het in gebruik als doopsgezind weeshuis. Het pand
heeft een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen onder een dwars geplaatst
zadeldak met gesmoorde kruispannen. Karakteristiek is onder meer een dakhuis
met segmentboogvormig timpaan. Ook het van sierconsoles voorziene
hoofdgestel en de getoogde vensters met decoratieve sluitstenen sluiten aan bij
het eclecticisme. De hangende erker ontstond pas in 1911. De toenmalige
eigenaresse liet deze ter plekke van het reeds bestaande balkon vervaardigen met
behoud van de sierconsoles en de balkonplaat.
De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een breedte van vijf vensterassen,
waarvan de middenas een witgepleisterd risaliet vormt.
Door zijn deftige en prominente verschijningsvorm neemt het huis een
belangrijke positie in de grotendeels aaneengesloten gevelwand van de Baan.
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Redengevende omschrijving waarderingskaart
straat nr omschrijving
Baan 27 In opdracht van het Weeshuis der Doopsgezinden in 1905-06 gebouwd woonhuis.

Het ontwerp in Neorenaissancetrant werd geleverd door de Haarlemse architect
P. Kleiweg Dyserinck. De verwijzing naar de Hollandse Renaissance blijkt onder
meer uit de toepassing van speklagen en gevelopeningen met van geboorte- en
sluitstenen voorziene segment- en rondbogen. De sluitstenen zijn voorzien van
decoratieve kopjes die diverse historische archetypes, zoals de schilder, de koning
en de romein. Moderner van karakter is gebruik van verblensteen.
Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen onder een afgeplat
omlopend schilddak. De asymmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een breedte
van drie gevelassen, waarvan de rechter as een driezijdige en tweelaagse erker
vormt. Dit motief komt ook bij andere panden aan de Baan voor en is
karakteristiek voor het ritmische totaalbeeld van de gevelwand.

Baan 29 Dit woonhuis is spiegelbeeldig aan zijn buurman op nr. 27 Alleen de soort steen,
en … verschillen. Toch is dit pand waarschijnlijk een stuk ouder

Baan 31-33 Het dubbele herenhuis uit omstreeks 1880 is waarschijnlijk een van de oudste
panden aan de Baan. Het is uitgevoerd in een sobere classicistische stijl.
Karakteristiek is onder meer de symmetrische opzet van de gevel met op de
hoeken van het bouwblok aansluitende driezijdige en tweelaagse erkers. De
erkers zijn een motief dat ook bij andere panden langs de Baan zichtbaar is en
karakteristiek is voor het ritmische totaalbeeld van de gevelwand.
Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen onder een afgeplat,
omlopend schilddak. De gekoppelde voordeuren bevinden zich in het midden van
de symmetrisch ingedeelde gevel.

Baan 35-37-
39

Blok van drie herenhuizen, daterend uit omstreeks 1890, in hoofdzaak
symmetrisch opgezet. Karakteristiek is de toepassing van op de Hollandse
Renaissance geïnspireerde details , zoals speklagen en van geboorte- en
sluitstenen voorziene segmentbogen.
Het bouwblok heeft een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen en een
gezamenlijk afgeplat, omlopend schilddak. De symmetrie van de voorgevel wordt
geaccentueerd door midden- en zijrisalieten, alsmede de vormgeving van de
dakkapellen. De middelste woning heeft een balkon.

Baan 41-43 Dubbel herenhuis uit omstreeks 1900. De voorgevel is in hoofdzaak symmetrisch
opgezet, met risalerende geveldelen. Karakteristiek is de toepassing van
siermetselwerk van verblendsteen, de hardstenen geboortestenen en decoratief
siersmeedwerk.
Het bouwblok heeft een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen en een
gezamenlijk afgeplat en omlopend schilddak.
Door zijn prominente verschijningsvorm met decoratieve dakkapellen, een
hoofdzakelijk symmetrisch ingedeelde voorgevel met diverse sierdetails,
risalieten en een portiek met bovenliggend balkon, neemt het bouwblok een in het
oog vallende positie in.

Baan 45 Herenhuis uit omstreeks 1885 uitgevoerd in Neorenaissancetrant. Karakteristiek
zijn de licht getoogde vensters met een van geboorte- en sluitstenen voorziene
strek, alsmede geprofileerde waterlijsten en een hoofdgestel. De ingangspartij
werd opgenomen binnen een risaliet, dat wordt bekroond door een bakstenen
dakkapel.
Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen en aan afgeplat
omlopend schilddak. De voorgevel is vier vensterassen breed en is a-symmetrisch
ingedeeld. Vanaf de rechter gevelhoek gezien vormt de tweede vensteras een
risaliet, waarin zich ook de ingang bevindt.

Baan 47 Het op de hoek van de Kleine Houtweg gelegen dubbel herenhuis dateert uit
omstreeks 1885 en is uitgevoerd in Neorenaissancetrant. Karakteristiek zijn de
gevelopeningen met een van geboorte- en sluitstenen voorziene strek, alsmede de
omlopende hoofdgestellen. De ingangspartij van de op de Kleine Houtweg
aansluitende woning werd opgenomen binnen een in blokverband uitgevoerde
natuurstenen(?) risaliet. Aan de zijde van de Baan kregen de beide woningen een
driezijdige en tweelaags erkeruitbouw. Een motief dat ook bij andere panden aan
de Baan voorkomt en dat karakteristiek is voor het ritmische totaalbeeld van de
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Redengevende omschrijving waarderingskaart
straat nr omschrijving

gevelwand.
Het dubbele herenhuis heeft een hoofdzakelijk rechthoekige plattegrond, twee
bouwlagen en een per woning een afgeplat omlopend schilddak. Allen het dak bij
Kleine Houtweg is nog gedekt met gesmoorde kruispannen en verder is in dit dak
ook nog een oeil-de-boeuf aanwezig.

Frederikspark 2 De villa die oorspronkelijk op deze plek stond werd in 1865 gebouwd,
waarschijnlijk naar ontwerp van J. van Ek. Van deze villa is slechts een foto
bekend. In 1930 al werd er een bouwplan voor een villa ingediend waarbij de
oude werd gesloopt. De nieuwe villa, uitgevoerd naar ontwerp van de architect J.
Ph. Peper week totaal af van de bestaande villa’s in het park. Het in donker 
metselwerk opgetrokken pand heeft twee bouwlagen onder een hoge, ver
overstekende, kap met gesmoorde pannen. Het pand heeft een hoofdzakelijk
rechthoekige plattegrond.
In de jaren ’80 van de 20ste eeuw werd het woonhuis in gebruik genomen als
chinees restaurant waarbij er ook nog luifels en een serre in Chinese stijl werden
aangebracht. Temeer daar het pand door een later aangebrachte weg van het park
is afgesneden is er geen verband meer met de oorspronkelijke villa’s en valt het 
visueel buiten het Frederikspark.

Frederikspark 10-12 Dubbele villa. Omstreeks 1885 uitgevoerd naar ontwerp van de architect J.D.
Kaakebeen. De dubbele villa werd gebouwd in opdracht van de schrijver Frederik
van Eeden, die zelf geruime tijd op nr. 10 woonde.
Net als de overige villa’s in het park was het pand zodanig opgezet dat de 
representatieve gevels naar de parkzijde gericht zijn.
De villa heeft een hoofdzakelijk rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen en een
omlopend mansardedak. Op het dak gesmoorde kruispannen en op enkele
plaatsen een zinken roevendekking.
De gevels zijn grotendeels gepleisterd. De symmetrisch ingedeelde voorgevel is
gedeeltelijk uitgevoerd in baksteen. Voor- en zijgevels worden boven afgesloten
door een gepleisterd hoofdgestel met kroonlijst.

Gasthuissingel 4 Eenvoudig pand met lijstgevel. Twee bouwlagen onder een plat dak met
schijnkapje. Bovenlichten met glas-in-lood. Op de begane grond een winkelpui
uit 1942. Opmerkelijk is het feit dat het pand al in de jaren ’30 van de 20ste eeuw
in gebruik was als kapperszaak.

Gasthuissingel 6 Aanvankelijk gebouwd als dwarshuis van twee lagen onder een mansardekap.
Oorspronkelijk was de voorgevel van het pand geheel symmetrisch met een
centrale ingangspartij en drie ramen op de verdieping. Verder was het een zeer
ondiep pand met daarachter een grote tuin. In 1938 werd de begane grond in
gebruik genomen als garage en werd daarvoor tevens de tuin volgebouwd.
Momenteel zijn er op de begane grond twee garagedeuren en een opgang naar de
bovenwoning.

Gasthuissingel 8-10 Hoewel ze met name in de detaillering behoorlijk van elkaar verschillen, hebben
de panden Gasthuissingel 8 en 10 gedeeltelijk een gezamenlijke geschiedenis. Tot
1912 was dit één pand van twee verdiepingen onder een dwars geplaatst schilddak
met daarin een Philibertspant. Hoewel het gedurende enige tijd van één eigenaar
was, waren het wel twee aparte huizen, waarbij nr. 8 iets breder was dan nr. 10. In
1912 werden de voorgevels van de panden opgetrokken. Tevens werd de gevel
van nr. 8 nog verder gewijzigd. Zo werd er onder meer een erker op de eerste
verdieping aangebracht en het huis werd gesplitst in een boven- en een
benedenwoning.
Op een gegeven moment zijn ook de achtergevels opgetrokken en zijn de
Philibert-spanten geheel verdwenen. De panden zijn nu plat afgedekt.
In de gevels vallen een aantal verschillen op. Zo is er beide panden gebruik
gemaakt van een ander type baksteen, heeft nr. 8 sierbanden in geglazuurde
baksteen en bovendien een overstekende bakgoot. Tenslotte zijn hier kunststof
kozijnen geplaatst, die afbreuk doen aan de samenhang en het oorspronkelijke
karakter.

Gasthuissingel 12-14-
16

Rij van drie boven- en benedenwoningen, gebouwd in 1916. Het blok bestaat uit
drie verdiepingen onder een plat dak met voor- en zijgeveldakschild met tuile-du-
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Redengevende omschrijving waarderingskaart
straat nr omschrijving

nord pannen. Nr. 12 en nr. 14 hebben een topgevel en nr. 16 heeft een
hoektorentje. De ramen hebben een kleine roedenverdeling. De kozijnen worden
geaccentueerd door natuurstenen blokjes op de hoeken en op de hoogte van de
wisseldorpel. De woningen zijn zeer gaaf bewaard gebleven. Door het
schoonmaken van de gevel van nr. 16 wijkt deze iets af van de rest.
Het bouwblok kwam in de plaats van een dubbel woonhuis met een naastgelegen
bergplaats voor rijtuigen.

Gasthuissingel 18-20 Dubbel woonhuis uit 18?? met gespiegelde voorgevel. Opvallend is aan
weerszijden de iets terugspringende ingangspartij. Dit terugwijken van de rooilijn
is uitzonderlijk in de verder zo vlakke Gasthuissingel. Het pand was het resultaat
van een ingrijpende verbouwing van een bestaand badhuis. Bij deze verbouwing
werden ook drie woningen aan de Wagenmakerslaan gebouwd, die in 19.. werden
afgebroken.
Het pand heeft drie bouwlagen onder een plat dak met voor- en
zijgeveldakschild.. Twee dakkapellen uit de bouwtijd.
Detailleringen zoals speklagen en sluit-en geboortestenen zijn verdwenen onder
verflaag van recente datum.

Gasthuissingel 22-24 Twee woonhuizen, die niet identiek zijn, maar wel sterk op elkaar lijken. Nr. 24 is
gebouwd als enkel woonhuis en is drie vensterassen breed. Na enige tijd in
gebruik te zijn geweest als dubbel woonhuis is het nu weer een enkel woonhuis.
Nr. 22 is altijd een dubbel woonhuis geweest en is vier vensterassen breed.
De panden hebben twee bouwlagen onder ieder een eigen mansardekap. De lijst
loopt wel door. Opvallend is verder de schuine situering van de percelen, en dan
met name nr. 24, ten opzichte van de Gasthuissingel.

Gasthuissingel 26-28-
30

Rij van drie monumentale woonhuizen. Gebouwd in 1889 als twee woonhuizen
en een beneden- en bovenwoning. Deze werden gebouwd op het terrein van
Polman Mooij, die hier zijn bloemisterij had. De gevels van nr. 28 en nr. 30 zijn
gespiegeld. Nr. 26 wijkt iets af; de kap is hoger en het perceel is groter en loopt
schuin weg.
De panden bestaan uit drie bouwlagen onder een flauw hellend zadeldak. Op de
nrs. 28 en 30 is de bovenste bouwlaag opgezet als mezzanino. Waterlijsten met
bloktandprofiel. Overstekende bakgoot op consoles.
De eenheid en architectuurhistorische waarde is aangetast door wijzigingen aan
de ramen en ook de schoongemaakte en nieuw gevoegde gevel van nr. 28
verstoort de samenhang.

Gasthuissingel 32-34 Twee bijzondere dubbele woonhuizen. De monumentaliteit van de panden wordt
versterkt doordat de gevels gespiegeld zijn en de buitenste ramen op de
verdieping een extra accent hebben door een houten raamomlijsting met voluten.
Verder een pilaster in het midden en een zware kroonlijst op consoles. De panden
bestaan uit twee bouwlagen onder een kap. Door een wijziging aan de kap op nr.
32 is de eenheid van het dak helaas verloren gegaan.

Gasthuissingel 36-38 Twee gespiegelde dubbele woonhuizen in baksteen met lijstgevel. De panden
hebben twee bouwlagen onder een gezamenlijk schilddak. Boven de raam- en
deuropeningen bijzondere hanekammen.

Gasthuissingel 40 Dubbel woonhuis in baksteen met lijstgevel. De eerste steen vermeld het jaartal
1871. Het pand bestaat uit twee bouwlagen onder een mansardekap gedekt met
shingles. Oorspronkelijk was dit een enkel woonhuis, maar bij een verbouwing uit
1945 is het gesplitst.

Gasthuissingel 42 Woonhuis in baksteen met lijstgevel. De eerste steen vermeldt het jaartal 1873.
Het pand bestaat uit twee bouwlagen onder een schilddak.

Gasthuissingel 44 Woonhuis in baksteen met lijstgevel. In 1927 werd het oorspronkelijke dubbel
woonhuis ingrijpend verbouwd. De rechterdeur werd hierbij vervangen door een
raam. Tevens werd het bestaande schilddak gewijzigd in een plat dak met
voorgeveldakschild. In de bovenlichten expressionistisch glas-in-lood.

Gasthuissingel 48-46 Twee woonhuizen die vrijwel identiek zijn behalve qua breedte van de gevel. De
panden hebben twee bouwlagen onder ieder een schilddak. Nr. 48 is een dubbel
woonhuis en is een stuk breder. De gevel is symmetrisch ingedeeld met twee
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omlijste ingangspartijen aan weerzijden. Nr. 46 is een enkel woonhuis met een
identiek omlijste voordeur.

Gasthuissingel 50 Pand in baksteen met lijstgevel. Twee bouwlagen onder een mansardekap. De
huidige verschijningsvorm is het resultaat van een ingrijpende verbouwing uit
1908. Het bestaande pandje van één laag onder een kap werd toen opgehoogd.
Het is tekenend voor de schaalvergroting die aan de Gasthuissingel plaatsvond
begin 20ste eeuw.

Gasthuissingel 52 Pand met lijstgevel, uitgevoerd in baksteen. Twee lagen onder een mansardekap
met fraaie dakkapel. Schuiframen met glas-in-lood in de bovenlichten.
Muurankers

Gasthuissingel 54 Statig woonhuis daterend omstreeks eind 19de eeuw. Het pand heeft twee lagen
onder een mansardekap en een forse kroonlijst op consoles. Op het dak de
oorspronkelijke rijk uitgevoerde dakkapel. De zijgevel heeft een zeer grote,
storende dakkapel. De gevels zijn opgetrokken in baksteen met diverse accenten
in natuur/kunststeen zoals speklagen geboorte- en sluitstenen. De boogvelden
hebben een invulling van gekleurde tegels. Het rechterdeel van de gevel, met
daarin de ingangspartij, risaleert iets.

Gasthuissingel 56 Dubbel woonhuis van twee lagen onder een masardekap met forse lijst.
Uitgevoerd in baksteen, waarvan de pui is witgeschilderd. Sierankers. T-vensters,
waar op de verdieping voorzetramen voor zijn geplaatst. Met name de begane
grond heeft fraai glas-in-lood in de bovenlichten.

Gasthuissingel 60-62-
64

Gaaf bewaard gebleven blok van drie dubbele woonhuizen. Het werd gebouwd in
1916 in plaats van een grote bollenschuur. De woningen zijn uitgevoerd in
baksteen met elementen uit de chaletstijl, zoals grote dakoverstekken. Het blok
bestaat uit drie lagen onder een plat dak met voorgeveldakschild. De verdieping
heeft drie, driezijdig erkers. De tweede verdieping drie topgevels met grote
dakoverstekken. Sierbanden in geglazuurde baksteen. De bovenlichten zijn
voorzien van een kleine roedeverdeling.

Kleine Houtweg 2 Hoekpand gebouwd in 1902 met opvallend hoekaccent. Oorspronkelijk gebouwd
als winkelpand (voor een fotograaf) met bovenwoning. In dezelfde bouwstroom
werd ook het naastgelegen woonhuis met atelier (ook voor fotografie) gebouwd.
Dit gebouwtje, op de Gasthuissingel 66 was deels in hout uitgevoerd en werd eind
20ste eeuw gesloopt.
Het pand heeft een grotendeels rechthoekige plattegrond en heeft twee
verdiepingen en een afgeplat omlopend dakschild met aan de Kleine Houtstraat
een topgevel.
De hoek heeft op de verdieping een houten erker die op de tweede verdieping los
van de gevel staat en oorspronkelijk was voorzien van een torentje. De
hoekingang op de begane grond is niet oorspronkelijk. Tegenwoordig is het
metselwerk op de begane grond geschilderd. De boogvelden boven ramen op de
verdieping zijn ingevuld met geglazuurde tegeltjes. De bovenlichten van de
schuiframen zijn voorzien van glas-in-lood.

Kleine Houtweg 4 Dubbel woonhuis in baksteen met kroonlijst op consoles. Het pand heeft een
rechthoekige plattegrond en drie verdiepingen onder een plat dak. De voorgevel is
drie vensterassen breed. Telkens boven de schuiframen segmentbogen met
geprofileerde sluitsteen. De bruine baksteen van de voorgevel wordt afgewisseld
met lagen in gele baksteen.

Kleine Houtweg 4a Gaaf bewaard gebleven boven- en benedenwoning, gebouwd in 1908. Het pand
heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit een souterrain met daarboven
drie verdiepingen. Het dak is plat en heeft een klein voorgeveldakschild en een
topgevel. De voorgevel is opgetrokken in een rode verblendsteen met
detailleringen in groene geglazuurde baksteen. Het souterrain is uitgevoerd in
natuursteen en heeft drie ramen met siersmeedwerk. De verdieping heeft een
opengewerkt ingangsportaal voorzien van fraaie tegels. De twee voordeuren zijn
voorzien van siersmeedwerk met jugendstilmotieven.De tweede verdieping heeft
een erker. De bovenste verdieping heeft en topgevel met neo-gotische elementen
als kantelen en spitsbogen boven de ramen.
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Een goed bewaard gebleven pand voorzien van rijke detailleringen.
Kleine Houtweg 6-8-10 Rij van drie woonhuizen, uitgevoerd in de stijl van de Hollandse Renaissance.

Karakteristiek is het gebruik van rondbogen boven de ramen met geboorte- en
sluitstenen, hoekblokjes en verschillende topgeveltjes. Ieder huis heeft een
rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen en een kap.
De voorgevels hebben ieder telkens een middengedeelte dat risaleert. De ingang
ligt telkens in een portiek met een hardstenen stoep ervoor. De buitenste panden
hebben ieder een rijk versierde halsgevel en met middelste pand heeft een
tuitgevel. Opvallend is verder de verschillende kleurrijke booginvullingen.
Een eerste steen vermeldt het jaartal 1886.

Kleine Houtweg 12 De huidige verschijningsvorm van Kleine Houtweg 12 dateert uit 1925 toen het
pand na een grondige verbouwing in gebruik werd genomen als bakkerij. De jaren
ervoor was eerst in gebruik als toneelzaal en later enige jaren als bioscoop. Bij de
verbouwing tot bakkerij werd een winkelpui aangebracht in Art Deco stijl. Het
pand heeft in oorsprong een bijna vierkante plattegrond en bestaat uit twee
bouwlagen onder een plat dak. De achterliggende bebouwing van de
oorspronkelijke toneelzaal/bakkerij is inmiddels vrijwel geheel verdwenen.
Opvallend is verder een kleine tweezijdige erker op de verdieping. Op de begane
grond mooi glas-in-lood.
De naastgelegen poort is voorzien van tegels met daarop de tekst “Bakkerij”.

Kleine Houtweg 14-16 Groot monumentaal huis, gebouwd als woonhuis voor de bloembollenhandelaar
Polman-Mooij, waarschijnlijk omstreeks 1870-1875.
Het pand heeft drie verdiepingen, waarvan de bovenste is opgezet als mezzanino,
onder een hoog zadeldak. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met een
centrale iets risalerende ingangspartij. Deze middenrisaliet krijgt extra nadruk,
door de witte pleister, het balkon en doordat de lijst ook mee risaleert. Sierankers.
Op de begane grond lopen de waterlijsten door als omlijsting van de
bovenlichten.
Omstreeks 1990 werd het pand verbouwd tot appartementen.

Kleine Houtweg 20-22 Dubbel woonhuis in 1934 gebouwd naar ontwerp van de Heemsteedse architect
K. Jonkheid. Het terrein werd destijds gekocht van de regenten van het weeshuis
van de Doopsgezinden, waarop een statig herenhuis was gelegen. Middels een
poortje was het verbonden met het naastgelegen weeshuis.
Het ontwerp van 1934 was heel traditioneel van opzet in de stijl van de Delftse
school. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en twee bouwlagen onder
een dwars geplaatst steil schilddak. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met
zes vensterassen. De schuiframen met roedeverdeling en de deuren hebben een
omlijsting van zandsteen. (De oorspronkelijk stalen ramen zijn vervangen door
die van hout)

Kleine Houtweg 24 In 1914 als Roomskatholieke M.U.L.O. school voor meisjes gebouwd door de
Haarlemse architect C.L.M. Robbers. Het pand heeft in hoofdopzet een
rechthoekige plattegrond en ligt iets terug in de rooilijn. De school heeft twee
verdiepingen onder een plat dak, met uitzondering van een klein zoldertje in het
middelste gedeelte.
De vrijwel symmetrische voorgevel is opgetrokken in bruine baksteen en bestaat
uit vijf gevelassen, die zowel in hoogte als in diepte iets van elkaar verspringen.
In 1931 werd de school uitgebreid met een Fröbelschool die als een langgerekte
uitbouw aan de rechterzijde werd gesitueerd.
De oorspronkelijke fraaie schoolramen met roedeverdeling zijn gewijzigd.

Kleine Houtweg 26 Zie Baan 47
Paviljoenslaan 7-9-11 Oorspronkelijk stond op deze plek één buitenplaats, “Houtvrede”. De tuin ervan

strekte zich uit tot de Kleine Houtweg. Omstreeks 1880 moet sloop van de
buitenplaats hebben plaats gehad en ontstond het huidige pand, waarin onder één
dak, drie herenhuizen zijn ondergebracht. Het ontwerp kwam van de architect
D.E.L. van de Arend.
Vrijwel symmetrisch ingedeeld woonblok met drie herenhuizen uitgevoerd in een
sobere chaletstijl. Het blok heeft twee bouwlagen onder een overstekend
schilddak. De dakrand is versierd met houtsnijwerk. Het middelste pand heeft een
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topgevel aan de straatkant en heeft pilasters aan weerszijden. Het linker pand
heeft een iets risalerende entreepartij die gepleisterd is in blokverband. Het
rechterpand heeft een erker op de verdieping en is aan één zijde gepleisterd in
blokverband.

Paviljoenslaan 13-15 Oorspronkelijk stond hier de buitenplaats “Houtvreugd” Deze werd waarschijnlijk 
omstreeks 1870 gesloopt en vervangen door twee herenhuizen onder één dak. De
bouwstijl sluit aan op die van de panden aan de Kleine Houtweg.
Groot hoekpand met twee herenhuizen onder één dak uitgevoerd in baksteen met
(imitatie)natuursteen sierlementen. De gemeenschappelijke entreepartij ligt net
niet centraal en wordt geaccentueerd door de stoep en d.m.v. van twee pilasters
die ook in de kroonlijst naar voren springen. Het pand heeft een souterrain een
bel-etage en nog twee verdiepingen onder een flauw schilddak.
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Bijlage 3 Milieuonderzoek

1. Geluidhinder

Binnen het bestemmingsplan “Frederikspark” is alleen de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer van 
belang.

De geluidbelasting, of de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau, is voor wegverkeerslawaai de
hoogste van de volgende twee waarden:
het equivalente geluidsniveau gedurende de dagperiode (7.00-19.00 uur);
het equivalente geluidsniveau gedurende de nachtperiode (23.00-7.00 uur), vermeerderd met 10 dB(A).

Volgens de Wet geluidhinder geldt voor wegverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Hierbij
moet opgemerkt worden dat alvorens toetsing plaatsvindt van de berekende waarde 5 dB(A) mag worden
afgetrokken voor wegen in binnenstedelijk gebied. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet bij
Gedeputeerde Staten om ontheffing gevraagd worden (ook wel “hogere waarde” genoemd). De maximale 
ontheffingswaarde bedraagt 65 dB(A).
De aftrek heeft betrekking op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst (artikel 103 Wet
geluidhinder). In het rekenmodel is namelijk het wagenpark gemeten zoals dat eind jaren ’70 en begin jaren ’80 
reed op de Nederlandse wegen. De berekening van de geluidbelasting leidt dus voor de aftrek in feite tot een te
hoge geluidbelasting.

Voordat ontheffing wordt verleend zal B&W eerst moeten nagaan of er maatregelen mogelijk zijn om de
geluidbelasting te verlagen. Daarbij verdienen maatregelen aan de bron de voorkeur. Is dat niet mogelijk dan
moet men overwegen of maatregelen in de overdrachtsweg van het geluid mogelijk zijn. Het bouwen van een
geluidsscherm is een voorbeeld van een maatregel in de overdrachtsweg. Niet alleen technische, maar ook
landschappelijke, financiële en stedenbouwkundige overwegingen voor het wel of niet bouwen van
geluidsschermen spelen bij deze overwegingen een belangrijke rol.

Uitgangspunten berekening geluidbelasting
De wegverkeerintensiteiten zijn ontleend aan de verkeersmilieukaart voor het peiljaar 2010 (HVVP variant).
Voor de autonome groei is uitgegaan van 1% per jaar met uitzondering van de Paviljoenslaan waar geen verdere
groei van het verkeer mogelijk is. De maximaal toegestane rijsnelheid bedraagt op alle genoemde wegen 50
km/uur.

Tabel 1: intensiteiten in motorvoertuigen per maatgevend nacht uur voor het maatgevende jaar 2015.
Weg cat. II cat. III cat. IV bussen
Baan/Frederikspark 9,5 0,2 0,0 3,6
Kleine Houtweg 26,6 0,5 0,0 0,0
Paviljoenslaan 375,1 7,6 0,0 2,1
Dreef 34,4 0,7 0,0 3,2
Gasthuissingel 32.9 0.7 0.3 0
Houtplein 28.4 0.2 0 11.1

De categorie-indeling is als volgt:
categorie II: lichte motorvoertuigen;
categorie III: middelzware motorvoertuigen;
categorie IV: zware motorvoertuigen
bussen (worden in berekening in cat. III meegenomen)

Het wegdek van alle genoemde wegen bestaat, met uitzondering van het klinkerwegdek van de Dreef, uit fijn
asfalt en ligt op dezelfde hoogte als het plangebied.

Berekende geluidsbelasting
Door en langs het gebied lopen een aantal wegen die een relevante geluidbelasting op het plangebied hebben.
Om deze geluidbelasting vast te stellen is een indicatieve berekening met standaardrekenmethode II gemaakt ter
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hoogte van de eerstelijnsbebouwing binnen het bestemmingsplan. De genoemde geluidbelasting heeft steeds
betrekking op het peiljaar 2015 en is zonder aftrek conform artikel 103 van de Wet Geluidhinder.

Tabel 2: Geluidbelasting in dB(A) per wegvak
Wegvak Afstand weg-as /bebouwing Geluidbelasting in dB(A)
Baan/Frederikspark 15 58
Kleine Houtweg 6 64
Paviljoenslaan 15 70
Dreef 30 60
Gasthuissingel 7 64
Houtplein 12 65

Samenvatting en conclusie geluidsbelasting
Voor het bestemmingsplan “Frederikspark” is een akoestisch onderzoek uitgevoerd volgens de Wet 
geluidhinder. Uit de resultaten van de uitgevoerde berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de eerstelijns
bebouwing varieert van 58 tot 70 dB(A). Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden.
In geval van “nieuwe situaties” volgens de Wet Geluidhinder (nieuwbouw van, of wijzigen naar een
geluidsgevoelige bestemming) zal nader onderzoek uitgevoerd moeten worden naar de geluidbelasting en een
hogere waarde aangevraagd moeten worden.

2. Bodem

Milieukwaliteit van de bodem
Op basis van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op
onverdachte terreinen is de Haarlemse bodemkwaliteitskaart
vastgesteld (zie figuur 1). In de Haarlemse bodemkwaliteitskaart
worden homogene deelgebieden onderscheiden. Per deelgebied is
de gemiddelde bodemkwaliteit vastgesteld. Het
bestemmingsplangebied Frederikspark is gelegen in deelgebied
2A. In de onderstaande tabel zijn de achtergrondgehalten en de
P90-waarden van het betreffende deelgebied weergegeven.

Deelgebied 2A

Stof Arseen Cadmium Chroom Koper Kwik Lood Nikkel Zink Pak'
s

P90 bovengrond
deelgebied 2A 9,4 - 1,0 s 18,0 - 62,5 t 0,7 s 470,0 i 14 s 650 i 30,0 t

P90 ondergrond
deelgebied 2A 14,0 - 0,5 - 23,0 - 110,0 t 0,8 s 510,0 i 16 s 380 t 18,0 s

P50, bovengrond
(achtergrondgehalte)

deelgebied 2A 5,0 - 0,3 - 11,0 - 24,0 s 0,2 - 142,5 s 7 - 170,0 s 4,1 s
P50, ondergrond
(achtergrondgehalte)
Deelgebied 2A 5,0 - 0,3 - 11,0 - 24,0 s 0,2 - 120,0 s 7 - 89 s 1,8 s

toelichting:

Figuur 1
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- : gehalte kleiner dan streefwaarde (niet verontreinigd
s : gehalte groter dan streefwaarde (licht verontreinigd)
t : gehalte groter dan toetsingswaarde (matig verontreinigd)
i : gehalte groter dan interventiewaarde (ernstig verontreinigd)

In deelgebied 2A zijn gemiddeld zowel in de bovenste halve meter als in de onderliggende grondlaag koper,
lood, zink en PAK licht verhoogd aanwezig.
Deze algemene bodemkwaliteit geeft geen belemmering voor de beoogde functies in het gebied.

Grondverzet
Voor grondverzet in het deelgebied 2A moet op basis van het Grondstromenbeleid van de gemeente Haarlem
rekening gehouden worden met een partijkeuring. Grond afkomstig uit de toplaag van de deelgebieden 4A en 4B
en uit de diepere bodemlaag van de deelgebieden 3, 4A en 4B kan zonder partijkeuring toegepast worden in het
deelgebied 2A. De grond afkomstig uit de toplaag van de deelgebieden 1, 2B, 3 en 5 en uit de diepere bodemlaag
van de deelgebieden 1, 2B en 5 heeft een partijkeuring nodig voordat toepassing plaatsvindt.

Bodemonderzoek
De uitgevoerde bodemonderzoeken bevestigen het beeld van de bodemkwaliteitskaart. In het plangebied zijn
twee locaties bekend die in het verleden zijn gesaneerd. Dit zijn het Frederikspark en een locatie aangeduid met
Wagenmakerslaan/Stalhouderslaan. De sanering van het Frederikspark betreft een asbestsanering. In het park is
op een diepte van 1,0 meter minus maaiveld een restverontreiniging achtergebleven. De restverontreiniging is
afgedekt met een signaleringsdoek. Indien in het Frederikspark grondwerkzaamheden plaatsvinden die dieper
gaan dan 1,0 meter minus maaiveld dan moet rekening gehouden worden met de aanwezige asbest
verontreiniging.
De locatie Wagemakerslaan/Stalhouderslaan betreft een sanering van een verontreiniging met minerale olie en
zware metalen. De sanering is uitgevoerd om ter plaatse nieuwbouw te realiseren. De locatie is voldoende
gesaneerd om de gewenste nieuwbouw te realiseren.

Aan de westzijde van het plangebied ter plaatse van het Houtplein is uit onderzoeken naar voren gekomen dat
sterk verhoogde waarden van VOCl in het grondwater voorkomen. Vooralsnog is aangenomen dat de bron van
deze verontreiniging zich ten westen van het plangebied bevindt. De informatie over deze verontreiniging heeft
geen invloed op de aard van het bestemmingsplan. De informatie is volledigheidshalve toegevoegd.

3. Milieuzonering
Het gebruik van een milieuzonering biedt de mogelijkheid om gevoelige functies te vrijwaren van zware
bedrijvigheid, maar biedt ook de mogelijkheid bepaalde bedrijvigheid te versterken.
Milieuzonering is het aanbrengen van een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en
milieugevoelige functies ter bescherming of vergroting van de leefkwaliteit.
In de milieuzonering staat de typering van (woon)gebieden centraal. Bij het wel of niet toelaten van bepaalde
bedrijvigheid in (woon) gebieden is gelet op onder andere de ligging van (potentiële) bedrijven ten opzichte van
de omgeving, de mate van eventueel te verwachten hinder en het na te streven karakter van de buurt/wijk.

Door middel van een passende bestemmings- en gebruiksregeling kan het bestemmingsplan een bijdrage leveren
aan een afname van overlast binnen het plangebied, door niet passende bedrijvigheid of activiteiten zo veel
mogelijk te weren, te reduceren, of door hinder beperkende maatregelen te treffen. In geval van wegbestemming
zal een financiële regeling moeten worden getroffen en/of zal er een verplaatsing moeten worden geregeld.

Categorisering van bedrijven in het plangebied
Het grondgebied van Haarlem is ingedeeld in gebieden of zones. Deze opdeling is bepaald door de specifieke
kenmerken van die gebieden. Binnen het plangebied Frederikspark/Houtplein is met name sprake van
centrumstedelijk gebied. Hierbij hoort een maximale bedrijfscategorie 3. Gezien echter het feit dat in een deel
van het gebied de woonfunctie (in hoge dichtheden) overheerst, wordt daarvoor uitgegaan van een maximaal
toegestane bedrijfscategorie 2.

De wegen, die het plangebied omringen en doorsnijden zoals Dreef, Houtplein, Gasthuissingel en Frederikspark
zijn aan te merken als corridors, wanneer althans de nadruk op de werkfunctie ligt. Hier kan wonen gemengd
worden met bedrijven uit maximaal categorie 3.
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De nu in het gebied aanwezige bedrijven voldoen aan de criteria voor het centrumstedelijk gebied op één na. Het
betreft parkeergarage Houtplein aan de Wagenmakerslaan 1. Nader onderzoek heeft aangetoond dat het bedrijf
voldoet aan de geldende milieuwetgeving en geen aanleiding geeft tot klachten. Het bedrijf wordt als zodanig
bestemd.

4. Luchtverontreiniging
Voor het bestemmingsplan Frederikspark zijn berekeningen uitgevoerd om de luchtkwaliteit vast te stellen.
Hierbij is gebruik gemaakt van het Car-model versie 4.0.

Invoergegevens
De invoergegevens voor de berekeningen, intensiteiten en de andere benodigde parameters, zijn ontleend aan de
verkeersmilieukaart HVVP 2010.

Als berekeningspunt is de trottoirzone van de weg genomen waarbij allen is gekeken naar die zijde die binnen
het bestemmingsplan ligt.

Resultaten
Uit de resultaten van de berekeningen blijkt voor dat er een overschrijding plaats vindt van de norm voor het
aantal keren per jaar dat de daggemiddelde grenswaarde voor PM 10 (fijn stof) voor de Paviljoenslaan en de
Dreef respectievelijk. Het aantal dagen dat de norm overschreden wordt bedraagt voor de Paviljoenslaan 60 en
voor de Dreef 36.

Wanneer de aftrek voor fijn stof, volgens het nieuwe Besluit Luchtkwaliteit, voor stoffen die niet door de mens
in de lucht gebracht worden, gehanteerd wordt voldoet ook de Dreef aan de grenswaarde. Deze aftrek bedraagt
zes dagen waarop de dagnorm overschreden mag worden.

Maatregelen
Maatregelen die de door de gemeente Haarlem worden genomen om de luchtkwaliteit verder te
verbeteren zijn:

het weren/ verminderen van gemotoriseerde verkeersstromen,
het bevorderen van fiets - en voetverkeer,
het bevorderen van (schoner) openbaar vervoer,
het toepassen van schonere voertuigen.

Wat het laatste punt betreft gaat de gemeente door met het geleidelijk vervangen van het gemeentelijk
wagenpark door aardgasvoertuigen. Tevens worden ondernemers en particulieren in de regio
gestimuleerd dit voorbeeld te volgen. Aangezien de NO2 en PM10 emissiefactoren van aardgas
-aangedreven voertuigen aanzienlijk lager zijn dan die van vergelijkbare voertuigen die aangedreven
worden op diesel of benzine, zal een grootschalige toepassing van het rijden op aardgas een verlaging
van de NO2- en PM10-concentraties tot gevolg hebben.

Ten slotte kan worden vermeld dat momenteel gewerkt wordt aan het “Plan van aanpak luchtkwaliteit”. Hierin  
zullen eventueel aanvullende maatregelen ter vermindering van de luchtverontreiniging worden beschreven. De
verwachting is dat dit in het najaar 2005 gereed is.

Samenvatting en conclusie
Uit de resultaten van de luchtkwaliteitberekeningen blijkt dat, na aftrek volgens het nieuwe Besluit
Luchtkwaliteit, er alleen langs de Paviljoenslaan de norm voor PM 10 (fijn stof) overschreden wordt.

5. Duurzaamheid
Bij de nieuwbouw binnen het plangebied, dienen minimaal de vaste maatregelen uit de nationale pakketten
duurzaam bouwen te worden uitgevoerd. Dit betreft dus zowel utiliteitsbouw, grond- weg- en waterbouw als
woningbouw.
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Daarbij moet gedacht worden aan gunstige oriëntatie op het zuiden voor het toepassen van zonneboilers en (in de
toekomst) zonnecellen, compact bouwen en afkoppelen van regenwaterafvoer. Bij voorkeur wordt nu reeds
rekening gehouden met een mogelijke verandering van bestemming in de toekomst. Dit staat ook bekend als
flexibel bouwen.

6. Externe veiligheid
In deze paragraaf wordt alleen aandacht besteed aan inrichtingen. Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt in en
rond het plangebied niet plaats.

Inrichtingen
Volgens art. 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) moet gekeken worden naar inrichtingen in
de omgeving van het plangebied. Voor zover nu valt na te gaan zijn in het plangebied geen bedrijven die onder
artikel 2 van het Bevi vallen.

Opgemerkt dient te worden dat er in de toekomst nieuwe categorieën van bedrijven en activiteiten zullen worden
aangewezen, die binnen de werkingssfeer van het Bevi gaan vallen.

Afdeling milieu Gemeente Haarlem
30-5-2005
Luchtkwaliteitparagraaf: 26-07-2005
Geluidhinderparagraaf: 28-07-2005
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Bijlage 4 Wateradvies
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Bijlage 5 Deelnemers wettelijk vooroverleg

In het kader van het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke
Ordening is het voorontwerp bestemmingsplan toegestuurd aan:

- Connexxion, Postbus 514, 2003 RM Haarlem
- LNV Directie Regionale Zaken Vestiging West, Postbus 19143, 3501 DC Utrecht
- Eerstaanw. Ing. Dir. Ministerie van Defensie, Directie West-Nederland, Postbus 90027, 3509 AA

Utrecht
- Gasunie West, Postbus 444, 2740 AK Waddinxveen
- Hoogheemraadschap van Rijnland, t.a.v. Dijkgraaf en Hoogheemraden,
- Afdeling PLV, team ROR, Postbus 156, 2300 AD LEIDEN
- Horeca Nederland, Afdeling Haarlem, Dhr. F. Baars, Orionweg 102, 2024 TG Haarlem
- Kamer van Koophandel Amsterdam, Dhr. D. Hulsebosch, Nassauplein 2-6, 2011 PG Haarlem
- KPN, Afdeling Projectering Bouw Haarlem, A. Hofmanweg 1 B-C, 2031 BH Haarlem
- MKB, Nassauplein 2-8, 2011 PG Haarlem
- Milieufederatie Noord-Holland, Stationsstraat 38, 1506 DH Zaandam
- Ministerie van Economische Zaken, regio Noord-West, Jansweg 15, 2011 KL Haarlem
- NUON N.V., Postbus 521, 2003 RM Haarlem
- NV Nederlandse Spoorwegen, afdeling Bedrijfs- en Productontwikkeling, Dhr. J.N. Paulissen,

Postbus 2025, 3500 HA Utrecht
- Provincie Noord Holland, Vakafdeling RWB, Houtplein 33, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem
- ProRail, afdeling MJB, Postbus 2520, 1000 CM Amsterdam,
- PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Postbus 2113, 1990 AC Velserbroek
- Recreatie Noord-Holland NV, postbus 2571, 2002 RB Haarlem
- Rijksdienst voor de Monumentenzorg , Postbus 1001, 3700 BA Zeist
- Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort
- Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem
- VROM-inspectie regio Noord-West, Kennemerplein 6-8, Postbus 1006, 2001 BA Haarlem
- Vrouwen Advies Commissie, Postbus 479, 2000 AL Haarlem
- Wijkraad Welgelegen Postbus 3239, 2001 DE Haarlem
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Bijlage 6 Inspraakplan

1. Inleiding
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor het Frederikspark een nieuw bestemmingsplan te
maken. Voor een groot deel van het plangebied gelden een verouderde bestemmingsplannen en voor
een deel is alleen de Haarlemse Bouwverordening van kracht. Het nieuwe bestemmingsplan is met
name noodzakelijk om het plangebied een goede bescherming te bieden tegen ongewenste
ontwikkelingen.

2. Inspraak
Op grond van artikel 151 van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad de Inspraakverordening
vastgesteld. Hierin zijn regels gegeven met betrekking tot de wijze waarop belanghebbenden bij de
voorbereiding van onder meer bestemmingsplannen dienen te worden betrokken. Naast de
inspraakverordening heeft de raad inspraakrichtlijnen vastgesteld, die bij het verlenen van inspraak in
acht dienen te worden genomen. Deze inspraakrichtlijnen spreken onder meer over het opstellen van
een inspraakplan.

3. Object van de inspraak
Object van de inspraak is het bestemmingsplan Frederikspark.

4. Aan wie wordt inspraak verleend?
Inspraak wordt verleend aan een ieder. Hieronder zijn zowel natuurlijke als rechtspersonen, wijkraden
en groepen begrepen. Omdat de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), in samenhang met de
afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de mogelijkheid biedt aan een ieder om
bezwaren in te dienen tegen bestemmingsplannen, is dit begrip ook in de inspraakprocedure
gehanteerd.

5. De inspraakprocedure
Het voorontwerp-bestemmingsplan dat gemaakt wordt, wordt gelijk met het wettelijk vooroverleg
(artikel 10 Bro) om advies voorgelegd aan de wijkraad Welgelegen. Daarnaast wordt een
inspraakavond in de buurt belegd. Voor deze avond worden, via de wijkraden, de omwonenden
uitgenodigd. Daarnaast zal in de publicatie in het plaatselijke weekblad, mededeling worden gedaan
van deze bijeenkomst.

Het voorontwerp bestemmingsplan met de resultaten van het wettelijk vooroverleg ex artikel 10 Bro
en de reacties van de wijkraden en insprekers, wordt aan de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling
voorgelegd. Een ieder die een inspraakreactie heeft ingediend zal voor deze vergadering worden
uitgenodigd. Vervolgens zal het ontwerp-bestemmingsplan conform artikel 23 WRO juncto afdeling
3:4 Awb ter visie worden gelegd.

6. Beklagrecht
Overeenkomstig de Inspraakverordening en inspraakrichtlijnen kan een ieder binnen 30 dagen na de
besluitvorming, aan het slot van de voor een fase gestelde termijn, schriftelijk bij burgemeester en
wethouders een klacht indienen omtrent de uitvoering van de inspraakverordening of van de door de
gemeenteraad vastgestelde inspraakrichtlijnen in de desbetreffende fase.
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Bijlage 7 Inspraakreacties
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Bijlage 8 Verwerking inspraakreacties

In deze bijlage worden de binnengekomen inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan
verwerkt. Hierbij wordt de gemeentelijke reactie op de inspraakreactie steeds cursief weergegeven.

1. J.G.N. Kluijver,
M.A. Sneller-Hendriks,
J.M. Jimmink-T.C. Klijnman, ,
G. Boekhout,
J. van Imhoff, ,
S. Barneveld,
T.J.F. van Scheik, ,
W. Wijnands, ,
H. Bekedam-Lagerwerf, ,
J.P. Berghuis en A.M.A. Berghuis-Teunissen,
J. Viersma, ,
H. Goudsmit, ,
H.J. van der Kort en B. v.d. Kort-de Roos,
S.A.A. Piek, ,
M.V.M. Neuteboom, ,
M. de Groot, ,
C. Cuperus, ,
Th.G. Molenaar van Gemert, ,
M. Scherpenhuijsen, ,
P. Heerkens, ,
H.E. Nolles-Elfring, ,
J.C.A. Windt,
M.M. Jimmink,
G.A. Smit, ,
L. de Vries,
J. v.d. Hoeff-Zack,
C.A.M. le Cavelier,
J. Voskuil-Heine,
F.A. Tromp,
I.S.S. Spanjaard-Van Esso,
W. Eshuis,
B. Stapel,
H. Pen,
J. Moes Boone,
L.L. Hermans,
M.L. Kruger,
A.L. Gase,
R. Beijl,
M. Schämkes,
E. de Paus,
A.C.H. Hofstede,
J.B. van Haren,
B.G.M. Wilshaus,
C. van Wees/W. Floet,
H.W.P. Nijman/P.A. Nijman-Hof,
E.G. van ’t Hoenderdaal-Kemme,
A.C. de Graaff-Brienen,
M.A.A. Ooms-Hoes,
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S.B. de Bruijne,
A.J. van Welsenes,
H. de Jongh,
G. Boone,
G.J. Derks,
M. Voerman,
Van der Steenstraten-Hoes,
W. de Winter en J.M. de Winter-Booms,
R. Falke,
H.E. Tuinder,
H.C. van Kasteel,
F.Tijk,
W.Th. Breuker-Gubbels,
A.F. Oud,
E.J.P. Konings-Arnoys,
M.E.G. Butter-Boddé,
C. Broere,
H.J. Voerman,
Fam. De Lint,
W. Krieger,
M. Barendregt,
B. Radema,
S.S. Bouwman,
M. Westerterp/P. Boshuijze,
M. De Rooij,
E. Dijkshoorn,
M.S. de Graaff-Pel/L.M. de Graaf,
G. Langedijk,
B.J. Stoker,
H. Kroes,
C.E. Leliveld,
P. Koekkoek,
N. Molkenboer,
F.A. Makken,
J. Nijdam, M.G. Stuurman,
W.V. Vogt,
M.A. van Wees-Huiberts,
M.J. Vaassen,
R. Henestmangen en A.F. Dijkstra,
M.I. Duijndam en A.J.M. Duijndam-Quax,
M.J. Tonino,
B. van der Kort,
J. Grimberg,
R.J. van der Spek,
P.E. van West de Veer,
F.J. Duijndam,
J. Heijmink en V.d. Vijver,
Mw. J.P. Buis,
H. Schulten,
H.T.M. Vijn,
P.L. Kant,
A.A. v.d. Heyden-Vermeulen, ,
J. van Kuijk,
A. Molenaar,
Mw. J.E. Goosens,
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R.E. Ruiter,
E.O. Schaap,
Blomjous,
M. Schoningh,
P. Saager,
R. Schooneman,
K. Schilfe,
E. Schütt,
J. van Schie,
Fam. Van Bruggen,
N. Tjhin,
N. Beentjes,
S.F.J.M. Korstjes,
H. Terpstra,
I.M.J. Verheul-van der Woude,
M.J. van Leeuwen,
K. Collet,
Regionale VVV Zuid-Kennemerland,
J.L.M. van Teeseling ter Steege,
R.A. van Teeseling,
T.M. Jonckbloedt,
J.M. Bouman, T. Peereboom,
J. van Belen,
R.W.J.M. Ammerlaan, L.S. Ammerlaan-Ziekman, (zie ook onder 14)
Wijkraad Welgelegen, ( zie ook onder 14)

Plankaart:
Ik vind dat met de intekening van de nieuwbouwplannen van de Provincie aan de Dreef en het
Frederikspark voorbijgegaan wordt aan een consistent bestemmingsplan. De huidige contouren van de
bebouwing dienen in de plantekening te worden aangegeven en niet de mogelijk toekomstige
nieuwbouwplannen van de provincie die zeer omstreden zijn.
Voor 95% van het plangebied is behoud van gebouwen en groen voorzien. Alleen het nieuwbouwdeel
van de provincie valt uit de toon en dreigt het unieke, evenwichtige en groene stadsbeeld van de
Haarlemse Dreef te verstoren.

Aan dit bezwaar wordt deels tegemoet gekomen door zowel de huidige bebouwing aan de Dreefzijde
als de ontwikkelde nieuwbouwplannen op de plankaart aan te geven. De plankaart en de
waarderingskaart worden hierop aangepast

Beschermd stadsgezicht en historische stedenbouwkundige situatie:
Realisering van de nieuwbouwplannen veroorzaakt een dramatische aantasting van het beschermd
stadsgezicht en de historische stedenbouwkundige situatie. Er wordt dan een groot gat geslagen in de
Dreef en een dwarsverbinding in de Dreef worden gemaakt door een geheel niet in deze context
passend bouwwerk. Aan de plankaart is een tekening toegevoegd van een dwarsdoorsnede van zuid
naar noord vanuit de binnenkant van het provincieterrein naar de Dreef. Daardoor geeft dit een
onjuiste indruk van het grote gat dat aan de Dreef ontstaat en een onjuiste indruk van de hoogte van de
bebouwing zoals die zichtbaar wordt vanaf de Dreef en vanuit het Frederikspark. Ik vind deze
toevoeging aan de plankaart een onjuiste suggestieve en onterechte toevoeging en ben van mening dat
het onnodig is om het historisch stedenbouwkundig karakter van Haarlem aldus te laten aantasten.
Bovendien ontbreekt in de planstukken iedere concrete onderbouwing van de noodzaak dat de
beoogde provinciale diensten niet in de huidige bebouwing ( in met name de zgn. Zwiersvleugel, na
verbouwing) zouden kunnen worden ondergebracht.
Aangezien de dwarsdoorsnede klaarblijkelijk tot onduidelijkheden leidt, hebben wij besloten de
dwarsdoorsnede te laten vervallen.Verder worden plankaart en waarderingskaart aangepast. Dat
iedere concrete onderbouwing zou ontbreken is geen bestemmingsplantechnische kwestie
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Parkeerplaatsen aan de Dreef:
De bovengrondse parkeergelegenheid aan de Dreef bij het Provinciehuis dient in de plankaart te zijn
aangegeven met de huidige contouren. Indien de provincie gelegenheid krijgt zijn nieuwbouwplannen
te realiseren betekent dit voor de wijk dat er een groot aantal parkeerplaatsen ’s avonds en in de 
weekends verdwijnen. Dit heeft o.a. grote gevolgen voor de zaterdagmarkt aan de Dreef in de
zomermaanden en grote overlast voor de wijk Welgelegen.

Binnen de groenvoorzieningbestemming is via een aanlegvergunningstelsel bovengrondse
parkeervoorzieningen mogelijk. Het gaat hier om priveterrein van de provincie.

2. A.M. van Rijsbergen van der Haven/Mr. Drs. J. van der Haven van Rijsbergen,

Plankaart:
Ik vind dat met de intekening van de nieuwbouwplannen van de Provincie aan de Dreef en het
Frederikspark voorbijgegaan wordt aan een consistent bestemmingsplan. De huidige contouren van de
bebouwing dienen in de plantekening te worden aangegeven en niet de mogelijk toekomstige
nieuwbouwplannen van de provincie die zeer omstreden zijn.
Voor 95% van het plangebied is behoud van gebouwen en groen voorzien. Alleen het nieuwbouwdeel
van de provincie valt uit de toon en dreigt het unieke, evenwichtige en groene stadsbeeld van de
Haarlemse Dreef te verstoren.

Zie onder 1.
Beschermd stadsgezicht en historische stedenbouwkundige situatie:
Realisering van de nieuwbouwplannen veroorzaakt een dramatische aantasting van het beschermd
stadsgezicht en de historische stedenbouwkundige situatie. Er wordt dan een groot gat geslagen in de
Dreef en een dwarsverbinding in de Dreef worden gemaakt door een geheel niet in deze context
passend bouwwerk. Aan de plankaart is een tekening toegevoegd van een dwarsdoorsnede van zuid
naar noord vanuit de binnenkant van het provincieterrein naar de Dreef. Daardoor geeft dit een
onjuiste indruk van het grote gat dat aan de Dreef ontstaat en een onjuiste indruk van de hoogte van de
bebouwing zoals die zichtbaar wordt vanaf de Dreef en vanuit het Frederikspark. Ik vind deze
toevoeging aan de plankaart een onjuiste suggestieve en onterechte toevoeging en ben van mening dat
het onnodig is om het historisch stedenbouwkundig karakter van Haarlem aldus te laten aantasten.
Bovendien ontbreekt in de planstukken iedere concrete onderbouwing van de noodzaak dat de
beoogde provinciale diensten niet in de huidige bebouwing ( in met name de zgn. Zwiersvleugel, na
verbouwing) zouden kunnen worden ondergebracht.

Zie onder 1.

Parkeerplaatsen aan de Dreef:
Anders dan de wijkraad Welgelegen aan iedereen heeft voorgelegd, ben ik het er geenszins mee eens
dat de huidige bovengrondse parkeergelegenheid aan de Dreef bij het Provinciehuis in de plankaart
dient te worden opgenomen.
Het is voor de bewoners aan de Dreef, althans voor mij, nu juist een zeer grote belasting dat daar ’s 
avonds en in de weekeinden wordt geparkeerd. Ik woon nu 23 jaar aan de Dreef en in die tussentijd
zijn er twee grote parkeergarages gebouwd op het Houtplein, wat veel verkeer aantrekt en dus
verkeersoverlast bezorgt en de zaterdagmarkten aan de Dreef zijn nog veel erger en behoren daar in
het geheel niet worden gehouden.
Om bovenstaande redenen heeft de provincie gemeend het parkeren ondergronds te moeten
aanbrengen.
3. K. Kupka,
Plannen van overheidsinstanties dienen zich naar de letter en de geest van de aanwijzing beschermd
stadsgezicht te voegen
De waarderingskaart is in die zin opnieuw bekeken en aangepast.
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Het bestemmingsplan is grotendeel conserverend van karakter. Desalniettemin lijken de voorschriften,
de waarderingskaart en de plankaart uitsluitend een doel te dienen, namelijk het accommoderen van
het provinciale sloop-nieuwbouwproject direct belendend aan het monumentale paviljoen
“Welgelegen”.
De plankaart is aangepast aan de bestaande bebouwing.
De waarderingskaart beperkt zich om onduidelijke reden tot panden gebouwd vóór 1950. Het zal u
bekend zijn dat er al ruim een decennium gewerkt wordt aan de waardering–en waar dit aan de orde
is aan het voordragen tot monument–van naoorlogse bebouwing. Ik stel derhalve voor om alle
bestaande panden in het plangbied te classificeren naar hun architectonisch-stedenbouwkundige
waardering. Dat wil zeggen inclusief de–recente-bouwwerken tussen het Rijksarchief en het
Houtplein. Ook alle bestaande bebouwing tussen het Frederikspark en “Welgelegen”behoort 
gewaardeerd te worden in de drie klassen welke nu zijn toegepast voor gebouwen van vóór 1950.
De waarderingskaart is nogmaals bezien en op onderdelen aangepast waardoor aan de bezwaren
wordt tegemoetgekomen.
Op de plankaart en in de voorschriften wordt alle bebouwing, ongeacht bouwjaar of waardering in
volume en verkaveling geconserveerd. Hierop is echter één uitzondering, namelijk de parallelvleugel
aan de Dreef ( nota bene uit 1932) en de noordelijke achterbouw (1964) van het Provinciehuis.
Zie boven onder 1
De planstukken ontberen iedere onderbouwing voor de voorgestelde ingrijpende stedenbouwkundige
wijziging ter plekke. Waarom moet uitgerekend de historische rooilijn langs de Dreef grootschalig
onderbroken worden. Op andere locaties in het plangebied ( met name de Archief-uitbreiding tussen
Wagemakerslaan en Kleine Houtweg) zouden stedebouwkundige verbeteringen immers logischer en
urgenter zijn
De plankaart is zodanig aangepast dat de bestaande bebouwing c.q. nieuwbouw mogelijk is.
Het is gebruikelijk dat ingrijpende stedenbouwkundige wijzigingen in een plangebied op analytische
wijze verantwoord worden in de plantoelichting. Ik stel dan ook voor om de planstukken alsnog te
voorzien van een toelichting op de door u gewenste stedenbouwkundige ingreep, die zich nota bene
beperkt tot een kleine locatie binnen het plangebied.
De toelichting wordt aangepast.
De door de Provincie beoogde modernistische architecteuur van het nieuwbouwproject versterkt de in
uw voorontwerp mogelijk gemaakte stedenbouwkundige aantasting van de historische Dreefbovendien
op onnodige wijze. Juist indien de provincie volhardt in dit type architectuur ware het te prefereren om
althans de stedenbouwkundige structuur via dit bestemmingsplan te conserveren.
Architectuur wordt niet geregeld in het bestemmingsplan.
Daarom stel ik voor om alle bestaande gebouwen qua volume en verkaveling op de kaart weer te
geven.
Plankaart wordt gedeeltelijk aangepast
4. P.H.J. van Breemen,
P.J. Boone,
M. Groenewoud,
H.J. v.d. Kort,
L. van Buchem,

Vaststellende dat het voorontwerp nauwkeurig en uitsluitend de contouren en overige maten van het
bouwplan van het bestuur van de provincie volgt en daarmee geen alternatieven toestaat, in de zin dat
een ander grondvlak dan dat van het bouwplan bebouwd zou mogen worden, is het onmogelijk het
bouwplan niet te betrekken in de reactie op het nu voorliggende ontwerp bestemmingsplan
“Frederikspark”.
Wij nemen eea voor kennisgeving aan.
Voor de tweede keer is nu een voorontwerp bestemmingsplan Frederikspark opgesteld. Gezien het
toenmalige voorontwerp en het nu voorliggende niet veel van elkaar verschillen achten wij onze
destijds ingediende bezwaren nog steeds van kracht. Wij vernemen graag of die bezwaren uit 2001
nog voorhanden zijn. Beschouwt u ze bij deze alsvast als opnieuw ingediend.
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Het vorige voorontwerp is ingetrokken, niet meer actueel en wijkt nogal af van het huidige
voorontwerp.De op het oude voorontwerp ingebrachte bezwaren kunnen niet bij dit voorontwerp
worden betrokken.
Wij hadden verwacht dat dit voorontwerp ook weer zou worden ingetrokken gelet op de toezegging
van de wethouder dat het ontwerp zou worden voorzien van een gesloten gevel aan de Dreef, de
contouren volgend van de huidige bebouwing. De gesloten gevel optie ontbreekt in het voorontwerp.
Wij betreuren het deze optie niet aan te treffen in het voorontwerp. Dat vinden wij niet alleen maar
ook de ook de commissie S.O. zoals blijkt uit haar vergadering van 24 november 2005.
In het voortraject blijkt uit niets dat de gemeente zich betrokken volet of voelde met de burgers van
Haarlem. Zij heeft passief toegestaan dat het provinciebestuur haar gang kon gaan. Dat is terug te zien
in het verslag van de raadscommissievergadering van 24 november 2005  (…volgen enige citaten uit 
de cie-vergadering).
Wij zijn aan uw bezwaren tegemoet gekomen, zie onder 1.
5. Erven S.T. Chen,

Wij worden beknot in onze rechten in vergelijking met het huidige bestemmingsplan. De maximale
goothoogte wordt in het nieuwe bestemmingsplan verlaagd van 10 meter naar 6 meter. Dit is
onredelijk gezien de maximale goothoogte van de omliggende panden die varieren van 9 tot 11 meter.
Het bestemmingsplan is in hoge mate consoliderend en in de waardering van de bestaande panden
heeft dit pand een orde 2 waaardering gekregen. Dat betekent dat het pand een belangrijke bijdrage
levert aan het stadsbeeld en het bestemmingsplan is uitgegaan van behoud van het bestaande pand.
Het volume is daarmee vastgelegd.
Belanghebbende heeft bezwaar tegen de wijziging van de bestemming parkeervoorziening naar
groenvoorziening voor het parkeerterrein gelegen naast Frederikspark 2, gezien in het verleden gedane
toezeggingen dat de openbare parkeergelegenheid gehandhaafd zou blijven.
Binnen de groenvoorziening bestemming zijn parkeervoorzieningen mogelijk via een
aanlegvergunningenstelsel.
De vaststelling van de bebouwingsgrens van het pand Frederikspark 2 met bestemming Gemengde
Doeleinden. De bestaande bebouwing valt niet geheel binnen de grenzen van de nieuwe
bebouwingsgrens, waardoor de huidige bouwwerken/gebouwen gedeeltelijk of geheel in strijd zijn met
de bepaling uit het voorontwerp, zoals dat nu ter visie ligt. De bestaande bebouwingsgrens is de
feitelijke situatie zoals toegestaan van het begin van het vigerende bestemmingsplan.
De bestaande bebouwingsgrenzen zijn correct weergegeven.
Tevens heeft belanghebbende bezwaar tegen de wijziging van de bestemming Erven naar Tuinen
betreffende het pand Baan 21. Deze wijziging heeft betrekking op het achterste gedeelte van de
achtertuinen aan de Baan, waardoor het in de toekomst nit meer mogelijk is om achter in de tuin een
schuurtje te plaatsen.
Dat is ook niet wenselijk op de bestemming tuin.
6. A.M. van der Pols,

Hierbij wil ik bezwaar aantekenen tegen bovenvermeld voorontwerp bestemmingsplan en de
nieuwbouwplannen van de Provincie aan de Dreef omdat de nieuwe gebouwen die men hier wil
realiseren totaal niet passen in de omgeving en een aantasting zullen zijn van het historische
stadsgezicht.
Zie onze reactie onder 1. De nieuwbouwplannen zijn goedgekeurd door de welstandscommissie en de
rijksdienst voor de Monumentenzorg.
7. Alice J. de Nijs,

Volgens de nieuwbouwplannen komt er een ondergrondse parkeergarage. Ik verzoek u het
voorontwerpbestemmingsplan aan te passen: in de toelichting als voorwaarde op te nemen dat de
parkeergarage na kantooruren en in weekenden opgensteld wordt voor alle burgers, omdat
Haarlemse parkeergelegenheid 24 uur in gebruik behoort te zijn. Een volledig lege parkeergarage
–ongebruikte parkeerplaatsen als alle ambtenaren weg zijn–past niet in een stad waar alle
parkeerplaatsen hard nodig zijn;
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Er tevens gewoonterecht is ontstaan; de huidige 140 parkeerplaatsen waren altijd vrij toegankelijk
na kantooruren en in weekenden;

De stad niet akkoord hoeft te gaan met een achteruitgamg van parkeergelegenheid, met alle
nadelige gevolgen voor de plaatselijke economie

Met onze themamarkten op de Dreef zijn wij direct betrokkenen en direct getroffenen als u de
voorwaarde niet toevoegt. De themamarkten worden druk bezocht en de huidige 140 parkeerplaatsen
worden dan intensief gebruikt door handelaren en bezoekers.
Hoewel de suggesties zeer sympathiek zijn, kan eea niet via het bestemmingsplan worden
afgedwongen.

8. Fleur Duijndam,
9. J. Duijndam,

Het feit dat mensen vanuit de receptie of naar buiten moeten om naar het andere gebouw te gaan of
door een tunnel ondergronds moeten, staat niet gastvrij. Verder zijn de houten schotten erg donker,
raar en lelijk en niet functioneel. Waarom niet een gebouw in de stijl van het hoofdgebouw maar met
ambtenarenhokjes van binnen ( voorbeeld Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag).
Verder is van de koppeling van het groen niets terug te vinden als er een hek tussen de binnentuin en
het buitengedeelte komt. Ik zie van stijl, gastvrijheid, representatie niets terug. Dat lijkt mij
onacceptabel voor een gebouw horende bij het provinciehuis. Voor dit plan is maar een goede plek, de
prullebak.
Dit betreft een reactie op het nieuwbouwplan. Architectuur wordt niet geregeld in een
bestemmingsplan.Het bestemmingsplan schept alleen de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

10. C. Gravesteijn,

Ik vind dat met de intekening van de contouren van de nieuwbouwplannen van de provincie aan de
Dreef en het Frederikspark voorbijgegaan wordt aan een consistent bestemmingsplan. De huidige
contouren van de bebouwing dienen in de plantekening te worden aangegeven en niet de mogelijk
toekomstige nieuwbouwplannen van de provincie, die zeer omstreden zijn. In de waarderingskaart zal
ook de zgn Zwiersgevel langs de Dreef moeten worden opgenomen omdat dit gebouw van
ruimschoots voor 1950 dateert en het behoort een waardering te krijgen.
Zie onder 1
Realisering van de nieuwbouwplannen aan de Dreef betekent een dramatsiche aantasting van het
beschermd stadsgezicht. Aan de plankaart is een tekening toegevoegd van een dwarsdoorsnede van
zuid naar noord vanuit de binnenkant van het provincieterrein naar de Dreef. Daardoor geeft dit een
onjuiste indruk van het grote gat dat aan de Dreef ontstaat en een onjuiste indruk van de hoogte van de
bebouwing zoals die zichtbaar wordt vanaf de Dreef en vanuit het Frederikspark. Ik vind deze
toevoeging aan de plankaart een onjuiste suggestieve en onterechte toevoeging.
Bovendien ontbreekt in de planstukken iedere concrete onderbouwing van de noodzaak dat de
beoogde provinciale diensten niet in de huidige bebouwing zouden kunnen worden ondergebracht.
Dergelijke ernstige ingrepen in de stedelijke structuur behoren tenminste verantwoord te worden in de
plantoelichting.
Zie onder 1
De bovengrondse parkeergelegenheid aan de Dreef bij het provinciehuis dient in de plankaart te zijn
aangegeven met de huidige contouren. Indien de provincie gelegenheid krijgt zijn nieuwbouwplannen
te realiseren, betekent dit voor de wijk dat er een groot aantal parkeerplaatsen ’s avonds en in de 
weekends verdwijnen. Dit heeft grote gevolgen voor de zaterdagmarkt, parkeren voor de
koopzondagen en grote overlast voor de wijk Welgelegen. Over vervangende parkeerplaatsen wordt in
de plantoelichting niet gerept.
Zie onder 1
In de plankaart zijn een aantal onjuistheden: een aantal monumentale bomen zijn niet ingetekend
volgens de werkelijkheid, paden in het Frederikspark lopen anders en langs de Kleine Houtweg kant
van het park is inmiddels de stoep verdwenen.
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De plankaart is volgens de meest recente gegevens uit het monumentale bomenbestand opgesteld. Het
beloop van paden binnen de groenbestemming is indicatief. In het kader van het bestemmingsplan is
dit voldoende. Immers in verband met beheer/onderhoud van het park kan het padenbeloop altijd nog
wijzigingen ondergaan. De plankaart wordt voorts aangepast t.a.v. het voetpad langs de Kleine
Houtweg.
In de plantoelichting staan een aantal fouten waarvan ik er enkele noem:
Het Frederikspark is sinds mei 2002 erkend als rijksmonument
Regelmatig is sprake van de Baan, terwijl de weg langs het Frederikspark waarschijnlijk wordt

bedoeld. Zie par. 2.8 en 2.11
Er vindt wel degelijk vervoer van gevaarlijke stoffen door de wijk plaats( zie opm. par. 3.6)
De tekst wordt aangepast.
Mijn inspraakreactie wordt vooral ingegeven door het volgende. Hierbij spreek ik mijn ernstige zorg
uit over de wijze waarop de indruk wordt gewekt dat de gemeente haarlem alvast vooruitloopt op de
zeer omstreden nieuwbouwplannen van de Provincie Noord-Holland.
De plankaart is gedeeltelijk aangepast aan de bestaande bebouwing
Uit oude prenten blijkt dat er sinds eeuwen geen open verbinding is geweest tussen de griffietuin en
Dreef.
Er zijn ook prenten die de open verbinding wel aangeven.
11. Dammers Pluis Goppel, advocaten,

Het in de plankaart voorziene nieuwbouwdeel van het Provinciehuis valt uit de toon en dreigt het
stadsbeeld te verstoren. Er dreigt een aantasting van het beschermd stadsgezicht en de historische
stedenbouwkundige situatie
Zie onder 1
In de planstukken ontbreekt iedere concrete onderbouwing van de noodzaak voor de voorziene
ingrijpende verbouwing. Er wordt niet gemotiveerd waarom de provinciale diensten niet in de huidige
bebouwing, eventueel na verbouwing, kunnen worden ondergebracht.
Dergelijke motiviatie hoort niet in een bestemmingsplan thuis.
De realisatie van de nieuwbouwplannen zou betekenen dat een groot aantal parkeerplaatsen
verdwijnen. Dit zal tot overlast in de wijk leiden.
Op een andere manier wordt in parkeren voorzien namelijk ondergronds. Het aantal parkeerplaatsen
verandert niet. Het gaat echter niet om openbare parkeerplaatsen.
12. Mark en Jet Wijnberg,

Voordat een bestemmingsplan gemaakt wordt dient eerst een beeldkwaliteitsplan alsmede een
stedenbouwkundige analyse van park en omgeving te worden vastgesteld. Ook is er voor Haarlem een
parkenvisie gemaakt, die op het belang wijst van de open verbinding van het Frederikspark via de
Griffietuin met de Hout.
E.e.a. is in de toelichting verwerkt.
Het bestemmingsplan zou moeten heten Frederikspark/Dreef. De Dreef wordt nl. aangetast. Mensen
worden nu door de benaming op het verkeerde been gezet.
De begrenzingen van het plangebied zijn opgenomen in de toelichting en spreekt duidelijk uit de
plankaart.
In het verleden is er op het Houtplein nieuwbouw verrezen waar niemand blij mee is, het verstoort
duidelijk de stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied. Dit zal enorm versterkt worden wanneer de
nieuwbouw van de provincie doorgang zal vinden. Het zou een verdere verarming van het gebied
betekenen. Dit gebied dat juist zoveel potentie heeft.
Wij nemen e.e.a. voor kennisgeving aan
13. Kőster advocaten, 

Namens mw. E.H. Prinz-Van Swaay en mw. M.M. Prinz, Kleine Houtweg 63. Ten onrechte wordt er
een verkeerde volgorde van procedures gevoerd. De onderhavige bestemmingsplanprocedure staat
onder grote druk van de bouwplannen van de provincie en dat is onjuist. Uw gemeente dient in staat te
worden gesteld om onbevangen en zonder druk van buitenaf een nieuw bestemmingsplan voor te
bereiden. Daar is nu geen sprake van.
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De plankaart wordt aangepast aan de bestaande bebouwing. Zie verder onder 1
Ononderbroken bebouwing aan de gevelzijde van de Dreef dient uitgangspunt te blijven, zowel voor
wat betreft het voorontwerp bestemmingsplan Frederikspark als de bouwplannen van de provincie
Noord-Holland.
Plankaart wordt aangepast
Op de waarderingskaart is de Bremer-Zwiers-gevel inclusief het monumentale poortgebouw al
verdwenen.
Waarderingskaart wordt aangepast
“straat en bebouwingsbeeld mogen niet in onevenredige mate worden aangetast”.(art. 5.4) En dat staat 
de Dreef nu precies te wachten. De monstrueuze blokken van het bouwplan Mateo staan haaks op
bovenstaande aanhaling uit het voorontwerp bestemmingsplan. De huidige aanblik van de Dreef is
juist beeldbepalend door de homogene groep van Paviljoen–poortgebouw–zwiersgevel–
dokterswoning.
Plankaart wordt in die zin aangepast waardoor de gevel van Zwiers zou kunnen blijven bestaan.
Op blz. 11 onder 2.3 staat duidelijk dat het bestemminsplan Frederikspark binnen het beschermd
stadsgezicht ligt. Dit wordt nog eens herhaald op blz. 13 onderaan. Hoe kan het dan dat op blz. 4 onder
I.4 staat dat een deel van het plangebied hiertoe wordt gerekend.
De tekst wordt aangepast.
De Bremer-Zwiers-gevel moet onder orde 2 vallen want zij is nu juist zeer bepalend voor het beeld
van de straatwand ter plaatse.
De gevel is gewaardeerd onder orde 3
De nieuwbouw komt ook te liggen aan het Frederikspark; nl in de plaats van de huidige B en C
vleugels, die weliswaar niet fraai zijn maar vrij rustig door hun monotonie en afgeschermd worden
door de bosschages om het parkeerterreintje ter plekke. Toen zij gebouwd werden was het park nog
geen monument. Dat is ’t nu wel: een groen monument, wat minstens de nodige eisen stelt aan 
bebouwing vlak er aan grenzend. Ook nog ivm de overige monumenteale bebouwing in en rondom het
park.
Op de plankaart blijkt nu ook nog dat het nieuwe blok maar liefst 15 meter hoog mag worden, zelfs
hoger dan de zijvleugels van het Paviljoen. Dit degradeert ook het hierbij in het niet vallende pand
Dreeflust: een monument.
Als de Provincie perse die 3e verdieping wenst, laat zij dan het blok zakken op de grond. Dat levert
haar ook nog meer ruimte op door de mogelijkheid van onderkeldering.
De huidige parkeerplaatsen verdwijnen en de parkeergarage is uitsluitend bestemd voor de provincie
zelf. Nergens wordt hier melding van gemaakt. Er wordt ook gezwegen over de vele meters extra
hekwerk die te zijner tijd nodig zullen zijn ivm de grote gaten die in de wand aan de Dreef geslagen
worden; maar ook dit zien we niet op de plankaart.
Het bestemmingsplan geeft in stedebouwkundige zin een verbetering omdat op begane grond nivo het
frederikspark en de griffietuin een eenheid zullen vormen. Qua lengte is de bestaande afscherming
verminderd in het bestemmingsplan. Per saldo betekent dit deel van het bestemmingsplan naar onze
mening een verbetering van de huidige situatie.

14. Stichting Landschap, Architectuur en Stedenbouw,

Het voorontwerp bestemmingsplan biedt ruimte aan een o.i. afkeurenswaardig bouwplan. Het plan,
nog afgezien van de inpassing in de omgeving, deugt o.i. op zichzelf al niet meer sinds de provincie
zelf de onderbouw onder het plan heeft weggehaald. De overgebleven bovenbouw heeft onvoldoende
reden meer om op deze wijze gebouwd te worden.
Op de plankaart is het nieuwe provinciehuis ingetekend. Hoe kan dat als het beschermd stadsgezicht
voorschrijft dat in feite contour en rooilijn beschermendswaard zijn. De Zwiersvleugel is niet
opgenomen op de waarderingskaart. Deze is van 1934. Het bestaande Zwiersgebouw vormt met de
dokterswoning en het paviljoen een wand, naast losse villa’s. De Zwiersvleugel, wellicht 
architectonisch minder fraai, is stedenbouwkundig waardevol omdat deze de zij- en voorkant van het
paviljoen voortzet tot een groot paleis, passend bij het profiel van de promenade.
Zoals reeds gesteld wordt de plankaart en de waarderingskaart aangepast. Ook de huidige bebouwing
wordt opgenomen, zodat er voor gekozen kan worden om de huidige bebouwing te handhaven.
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De bestemming van de dokterswoning tot kantoren en dan met name tot kantine/restaurant vinden wij
geen goede bestemming voor een rijksmonument.
De “dokterswoning”heeft overeenkomstig het huidige gebruik de bestemming kantoren.
Er is ons inziens nooit een open verbinding geweest tussen de binnentuin en de Dreef. Altijd hebben er
muren, gebouwen of poorten gestaan.
In het verleden is de verbinding zowel open als gesloten geweest.
Het is een gunst van de provincie geweest om parkeerplaatsen ter beschikking te stellen. Maar op zo’n 
handige plaats parkeerplaatsen opheffen, zou voor de gemeente aanleiding moeten zijn elders extra
parkeerplaatsen te zoeken.
Het huidige parkeerterrein van de provincie is prive-terrein en het betreft hier dus geen openbare
parkeergelegenheid. Niet openbare parkeerplaatsen behoeven niet gecompenseerd te worden.
15. R.W.J.M Ammerlaan en L.S. Ammerlaan-Ziekman, zie ook onder 1.)
Wijkraad Welgelegen,
Op de vigerende plankaart behorend bij het bestemmingsplan Frederikspark/Houtplein uit 1987, staan
de panden aan de Kleine Houtweg 2 t/m 16 bestemd als woondoeleinden. Op het huidige voorontwerp
staat als bestemming Gemengde Doeleinden. Vanwaar deze wijziging?
De bestemming is aangepast aan het huidige gebruik.Een gemengde bestemming betekent overigens
dat wonen altijd mogelijk is.Voorts geeft de structuurplankaart aan dat in dit gedeelte van de wijk een
functiemenging is toegestaan.
Op de plankaart uit 1987 staat het schoolplein van de Muloschool aan de Kleine Houtweg bestemd als
tuin. Op de huidige voorontwerpkaart is dat veranderd in Erf. Wij zien geen aanleiding voor deze
wijziging en tekenen bezwaar aan.
Op de bestemming Erf bevindt zich bebouwing. Op een tuinbestemming mag geen bebouwing
plaatsvinden. Wanneer aan dit plangedeelte een tuinbestemming zou worden gegeven zou de
bestaande bebouwing worden wegbestemd. Dat is volgens vaste jurisprudentie niet toegestaan.
Het pand Baan 17 staat bestemd als kantoren en Woondoeleinden. In de omschrijving staat dat het
gebruik voor prostitutie en seksinrichting strijdig gebruik is. Biedt dit voldoende bescherming tegen
eventuele toekomstige uitbreiding, intensivering en/of voortzetting door derden.
Het pand is nu voorzien van een aanduiding seksinrichting. Voortzetting door derden kan niet met het
bestemmingsplan worden tegengehouden.Uitbreidingen die alleen met een bouwvergunning
gerealiseerd kunnen worden, kunnen wel worden tegengehouden wanneer deze niet binnen de maten
van het bestemmingsplan passen.
Diverse ingetekende plaatsen van monumentale bomen zijn niet conform de werkelijkheid en de
padenloop in het Frederikspark is onlangs gewijzigd.
Zie onze opmerkingen onder nr. 10
Bij 2.2 Structuurplan Haarlem 2020 staat…..”bevat op de structuurplankaart 6 aanduidingen”. Dit 
moet zijn 7, t.w. functiemenging in woonwijken; laatste streepje: Baan moet zijn Frederiksparkweg.
De tekst onder 2.7, 2.11 en bijlage 3.3. moet ook aangepast worden.
De tekst wordt aangepast
Bij 2.3 Heiliglanden/De Kamp moet zijn Frederikspark
De tekst wordt aangepast
De tekst over de panden ten zuiden van de Baan ( 2.4) klopt niet meer. De provincie heeft ze juist
verkocht en de verhouding wonen/kantoor in het gebied ten zuiden van de Baan zal ongeveer 50/50
zijn.
De tekst wordt aangepast
2.6 gebouwenbestand. Na Kleine Houtweg toevoegen: Baan.
De tekst wordt aangepast
Tabel 3: Leeftijdsopbouw is uit 2003, dus verouderd. In de tussenliggende 3 jaar zijn er veel jonge
gezinnen met kinderen bijgekomen.
De tekst wordt aangepast
Tabel 6: Frederikspark 2 is wel in gebruik als restaurant ( beneden; boven is woning)
De tekst wordt aangepast

Tabel 7: Kleine Houtweg 2 is al drie jaar geen huisartspraktijk meer.
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De tekst wordt aangepast
Kleine Houtweg 30, 32 en 34 zijn niet meer in bezit van de provincie. Dit geldt ook voor sommige
panden aan de Paviljoenslaan. Het toekomstig gebruik is nog onbekend.
De tekst wordt aangepast.
2.8 gemotoriseerd verkeer: Baan moet zijn Frederiksparkweg (2x)
de tekst wordt aangepast
Bij de in 2.11 (pag. 26) en Bijlage 3.3 ( pagina 15 genoemde wegen die als “corridor”aan te merken 
zijn, staat ook Frederikspark genoemd. Wij nemen aan dat dit Paviljoenslaan moet zijn?
Klopt, de tekst wordt aangepast.
Bijlage 3 milieuonderzoek: volgens het HVVP worden Kleine Houtweg en Frederiksparkweg
binnenkort als 30-km weg ingericht.
De tekst wordt aangepast
3. Milieuzonering: het opnemen van Penthouse Tamarinde in de tabel van bedrijfscategorieen en het
zodoende vastleggen en daarmee legaliseren van de bestemming “massage”achten wij in strijd met het 
na te streven karakter van de wijk.
Het perceel wordt al jaren als zodanig gebruikt. Het is in strijd met vaste jurisprudentie om het pand
“weg”te bestemmen.
In dezelfde tabel ontbreken 2 bedrijven op het Houtplein en het restaurant in het Frederikspark.
Klopt, tekst wordt aangepast

16. E. Haverkorn,
Met deze brief reageer ik op het Voorontwerp bestemmingsplan Frederikspark (Voorontwerp) dat op
19 januari 2006 ter visie is gelegd in het kader van de Inspraakverordening. Het Voorontwerp
faciliteert een uiterst omstreden bouwplan van het Provinciebestuur. De voor dat bouwplan
noodzakelijke ingrepen zijn van bovenwijks belang. Mijn bezwaren richten zich op het volgende.
Bij de opmaak van het bestemmingsplan heeft de gemeente zich gebaseerd op onjuiste gegevens
verstrekt door de provincie. Zie bijvoorbeeld het “planboek conceptuele toelichting VO december 
2004”. 

1. Bouwplan/Voorontwerpbestemmingsplan (Voorontwerp)
Om het, in de ogen van velen, meer dan monsterlijke en misplaatste bouwplan van de provincie te
voorkomen dwingt u mij, ondanks het feit dat het voorontwerp grotendeels consoliderend is en dat
ik daarmee instem, bezwaar te maken tegen het Voorontwerp bestemmingsplan “Frederikspark”.
Het voorontwerp volgt tot in detail (zie de plankaart) de contouren van het bouwplan van de
provincie. De gemeente heeft zich door de provincie in een positie laten manoeuvreren waardoor
zij zelf nagenoeg ten aanzien van een beoordeling van het bouwplan buitenspel is gezet. Nu rest
slechts bezwaar maken tegen het bestemmingsplan, bij dezen.

Het bestemmingsplan is in zoverre aangepast dat de bestaande bebouwing op de plankaart positief is
bestemd.
2. Procedure

Mocht het bestemmingsplan door de Raad worden vastgesteld, dan wordt het ter goedkeuring
aangeboden aan GS van de Provincie. Zo doende wordt de opdrachtgever/aanvrager van een
bouwplan een beoordeling gevraagd over zijn eigen bouwplan. Een objectieve beoordeling door
GS valt zo niet te verwachten. Ik maak ernstig bezwaar tegen deze (in het verschiet liggende)
gang van zaken. Temeer daar het ons bekend is dat het Provinciebestuur al getracht heeft de weg
naar zgn. ‘wraking’ (beoordeling door een ander provinciebestuur) voor bezwaarmakers af te
sluiten (bij VROM).

De provincie is met de gemeente in gesprek als private partij om de bebouwingsmogelijkheden aan de
Dreef te bezien. Los daarvan is de gemeente verplicht om de provincie als overheidsorgaan te
betrekken in deze bestemmingsplanprocedure. Het is aan de provincie om belangenverstrengeling te
voorkomen.
3. Stedenbouwkundig

Het bestemmingsplan heeft het bouwplan van het bestuur van de Provincie- NH naadloos
overgenomen, daarmee zijn die twee onlosmakelijk- onverbrekelijk met elkaar verbonden. Op
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zich vindt dat vaker plaats. Echter: in dit geval maak ik hiertegen bezwaar doordat het
bouwplan/bestemmingsplan een verstoring in stedenbouwkundig opzicht betekent. Het
Voorontwerp laat een gat ontstaan in een thans gesloten gevelwand. Zicht op de zijkanten van
kantoorblokken. De redenering, “een gat” is niets en kan daarmee dus geen stedenbouwkundige 
ingreep zijn (standpunt van de Provincie), gaat niet op.
Een “gat” bestaat bij de gratie van zijn randen (zie Kurt Tucholski bijlage) en die randen staan
stedenbouwkundig gezien in het Voorontwerp en bouwontwerp vol in het zicht. Er is zicht op de
zijkanten van - op zich al - volstrekt niet ter plaatse passende architectuur. Tegen dat aspect, het in
zicht komen van de zijkanten van kantoorblokken, de randen van het gat, maak ik bezwaar. Voeg
daarbij de industriele uitstaling en het is onontkoombaar te constateren dat het om een groot
stedenbouwkundige ingreep gaat.
Niet bebouwen van het “gat” is een stedenbouwkundige ingreep, die de hele aanblik van de Dreef
veranderd. Ik maak hiertegen bezwaar.
In de toelichting mis ik de onderbouwing van het “gat”. Idem bezwaar tegen het weglaten uit de 
toelichting.

De plankaart is aangepast aan de bestaande bebouwing.
4. Draagvlak

Ook de Raad heeft grote moeite met het plan en het doorbreken van de gevelwand zoveel werd
duidelijk bij een presentatie aan de comissie SO en bij de behandeling van het voorontwerp
bestemmingsplan in de vergadering van 24-11-2005.
Het antwoord op een vraag onzerzijds aan de gemeente of de plantekening nog wordt aangepast
maakt duidelijk dat in de volgende bestemmingsplanfase te verwachten valt dat de gevel wel
dichtgemaakt zal zijn. Een en ander is aangegeven in een mail van 11-01-2006 van de
behandelende ambtenaar, citaat: “… De tekening ondergaat nu nog geen wijzigingen omdat het 
stuk als zodanig al in oktober in B&W is behandeld. Maar Jur Visser heeft wel toezeggingen
gedaan in de commissievergadering in die zin dat het bestemmingsplan wat hem betreft in de
ontwerpfase wordt aangepast in die zin dat de bebouwing aan de Dreef dichtgemaakt wordt. …”
Ik maak bezwaar tegen het feit dat niettemin dit vooruitzicht op een zeer essentieel punt het
voorontwerp bestemmingsplan in deze nu al achterhaalde vorm ter visie is aangeboden. Het zadelt
de burger op met het indienen van bezwaren die waarschijnlijk overbodig zullen zijn.

De opmerking is terecht. In de voorontwerpfase was de bestaande bebouwing ten onrechte niet
opgenomen. Zie onze reactie onder punt 1.
5. Intrekken Voorontwerp
De zgn. “dichtgemaakte gevel” komt overeen met de huidige bebouwing. Ik stel voor dat het 
Voorontwerp alsnog wordt ingetrokken.

Het voorontwerp wordt niet ingetrokken maar gaat in aangepaste vorm in ontwerp ter inzage
6. Geen bouwvergunning

Wat de zaak nog kwalijker maakt is te zien in een scenario waarin de bouwvergunning niet zou
worden afgegeven en de Provincie opnieuw opdracht zou willen geven aan een architect voor het
maken van een ontwerp. Het Voorontwerp laat geen ruimte voor andere bouwplancontouren!
Met het voorliggende Voorontwerp zou een nieuw bouwplan opnieuw de (omstreden)
stedenbouwkundig contouren moeten volgen! Ook om die reden teken ik bezwaar aan tegen het
voorontwerp.

Zie onze reactie onder 1 en 4
7. Relaties Voorontwerp met het BPvE en PvE van het bouwplan BPvE, 18-12-2000. Het gekozen

bouwplanconcept/Voorontwerp volgt niet het BPvE, 18-12-2000, (* zie opm. 1.). Het
Voorontwerp kiest voor een visuele verbinding tussen griffietuin en Dreef- die niet verlangd
wordt in het BPvE. Door de in het Voorontwerp naar achteren stekende kantoormassa kan datgene
wat verlangd wordt, de zichtrelatie (citaat uit het BPvE: “…  in engere zin de zichtrelatie tussen 
het Frederikspark en Paviljoen Welgelegen … “) tussen Frederikspark en Paviljoen, niet bereikt
worden. Niet in het bouwplan en al helemaal niet met dit Voorontwerp. De kantoormassa staat de
historische zichtrelatie in de weg. Bezwaar.



Bijlagen bij toelichting bestemmingsplan Frederikspark 34

8. Bij een gesloten front aan de Dreef (zoals in de huidige situatie) is een kortere achterbouw
mogelijk (zie bijgevoegde schetsen A, B en C). Bezwaar dus tegen de open verbinding tussen
Dreef en griffietuin als in het Voorontwerp want die openverbinding veroorzaakt niet alleen zicht
op de zijkanten van de beide kantoorblokken, maar verhindert ook vanuit het Frederikspark een
vrije zichtrelatie, “… de zichtrelatie tussen hetFrederikspark en Paviljoen Welgelegen.” Bezwaar 
tegen het niet realiseren van de zichtrelatie.

9. Het in het Voorontwerp overgenomen bouwplanconcept volgt niet het BPvE. Het kiest voor een
zichtrelatie die niet verlangd wordt, daardoor kan wat wél verlangd wordt, de zichtrelatie (citaat
uit het BPvE: - in engere zin de zichtrelatie tussen het Frederikspark en Paviljoen Welgelegen -)
tussen Frederikspark en Paviljoen, niet bereikt worden. Niet in het bouwplan en al helemaal niet
met dit Voorontwerp. Bezwaar. Opnieuw staat er een gebouw in de zichtlijn tussen griffietuin en
het Paviljoen. Bezwaar.

10. Het bouwplan noch het Voorontwerp laten een uitgang of ingang zien in de beoogde
kantoorvleugel aan de zijde van het Frederikspark of griffietuin. Wij leiden daaruit af dat het in
ieder geval niet gaat om de voorkant van een gebouw. Citaat uit BPvE: “… keert zich niet meer 
met de rug naar het Frederikspark. …” De kantoorvleugel van het bouwontwerp, samenvallend 
met het Voorontwerp, doet dit wel. Bezwaar: de bouwmassa staat met de rug naar het park.

11. Hoogte kantoorvleugel t.o.v. het Frederikspark
Nog afgezien van het bovenstaande wordt, beoordeeld vanuit het Frederikspark, in het
Voorontwerp veel te hoge architectuur toegestaan. Bezwaar.

De reacties 7 t/m 11 richten zich niet op het bestemmingsplan maar meer op onderdelen van het
bouwplan dat de provincie aan het ontwikkelen is. In het bestemmingsplan is de bestaande bebouwing
van de provincie alsnog opgenomen. Als bekend geeft een bestemmingsplan toelatingsplanologie en
staat het elke eigenaar van gebouwen vrij om binnen de regelingen van het bestemmingsplan
aanvragen om sloop en/of bouwvergunning in te dienen. Die aanvragen zullen dan op hun merites
worden beoordeeld.

§ 2.5 3 1. Er is een verouderd bestemmingsplan van kracht.
Hier staat dus: “… er is een bestemmingsplan van kracht.” Dit bestemmingsplan stamt uit 1938.
Duidelijk valt in de plantekening B12, goedgekeurd, 2 november 1938, te zien dat hier sprake is
van een gesloten front aan de Dreefzijde.

12. Front doorbroken. Het openen van de tuin naar de Dreef en vice versa staat haaks op de
geschiedenis, beiden zijn nadrukkelijk steeds gescheiden geweest van elkaar. Ik ben van mening
dat de historische situatie samen met de stedenbouwkundige situatie uit 1938 ook vandaag het
ijkpunt dient te zijn. Ik maak bezwaar tegen het doorbreken van het (historische) front aan de
Dreef. NB. In dat zelfde plan uit 1938 valt ook te zien dat er sprake is van een zichtrelatie tussen
paviljoen en Frederikspark.

Zie onze opmerkingen onder 11.
Uitlatingen van de wethouder en Provincie moeten het doen voorkomen dat het voor hen onduidelijk
zou zijn waar het ijkpunt ligt voor de stedenbouwkundige uitgangspunten. Bij het vergoelijken van het
Voorontwerp 2005 grijpt men dan naar historische situaties waarin bijvoorbeeld bws. een paardenstal
uit 1830 voor 24 paarden het alibi of de ‘raison d’ être’ van vandaag de dag zou mogen zijn voor een 
kantoor voor 172 ambtenaren! . Dreef en tuin waren nadrukkelijk niet open naar elkaar, wel was er
steeds een kleine naar de Dreef openende poort in de afscheiding.
Het merkwaardige van het Paviljoen is dat de voorzijde (Zd) naar de Hout staat maar dat de
hoofdingang naar de tuinkant (Nd). Deze hoofdingang werd bereikt via een padenstelsel van wat nu
het Frederikspark en de Griffietuin genoemd wordt, via een poort aan de Paviljoensnaam en een poort
naar de Dreef.

(Attentie: De cursieve delen in de tekst hieronder zijn overgenomen uit
de “Toelichting Voorontwerp Bestemmingsplan Frederikspark”)
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13. Onderzoek wijst uit dat de tuin, die nu Griffietuin heet, vanaf de bouw van het Paviljoen
nadrukkelijk afgesloten was van de Dreef. Openen naar de Dreef betekent ontkennen van de
historische situatie vanaf de realisering van het paviljoen Welgelegen eind 18e eeuw. Bezwaar dus
op historische gronden tegen het maken van een verbinding tussen Dreef en tuin.

2. Planologisch wordt er ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van het provinciehuis (§2.5).

14. Ik mis de onderbouwing van deze reservering en maak bezwaar tegen het ontbreken van een
stedenbouwkundige visie.

Zie onze opmerkingen onder 11.
Pagina 21
… Het uitgangspunt van het bestemmingsplan Frederikspark is het handhaven van de bestaande 
Situatie. Dit impliceert dat het bestemmingsplan voornamelijk consoliderend van opzet is.
Uitzondering hierop is de vervangende nieuwbouw van het provinciehuis langs Dreef en
Frederikspark.

15. Juist voor de uitzondering ontbreekt een onderbouwing. Tegen het ontbreken hiervan maak ik
bezwaar.

Het bestemmingsplan is zoals gezegd toelatingsplanologie. Het bestemmingsplan geeft aan welke
functie en bouwmassa mogelijk is en spitst zich niet toe op de concrete bouwaanvraag.
Pagina 21
Aan de noordzijde wordt de tuin door de 20e eeuwse toevoeging aan de kantoorvleugel van het
paviljoen van het Frederikspark gescheiden. Daar de Griffietuin wel zichtbaar is draagt het bij aan
de groenbeleving van het bestemmingsplangebied.
De Griffietuin is nauwelijks zichtbaar en in het Voorontwerp wordt het zicht op het Paviljoen nog
steeds geblokkeerd. Ondanks dat in het BPVE 18-12-2000 in feite wordt aangegeven dat de
zichtrelatie is geblokkeerd door de uitbreiding rond 1965 met de gebouwen B en C. Men herhaalt nu in
het Voorontwerp dezelfde fout.
E.e.a. wordt weergegeven op pagina 15. Het gaat hier om een beschrijving van de bestaande toestand.
16.

Pagina 28
… De sfeer in de binnentuin daarentegen is tuinachtig door de aanwezigheid van een uitgestrekt
gazon, decoratieve bloemperken en tuinbeelden. Het gaat hier om de buitenruimte van een
representatief provinciehuis.
17. Griffietuin beslotenheid: In het voorliggende ontwerp gaat de kwaliteit van de beslotenheid van de

tuin teloor door openstelling naar verkeersader de Dreef. Ik maak bezwaar daartegen.
Ook hier verwijzen wij naar de aanpassing op de plankaart.
Pagina 29
Het bestemmingsplan Frederikspark is, zoals eerder aangegeven, overwegend consoliderend van
aard. In het plan wordt geen ruimte geboden voor grootschalige stedenbouwkundige
Ontwikkelingen. De nieuwbouw van het provinciehuis heeft een kleiner oppervlak dan de huidige
bebouwing.
18.“grootschalige stedenbouwkundige”: Het oppervlak van het bouwplan mag dan wel kleiner zijn,

de stedenbouwkundige impact is groter doordat de blokken haaks op de Dreef staan. Dit staat
haaks op, citaat: “in het plan wordt geen ruimte geboden voor grootschalige stedenbouwkundige
ontwikkelingen ”. In het verlengde van uw eigen beschrijving maak ik dan ook bezwaar.

Zie onze opmerkingen onder 15.
Pagina 35
3.1 Stedenbouwkundige beschrijving
De opzet van het plan is als aangegeven in paragrafen 1.3 en 2.5 overwegend consoliderend van
karakter. Dit betekent dat het beschermen van de bestaande kwaliteiten van het plangebied het
stedenbouwkundig hoofduitgangspunt is. Aanvullende uitgangspunten zijn:- Stedenbouwkundige
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en planologische ruimte voor de ontwikkeling van de nieuwbouwbehorende tot het provinciehuis
aan de Dreef.
19.“Stedenbouwkundige en planologische …”:Opnieuw ontbreekt hier, bijvoorbeeld naar het
toelaten van het “gat”, de onderbouwing. Ik maak bezwaar tegen het ontbreken hiervan.

Zie onze opmerkingen onder 15.
Pagina 45
4.4 Economische uitvoerbaarheid
Behoudens de ontwikkeling van de nieuwbouw van het provinciehuis aan de Dreef/Frederikspark
voorziet het bestemmingsplan niet in grote stedenbouwkundige veranderingen in het plangebied.
20.“Behoudens … stedenbouwkundige verandering”: De provincieplannen zie ik en kennenlijk ook

de gemeente als een grote stedenbouwkundige verandering. De gemeente motiveert echter deze
uitzondering niet.

Zie onze opmerkingen onder 15.
21. Procedure

Prematuur, zonder een bestemmingsplanprocedure af te wachten (was er niet ooit in 2000
toegezegd door de Provincie dat de Koninklijke weg gevolgd zou worden?), is het bouwplan dat
zo ingrijpt in de stedenbouwkundige structuur ter plaatse, voorgelegd aan zowel de RDMZ als de
welstands/monumentencommissie. De verschillende adviezen en préadviezen van de RDMZ
spreken elkaar tegen.

De provincie pretendeert, en ik betreur het dat de gemeente dat zonder kanttekeningen heeft
overgenomen, dat het sinds 2003 om een “ander” ontwerp zou gaan. NB. De vleugel naast de 
dokterswoning is in alle fasen van de ontwerpontwikkeling visueel en als
bestemmingsplancontour nagenoeg identiek gebleven. Het enige dat veranderde is de uitvoering
van de fronten. De kantoorvleugel is, zeker in bestemmingsplanmatige zin, onveranderd gebleven.
Boven aangehaalde zin uit het advies is mijns inziens nog steeds van kracht. In het Voorontwerp
wordt daar van afgeweken. Bezwaar.

Het gaat hier om opmerkingen over de bouwplanprocedure en niet over de
bestemmingsplanprocedure
22. Procedureel en formeel gezien passen opmerkingen (onzerzijds) over het bouwplanontwerp niet in

deze fase. Er kan echter niet aan voorbij gegaan worden.
Mede doordat de Provincie premature adviezen van de RDMZ en van de genoemde commissie
heeft gevraagd is de Raad van Haarlem “buitenspel” geplaatst, doordat het ontwerp nu door de
Raad alleen nog getoetst kan/mag worden aan de Haarlemse bouwverordening. Ik maak bezwaar
tegen deze gang van zaken.

Zie onze opmerkingen onder 21.
23. In het advies dd. 01-05-2003 staat de zin “In een voorstadium is ook reeds gewezen op het feit dat

de aansluitende nieuwbouw niet breder zou moeten zijn dan de historische vleugel van het
Paviljoen. Dit advies is in het voorliggende plan niet opgevolgd.”M.a.w. de achterkant van het
eerste blok zou de rooilijn van het Paviljoen aan de achterzijde niet moeten overschrijden. In het
voorliggende bouwplan/bestemmingsplan is dat echter wel het geval. Ik stel vast dat de gemeente
zich dus niet houdt aan adviezen van de RDMZ. Het advies is niet opgevolgd.

Zie onze opmerkingen onder 21.
Parkeren
Pagina 26
Ook hebben de parkeergarages een belangrijke rol bij de invulling van één van de speerpunten van
het Ontwikkelings Programma Haarlem: bevordering van het Toerisme. Voor de nieuwbouw van
het provinciehuis is eveneens een ondergrondse parkeergarage gepland. Deze is ingetekend op de
plankaart.
24. Zacht gezegd een nogal misleidende formulering. NB. De bedoelde parkeergarage (P2) is
uitsluitend bestemd voor gebruik door de “provincie”. Bezwaar.

Het parkeren voor het provinciehuis bij het Schelpenpad verdraagt zich niet goed met het historische
karakter van de Dreef. Daarom biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om parkeerplaatsen
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ondergronds aan te brengen. In het bestemmingsplan kan niet dwingend worden opgelegd dat deze
parkeergelegenheid ook openbaar beschikbaar moet worden gesteld. Dat neemt niet weg dat de
gemeente daar overleg met de provincie over kan hebben.
Pagina 26(bis)
Ook hebben de parkeergarages een belangrijke rol bij de invulling van één van de speerpunten van
het Ontwikkelings Programma Haarlem: bevordering van het Toerisme. Voor de nieuwbouw van
het provinciehuis is eveneens een ondergrondse parkeergarage gepland.
25.“bevordering van het Toerisme”: Al sinds ca 1980, zijn de parkeerterreinen aan de Dreef en aan 

het Frederikspark, de gehele weekends en van maandag t/m vrijdag buitenkantooruren
opengesteld voor burgers en bezoekers van Haarlem. Deze parkeerplaatsen voorzien in een grote
behoefte en zijn in de geest van de toelichting belangrijk voor de bevordering van het Toerisme.
Zij bieden flexibele gebruiksmogelijkheden aan bijvoorbeeld de bezoekers van de drukbezochte
zaterdagmarkten. Voorts wordt deze parkeerruimte zeer intensief benut op de koopzondagen. Er is
ons inziens sprake van gebruiksrecht dat niet genegeerd kan worden. Het wegvallen is in strijd
met de eisen van economische uitvoerbaarheiddoelstelling. Bezwaar.

Zie onze opmerkingen onder 24.
Pagina 38
Dubbelbestemming Ondergrondse parkeergarages P1/P2 (artikel 21 van de Voorschriften)De op de
plankaart voor Ondergrondse Parkeergarage aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor
aangewezen andere bestemmingen, mede bestemd voor ondergrondse parkeervoorzieningen
inclusief hellingbanen en bijbehorende voorzieningen P1 betreft de openbare parkeergarage onder
het Houtpleincomplex. P2 betreft de nog te bouwen ondergrondse parkeergarage bij het
provinciehuis aan de Dreef.
26. Hier ontbreekt de toevoeging/verduidelijking dat deze parkeergarage-P2 bij realisering uitsluitend
gebruikt mag worden door de “provincie”. Idem: bezwaar.

Zie onze opmerkingen onder 24.
27. Met het provincieplan cq. in dit voorontwerp bestemmingsplan komt al deze parkeerruimte (ca

140 plaatsen) te vervallen. Ik maak bezwaar hiertegen en vind het ronduit laakbaar dat de
gemeente zo met belangen van de stad, haar bewoners en bezoekers omgaat.

Zie onze opmerkingen onder 24.
Bestaande parkeerruimte aan de Dreef- en zuidzijde Frederikspark
28. De bestaande parkeergelegenheid aan de Dreef bij het Provinciehuis en aan de zijde van het

Frederikspark dient in de plankaart te worden aangegeven met de huidige contouren en
parkeerplaatsen. Ik acht de Voorontwerpplankaart op dat punt onvolledig en maak bezwaar tegen
de gekozen voorstelling van zaken.

Zie onze opmerkingen onder 24.De bestaande parkeerplaatsen mogen worden gehandhaafd via het
overgangsrecht. Uitbreiding van parkeerplaatsen heeft de gemeente onder controle middels een
aanlegvergunningenstelsel.
29. Plankaart

Voor 95 % van het plangebied is behoud van gebouwen en groen voorzien. Alleen het
nieuwbouwdeel van de provincie valt uit de toon en dreigt het unieke, evenwichtige stadsbeeld
van de Haarlemse Dreef te verstoren. Bezwaar.
Ik vind dat met de intekening van de nieuwbouwplannen van de Provincie aan de Dreef en het
Frederikspark juist voorbij wordt gegaan aan consolidatie van het gebied. Bezwaar.
Zie onze opmerkingen onder 15.
De contouren van de huidige bebouwing dienen in de plantekening te worden aangegeven en niet
de mogelijk toekomstige nieuwbouwplannen van de provincie, die zeer omstreden zijn.

Zoals reeds eerder opgemerkt is de bestaande bebouwing op de plankaart opgenomen.
30. Oude Poort

Het Voorontwerp gaat uit van sloop van de zgn. ‘Oude Poort’. Bezwaar tegen de sloop.
In het ontwerp wordt deze op de plankaart ingetekend.
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31.In de toelichting ontbreekt een beschrijving van de zgn. ‘Oude Poort’ en het daarbij behorende
smeedijzeren 18 eeuwse hekwerk met aan weerszijden hardstenen geornamenteerde zuilen
(vermoedelijk geplaatst ca 1894, afkomstig van de voormalige buitenplaats “Hoffwerk” aan de 
Vecht) met monumentaal karakter. Wij maken bezwaar tegen het weglaten van een beschrijving
en waardering in de toelichting en waarderingskaart van het hekwerk. (“orde 3”) Het plaatsen van 
het hekwerk was destijds een verrijkiing in de afscheiding tussen tuin en Dreef.

Er zijn drie monumentale hekken die deel uitmaken van het rijksmonument. Ze staan beschreven in de
redengevende omschrijving van het paviljoen. Omdat het rijksmonumenten zijn ( orde 1) en geen orde
2 panden worden ze niet nog een keer beschreven. Ze zijn overigens wel ingetekend op de
waarderingskaart ( orde 1)
32.Idem van het poortgebouw dat o.i. ten minste in “orde 2” dient te zijn opgenomen.
Is eveneens opgenomen op de waarderingskaart
33.Gebouw “Zwiers”

Idem, sloop is voorzien van het gebouw van architect Zwiers/Bremer. De waardeindeling (orde 2)
ontbreekt. Bezwaar tegen ontbreken van de waardering en sloop.

De vleugel wordt alsnog opgenomen op de waarderingskaart en valt onder orde 2. Een beschrijving
wordt opgenomen in de toelichting.
34. Beschermd stadsgezicht en historische stedenbouwkundige situatie.

Ik ben van mening dat wanneer de nieuwbouwplannen aan de Dreef en het Frederikspark
gerealiseerd worden, dit een dramatische aantasting van het beschermdstadsgezicht en de
historische stedenbouwkundige situatie betekent. Er zal dan een groot gat worden geslagen in de
Dreef en er ontstaat een visuele dwarsstraat in de Dreef door geheel niet in deze context passende
bouwwerken.

Zie onze opmerkingen onder 15.
35. De voorgestelde plannen aan de Dreef en het vervallen van parkeergelegenheid zijn niet in

overeenstemming met de gemeentelijke doelstellingen tot bevorderen van toerisme.
Zie onze opmerkinge onder 24.
36. Projectie in Plankaart

Aan de plankaart is een tekening toegevoegd van een dwarsdoorsnede van zuid naar noord vanuit
de binnenkant van het provincieterrein naar de Dreef. Dit geeft een onjuiste indruk van het grote
gat aan de Dreef en een onjuiste indruk van de bebouwing zoals die zichtbaar wordt vanaf de
Dreef. Ik vind deze toevoeging aan de plankaart een onjuiste suggestieve en onterechte
toevoeging. Bovendien ontbreekt in de planstukken iedere concrete onderbouwing van de
noodzaak dat de beoogde provinciale diensten niet in de huidige bebouwing (in vooral de
zgn.”Zwiersvleugel”, na verbouwing) zouden kunnen worden ondergebracht.

De doorsneden zijn van de plankaart gehaald.
37. Hekwerken in het nieuwbouw concept aan de Dreefzijde

De presentatie in de plankaart is extra misleidend doordat een voorzien hekwerk dat in het
ontwerp en in het programma van eisen van het bouwplan staat, niet is weergegeven. Tegen het
niet weergeven van én het bedoelde hekwerk zelf, maak ik bezwaar.
Zie onze opmerkingen onder 15.

38. Welstands Monumenten commissie
In de vergadering van de welstandscommissie op 17-01-2006 is vastgesteld dat de architect geen
ontwerp kon overleggen van dit hekwerk evenmin als “details” van veranderingen voortvloeiende 
uit de voorgenomen verbouwing tot “restaurant” van de zgn. villa Dreeflust. Daarop bracht de 
WM-commissie naar voren dat dan het bouwplan eventueel gesplitst zou kunnen worden over drie
afzonderlijke bouwaanvragen cq. vergunningen. Ik maak nu alvast gezien de grote samenhang van
alle gebouwen en andere plandelen, bezwaar tegen een dergelijke gang van zaken. Overigens ben
ik van mening dat dergelijke opmerkingen niet tot de competentie van de commissie behoren.
Bezwaar tegen het voorstel.
Deze opmerkingen gaan over het bouwplan en niet over het bestemmingsplan

39. Idem bezwaar tegen de inmenging door de commissie in de procedure.
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Zie onze opmerkingen onder 38
40. Waarderingskaart 27-09-2005

Uit deze kaart blijkt de geringschatting van de bestaande situatie aan de Dreef. Op de kaart
ontbreekt de gehele bestaande gevel van het gebouw van Zwiers en de Oude Poort. Beide dateren
van voor 1950 (Orde 2). Bezwaar. Motivering van het weglaten van de waardering ontbreekt.
Bezwaar.

Waarderingskaart wordt aangepast
Behartiging van belangen van Haarlem
Uit niets in het Voorontwerp bestemmingsplan blijkt enige betrokkenheid of behartiging van belangen
van Haarlemse burgers, bezoekers, wijkbewoners of Haarlem. Een voorbeeld daarvan is de
“parkeeroplossing” ofwel het klakkeloos laten verdwijnen van 140 parkeerplaatsen en verder het 
ontbreken van de onderbouwingen. Ik vind dat een verzuim van deze gemeente. Het degradeert de
procedure tot een rituele handeling zonder inhoud.
In deze bestemmingsplanprocedure worden alle voorgeschreven participatie en inspraak momenten
gerespecteerd.

17. Wijkraad Koninginnebuurt, Olieslagerslaan 16, 2012 EX

De wijkraad vindt de waarderingskaart een zinvol instrument om op een heldere wijze inzicht te geven
in de waarde van het beschermd stadsgezicht. De waarderingskaart bij het voorontwerp vertoont echter
een lacune voor de bestaande bebouwing inclusief poort van het Provinciehuis die na 1950 is
gerealiseerd.
De waarderingskaart wordt aangepast.
De wijkraad vindt het een groot pluspunt dat in het voorontwerp de bestemming groeiplaats
monumentale boom is aangegeven gericht op de instandhouding en de bescherming van de oude
karakteristieke bomen.

De wijkraad ziet als groot nadeel van dit plan dat het zodanig is toegesneden op een ontwerp-
bouwplan van het Provinciehuis waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden, dat het zijn functie
als bestemmingsplan verliest. De wijkraad ziet hierin bevestigd dat de gemeente niet meer de regierol
heeft over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en zich schikt naar de wens van een
projektontwikkelaar.
Het bestemmingsplan is zodanig aangepast dat daarin de bestaande toestand is overgenomen. Wij
verwijzen voor het overige naar de opmerkingen onder punt 15 van bezwaarschrift 16.
Daarnaast keert de wijkraad zich tegen de formulering van de tekst van paragraaf 5.3: Toetsing, die
naar zijn mening onvoldoende duidelijkheid biedt om te kunnen dienen als toetsingsnorm bij de
beoordeling van aanvragen om een bouwvergunning. De wijkraad vindt bovendien dat een juiste
toetsing moet gelden voor elke bebouwing die binnen de grenzen van het beschermd stadsgezicht
gebied is gelegen en niet alleen voor de bebouwing van orde 1 of 2.

De tekst wordt aangepast.
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Bijlage 9 Artikel 10 reacties
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Bijlage 10 Verwerking artikel 10 reacties
In deze bijlage worden de inhoudelijke reacties van het artikel 10 BRO overleg verwerkt. Hierbij
wordt de gemeentelijke reactie op de inspraakreactie steeds cursief weergegeven.

1. Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden
Wij geven een positief wateradvies. Op het onderdeel “oppervlaktewater”van de waterparagraaf 
hebben we nog een aanvulling. Al het water dat op de plankaart staat aangegeven met de bestemming
Water, niet zijnde de Gasthuissingel, is hoger ( dan boezempeil) gelegen water dat zich in een
betonnen bak bevindt. Daarmee is het dus aan te merken als een “vijver”die geen onderdeel uitmaakt 
van het boezemstelsel van Rijnland.
Hiervan wordt kennis genomen
De tekst over de waterketen in de toelichting is ons niet helemaal duidelijk. Bedoelt u aan te geven dat
binnen de bestemmingsplanperiode het rioolstelsel niet grootschalig zal worden vervangen?
Grootschalige vervanging kan plaatsvinden bij herstructurering van de wijk, renovatie van wegen of
door afschrijving van het rioolstelsel. Wij vragen u de toelichting op dit punt te verduidelijken.
De tekst in de toelichting is op dit onderdeel aangepast

2. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort:
Daar in het onderhavige plangebied geen rijksbelang speelt op het gebied van archeologie, zal de
beoordeling van de wijze waarop het aspect archeologie in dit plan is verwerkt verder door de
provincie gedaan worden.
Hiervan wordt kennis genomen..

3. N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 444, 2740 AK Waddinxveen:
In dit plangebied zijn geen leidingen of stations van ons bedrijf aanwezig.
Hiervan wordt kennis genomen..

4. Prorail b.v., Regio Randstad Noord, postbus 2520, 1000 CM Amsterdam
Het voorontwerp bestemmingsplan geeft ons gezien de afstand tot de spoorweg geen aanleiding tot het
maken van opmerkingen.
Hiervan wordt kennis genomen.

5. VROM-inspectie, Regio Noord-West, Postbus 1006, 2001 BA Haarlem
Het voorontwerp bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen
Hiervan wordt kennis genomen.

6. NV Nederlandse Spoorwegen, afdeling Bedrijfs- en Productontwikkeling, t.a.v. de heer J.N.
Paulissen, Hoofdgebouw IV kamer 17.k.33, Postbus 2025, 3500 HA Utrecht:

Het voorontwerp bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Gelet
op de ligging van het plangebied t.o.v. de spoorlijn of NS-gronden zijn er geen belangen van ons in het
geding.
Hiervan wordt kennis genomen.

7. Ministerie van Defensie, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, Directie West, Postbus
8002, 3503 RA Utrecht:

Het voorontwerp bestemmingsplan geeft mij geen aanleiding tot het maken van op- en/of
aanmerkingen.
Hiervan wordt kennis genomen.

8. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Postbus 3119, 2001 DC:

Toelichting:
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2.1 Rijks- en provinciaal beleid:
de Tweede Kamer heeft inmiddels de Nota Ruimte behandeld en aangepast. De aangepaste nota is als
deel 3a gepubliceerd. Het hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte scheppen voor
verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak, dat Nederland ter beschikking staat.
Het ruimtelijk beleid van het rijk zal worden gericht op vier algemene doelen:
1. de versterking van de internationale concurrentiepositie;
2. het bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland;
3. het borgen en ontwikkelen van belangrijke (inter) nationale ruimtelijke waarden;
4. het borgen van veiligheid
De doelstelling van het beleid komt in deze beschrijving m.i. niet goed naar voren en zou aan dit
onderdeel moeten worden toegevoegd. Het plan beoogt de stedenbouwkundige waarden in het
plangebied te beschermen en sluit daarmee aan bij het onder 3 genoemde doel van de Nota Ruimte.
De toelichting wordt op dit punt aangepast.
De Nota Mobiliteit ontbreekt nog in de beschrijving van het rijksbeleid. Ik zal de beleidsdoeleinden
van deze nota hieronder samenvatten.
Deze nota geeft de volgende beleidsdoelen aan:
1. het verbeteren van de internationale bereikbaarheid;
2. het verbeteren van de interne en onderlinge bereikbaarheid van de nationale stedelijke netwerken

en economische kerngebieden;
3. een goed functionerend systeem voor het vervoer van personen en goederen als essentiele

voorwaarde voor economische ontwikkeling;
4. het inzetten op proces- en technologie-innovatie ter realisering van de beleidsdoelen.
De uitgangspunten bij het realiseren van deze beleidsdoelen zijn betrouwbare reistijden, vlotte en
veilige verkeersafwikkeling binnen de (inter) nationale wettelijke en beleidsmatige kaders van miliue
en leefomgeving. Deze nota bevat ook beleid met betrekking tot verkeer, vervoer en
verkeersveiligheid voor de decentrale overheden en is daarom in dit kader van belang.

Aan de beschrijving van de Vierde Nota Waterhuishouding zou nog toegevoegd moeten worden dat
dit beleid ook de basis vormt voor de watertoets, die het Besluit op de ruimtelijke ordening voor alle
ruimtelijke plannen voorschrijft.
Ik adviseer u deze paragraaf in vorenstaande zin aan te passen
De toelichting wordt op dit punt aangepast.

2.10 Water en Watertoets.
Uit de tekst van deze paragraaf begrijp ik, dat de watertoets nog niet heeft plaatsgevonden. Ondanks
het feit dat het verhard oppervlak in het plangebied vermindert, kan de watertoets nog
randvoorwaarden voor de planontwikkeling opleveren. Ik adviseer u de watertoets in ieder geval voor
de ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan in overleg met het hoogheemraadschap uit te
voeren, het advies m.b.t. dit plan in deze paragraaf samengevat te beschrijven en dit als bijlage bij het
plan te voegen.
Het commentaar van het Hoogheemraadschap is inmiddels verwerkt in de toelichting.

2.11 Milieuonderzoek.
Geluidhinder ten gevolge van het wegverkeer.
In dit onderdeel geeft u aan dat er zeer hoge geluidbelastingen in het plangebied voorkomen als gevolg
van het verkeer. U geeft echter niet aan welke maatregelen u zult nemen om de geluidbelasting in het
plangebied te beperken. Dit is uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening m.i. wel noodzakelijk.
Als beleid om de geluidbelasting in het plangebied terug te dringen zou in het plan kunnen worden
opgenomen dat bij groot onderhoud van de verhardingen in het plangebied geluidsreducerend asfalt of
andere geluidsreducerende verhardingsmaterialen worden toegepast.
In deze paragraaf zou u m.i. ook het aspect externe veiligheid moeten behandelen. Dit aspect is
onderdeel geweest van het milieuonderzoek, dat in bijlage 3 onder punt 6 is beschreven. Ik adviseer u
de tekst daarvoor te ontlenen aan bovengenoemd milieuonderzoek.
De toelichting wordt op dit punt aangepast.
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Voorschriften, artikel 18 Verkeersdoeleinden.
In lid 4 onder a zijn de bebouwingsvoorschriften voor deze bestemming opgenomen. Het is mogelijk
binnen deze bestemming andere bouwwerken op te richten. De bouwhoogte van deze bouwwerken is
vastgelegd op 3 meter. De aanwezige lichtmasten en een aantal verkeersregelinstallaties in het
plangebied zijn hoger en ook voor bewegwijzering en verkeersborden kan deze hoogte onvoldoende
zijn. Ik adviseer u deze bouwhoogte vast te leggen op basis van de hoogte van de in het plangebied
voorkomende hoogste andere bouwwerken.
De voorschriften worden op dit punt aangepast

9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, postbus 1001, 3700 BA Zeist

Ten aanzien van de bij het plan behorende waarderingskaart wil ik u aanbevelen om–naast
monumentale objectmatige onderdelen–ook de historisch-geografische en stedenbouwkundig
landschappelijk waardevolle elementen nader aan te duiden. In het geval van het Frederikspark en
omgeving gaat het dan met name om een nadere aanduiding van De Dreef als historisch waardevol en
beeldbepalend lineair element. Daarnaast is ter verduidelijking aan te bevelen om het
“groene”monument Frederikspark met een kleur of arcering nader aan te duiden.
Het opnemen van historisch-geografische en stedenbouwkundig landschappelijk waardevolle

elementen past niet in de methodiek van de waarderingskaart zoals die in bijlage 2 is verwoord.
Overigens verwijzen wij naar 2.4 van de toelichting waar de stedenbouwkundige structuur van de
Dreef nader is verwoord.

10. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Regionale Zaken, Vestiging
West, Postbus 19143, 3501 DC Utrecht

Het voorontwerp bestemmingsplan geeft mij geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.
Hiervan wordt kennis genomen

11. Kamer van Koophandel Amsterdam, t.a.v. de heer G.J.M. Kooiman, postbus 2852, 1000 CW
Amsterdam

Wij verzoeken u het plan op twee punten aan te passen:
1. neem de bepaling op dat, indien geen passende maatschappelijke functies gevonden worden voor

de gebouwen aan de Kleine Houtweg, dat dan vestiging van kantoren is toegestaan. Gezien de
aard van de gebouwen en de ligging nabij de kantoren van de provincie en het centrum is dit een
kansrijke ontwikkeling die past bij de ambitie van de stad om het centrum te verlevendigen en de
economie te versterken.

De functies zijn opgenomen conform het huidige gebruik. Vooralsnog is er geen aanleiding om aan te
nemen dat daar wijziging in komt.
2. Aan Baan, Paviljoenslaan en in het Frederikspark staan grote panden die de bestemming

Woondoeleinden of Kantoren en Woondoeleinden hebben gekregen. Een aantal panden was in het
verleden in gebruik bij de provincie als kantoor. Bijna alle panden hebben nu de enkelvoudige
bestemming Woondoeleinden gekregen waarbij beroepsuitoefening aan huis toegestaan wordt tot
35% van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 50m2. Dit maximum is beduidend
minder dan het oppervlak van de begane grond van deze panden waardoor scheiding van prive (
het huishouden) en bedrijfsvoering niet mogelijk is. Dit doet afbreuk aan de professionele
uitstraling van de beoogde vestiging van vrije beroepen, financiele instellingen e.d. wij verzoeken
u de flexibiliteit van het plan dusdanig te vergroten dat in alle panden gelegen in het park, aan
Paviljoenslaan en Baan de begane grond volledig benut kan worden voor kantoordoekeinden zoals
beschreven in artikel 7 en 8

Het is juist de bedoeling om de nadruk te leggen op de woonbestemming en het gebruik als kantoren af
te remmen.

De panden op de hoek van de Gasthuissingel en het Houtplein hebben de bestemming Gemengde
Doeleinden, waarbij op de begane grond ook wonen is toegestaan. Op de woonwerkas en met name
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hier op deze hoek is het essentieeel dat op de begane grond een publieksfunctie gevestigd is. Wij
verzoeken u dringend in dit bestemmingsplan de voorwaarden dusdanig te formuleren dat hier alleen
horeca, detailhandel of dienstverlening met baliefunctie is toegestaan.
Binnen de GA bestemming zijn bovengenoemde functies mogelijk met uitzondering van horeca waarbij
alleen bestaande horecabedrijven positief zijn bestemd.
In het bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt van het gebruik van het Frederikspark als
evenemententerrein, zoals tijdens Bevrijdingspop. Wij gaan ervan uit dat dit bestemmingsplan
dezelfde ruimte blijft bieden aan deze bestemming als in het vigerende bestemmingsplan.
Het park is monumentaal. Er is veel geld gestoken in het opknappen van het park. Het
bestemmingsplan verzet zich niet tegen het organiseren van evenementen. Of deze daadwerkelijk
gehouden gaan worden wordt in een vergunningprocedure beslist.

12. Adviescommissie voor de woningbouw en woonomgeving, Postbus 479, 2000 AL

De paragraaf dat binnen het plangebied minimaal de vaste maatregelen uit de nationale pakketten
duurzaam bouwen zal worden uitgevoerd vinden wij positief. Voor de architect van de nieuwbouw
van het Provinciehuis zeker een uitdaging.

Biedt het bestemmingsplan voldoende mogelijkheden om kantoren bij langdurige leegstand de functie
wonen te geven.
Neen.Er is geen enkele aanleiding om ervan uit te gaan dat leegstand te verwachten is. Daar waar
mogelijk is een dubbelbestemming Woondoeleinden/kantoren opgenomen.

13. MKB-Haarlem, Nassauplein 2, 2011 PG

Onze bezwaren richten zich tegen het voornemen om de ondergrondse parkeergarage aan de Dreef
uitsluitend ten goede van het provinciehuis te laten komen. Dit voornemen blijkt uit de parkeernota
2004. MKB-Haarlem pleit ervoor de garage op werkdagen na 17.00 uur en gedurende de weekenden
eveneens open te stellen voor het publiek.
In de huidige situatie staat het areaal van de provincie buiten kantooruren open voor het winkelende
publiek. Van deze mogelijkheid wordt zeer intensief gebruik gemaakt. Met name bezoekers van de
druk bezochte zaterdagmarkt op de Dreef maken gebruik van deze circa 140 plaatsen die op deze
wijze ter beschikking staan. MKB-Haarlem vreest dan ook een nadelige gevolgen voor de plaatselijke
economie indien het plan in deze vorm doorgang vindt. Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk ip te
nemen dat de parkeergarage buiten kantooruren en in de weekenden opengesteld wordt voor het
publiek.
Het al dan niet openbaar maken van de parkeergarage kan niet worden geregeld in het
bestemmingsplan

14. Historische Vereniging Haerlem, postbus 1105, 2001 BC

Het gebied waarop het voorontwerp bestemmingsplan betrekking heeft valt geheel binnen het
beschermd stadsgezicht. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is mede daardoor een
consoliderende. Onze bedenkingen betreffen met name dat deel van het bestemmingsplan waar dit
niet zo is. Het plan biedt condities voor de voorgenomen sloop en nieuwbouw van de

Provincie.
De Provincie heeft het voornemen de hele twintigste-eeuwse bebouwing van
het Provinciehuis te slopen en deze te vervangen door nieuwbouw. Bij het
bouwplan heeft de architect in maat en schaal op redelijke wijze
rekening gehouden met die van de oudbouw, het Paviljoen Welgelegen. Maar
er is op geen enkele wijze rekening gehouden met de wijdere omgeving,
met name met het stedenbouwkundige karakter van de Dreef. Aan het einde
van de negentiende eeuw is de vormgeving van de Dreef geïnspireerd op de
Parijse boulevards. Zoals de Boulevard des Champs-Elysées loopt van het
oude Parijs naar het Bois de Boulogne zo loopt de Dreef van de stad naar
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de Haarlemmerhout. Alle lijnen lopen noord-zuid: de fraaie woonbebouwing
aan de westzijde van de Dreef, de ventweg, de bomenrijen, de rijweg, het
schelpenpad. De ontwerper van de nieuwe westvleugel van het
provinciehuis uit 1930, Bremer, heeft deze stedenbouwkundige situatie
gerespecteerd en versterkt. De nu beoogde nieuwbouw vernielt dit concept
op confronterende wijze: twee bouwdelen, die dwars op de Dreef moeten
komen te staan. De bestaande noord-zuid rooilijn, die nu loopt van de
.dokterswoning tot en met de westzijde van het Paviljoen wordt
onderbroken: daardoor ontstaat 'het gat aan de Dreef. Ook
architectonisch is het ontwerp op dit punt ongelukkig: aan de Dreefzijde
reageert de nieuwbouw op geen enkele wijze op het Paviljoen. Gezien de
vele probeersels weet de architect zelf niet hoe het daar verder moet.
En hoe zou dat ook kunnen met twee blinde kopse kanten. Aan de
Dreef-zijde is er daardoor geen enkele samenhang tussen oud en nieuw.
Het gat aan de Dreef wordt gelegitimeerd met de opvatting dat er ooit
een historische situatie zou hebben bestaan, waarin er een open
verbinding was tussen de Paviljoenstuin (nu:Griffietuin) en de Dreef.
Deze opvatting is onjuist. Sinds de voltooiing van de bouw van het
Paviljoen (1789) is de tuin aan de Dreefzijde altijd afgesloten geweest
Er was een rechte rooilijn noord-zuid, die bestond uit: een tuinkoepel
(kort na 1800 vervangen door Dreeflust, later de dokterswoning genoemd)
-de stallen - een tuinmuur met poort - het paviljoen. Deze tuinmuur met
inrijpoort is goed te zien op de gravure van Benjamin Comte uit 1791,
dus direct na de oplevering van het Paviljoen.(archiefdienst
Noord-Holland). Hij is ook aangegeven op de uitslaande plattegrond
omstreeks 1838 in het jubileumboek Paviljoen Welgelegen 1789 -1989'. Ook
toen de stallen in 1870 werden omgebouwd en vergroot tot de School voor
Kunstnijverheid bleef de muur staan, zoals te zien is op verschillende
foto's van de school (eveneens afgebeeld in het jubileumboek Paviljoen
Welgelegen 1789 - 1989'), In 1894 kwam in de tuinmuur een monumentaal
inrijhek, afkomstig van de afgebroken buitenplaats aan de Vecht
'Hoffwerk'. Dat hek staat er nog. Het is in 1930 bij de bouw van de
nieuwe vleugel een paar meter opgeschoven.
Ook de beoogde grote oost-west nieuwbouw wordt historisch
beargumenteerd: hij komt op de plaats van de voormalige 'tekenschool'
(de School voor Kunstnijverheid) die ook dwars op de Dreef stond. Dit is
een heel klein beetje waar. De School - de door rijksbouwmeester Van
Lokhorst verbouwde en vergrote stallen van het Paviljoen - stond aan de
Dreef, keurig in de rooilijn. Het schoolgebouw is twee maal vergroot, in
1897 en 1907, ook door Van Lokhorst. Inderdaad naar het oosten, naar
achteren dus. Maar ook het vergrote gebouw had absoluut niet de
massaliteit van de nu beoogde nieuwbouw. Het was een elegant gebouw in
chaletstijl, gedeeltelijk in vakwerk, met pannendaken en dakkapellen.
Het sloot goed aan bij de bebouwing van het Frederikspark, waar het ook
op uitzag (met tekenzalen op het noorden). Trouwens, al was het wél zo:
er is geen reden om fouten uit het verleden te herhalen.
De beoogde nieuwbouw betekent sloop van de bestaande twintigste-eeuwse
bebouwing van het Provinciehuis. Daar wordt in het bestemmingsplan over
gezwegen. Het is echter niet zo voor de hand liggend als wordt
voorgesteld. In 1930 is de Dreef-vleugel (het A-gebouw) gebouwd naar een
ontwerp van de toenmalige rijksbouwmeester G.C.Bremer , oorspronkelijk
in twee bouwlagen. Hij deed dat in de stijl van de Delftse School, een
stijl die het eigentijdse met de traditie trachtte te verzoenen. In
maat, schaal en geleding van de gevel heeft hij zich heel zorgvuldig
aangesloten bij de westgevel van het Paviljoen, zonder deze te kopiëren.
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Hoe respectvol hij dat deed is te zien op de 'situatieschets'
(plattegrond) in het al genoemde jubileumboek (p.178). In het
standaardwerk over de Rijksbouwmeesters wordt van het werk van Bremer
gezegd: "Het werk mag er zijn. Het toont kalme vakkundigheid met respect
voor het bestaande. Het daaruit voortvloeiende streven naar 'contextuele
gepastheid' profileert Bremer als mens en als architect." En zo is het
precies: zijn aanbouw was een zó behoedzame toevoeging dat deze, ondanks
de vereiste omvang, aan de monumentale waarde van het Paviljoen geen
enkele afbreuk doet; én met een heel goed gevoel voor de inpassing in de
ruimere omgeving. Het is waar: het is geen baanbrekend gebouw. Het is
dienstbaar, en waarschijnlijk is dat naast een markant en voor Hollandse
begrippen buitenissig gebouw als het Paviljoen ook het beste.Vergelijk
dat nu eens met de beoogde nieuwbouw. De ontwerper, Mateo, is een
gerespecteerd architect. Maar het reageren op bestaande kwetsbare
omgevingen vereist een bepaalde gevoeligheid die ook veel gerespecteerde
architecten niet bezitten.
Door Prof. H.T.Zwiers is in 1962 een verdieping op de Bremer-vleugel
gezet. Hij paste zich daarbij in stijl bij Bremer aan. Hij zette er ook
nog een balustrade op die verwijst naar de balustrade op het Paviljoen.
Dat hij de Delftse stijl aanhield was kennelijk uit respect, want de
oost-west nieuwbouw (de zg. B en C-vleugel) die hij in dezelfde tijd
bouwde (1963 - '66), ontwierp hij in een in de voor die tijd
gebruikelijke, sobere functionalistische stijl.
Al met al is de Bremer-vleugel langs de Dreef op zijn minst een
bijzonder gebouw. Het is uniek: er is er maar één. Het is in Haarlem het
enige gebouw van deze omvang in de stijl van de Delftse School. Het is
met veel zorg ontworpen, het tast het karakter van het Paviljoen niet
aan, het heeft het boulevard-karakter van de Dreef gerespecteerd en
versterkt. Het is een monumentaal gebouw, wellicht niet in juridische,
maar zeker in architectonische en stedenbouwkundige zin. Kennelijk vind
men het bij de Provincie ook niet zo slecht want het wordt tot op de
huidige dag met floodlight aangelicht. Verschillende cultuur-historische
organisaties en burgers hebben zich tegen de sloop (én de nieuwbouw)
uitgesproken. Het is daarom opmerkelijk dat er in de toelichting op het
bestemmingsplan met geen woord over de sloop wordt gesproken. Het gebouw
komt op de waarderingskaart (verplicht bij een beschermd stadsgezicht)
zelfs helemaal niet voor. Het tegenargument zal zijn dat gebouwen van na
1950 niet worden gewaardeerd, maar in feite is het een gebouw uit 1930
waar in 1962 in dezelfde stijl een verdieping op is gezet. Naar ons
oordeel zou het minstens gekwalificeerd moeten worden in 'orde 2' (zeker
in vergelijking met andere panden op de waarderingskaart) terwijl de
'ensemblewaarde' sowieso evident is. En dat betekent dat sloop slechts
onder zeer bijzondere condities is toegestaan, (zie de toelichting op
het voorontwerp p. 14). De gemeente laadt hier de verdenking op zich het
kwaliteitsoordeel maar achterwege te laten in het licht van de
voorgenomen sloop. Het zou beter zijn een onafhankelijk
kwaliteitsoordeel te geven en vervolgens te motiveren waarom men
desondanks vindt dat de Provincie het gebouw mag slopen. (Terzijde zij
opgemerkt dat ook het monumentale achttiende-eeuwse inrijhek in het
bestemmingsplan verdwenen is.)
De dwarsvleugel (gebouw B-C) uit 1966 heeft geen bijzondere waarde.
Integendeel: dat gebouw is wel erg massaal tussen het Frederikspark en
de Griffietuin. Bovendien zijn er in de jaren zestig in heel Nederland
talloze van zulke gebouwen neergezet. Een voor de hand liggend
alternatief is dus: gebouw A sparen, en B en C vervangen. Dat
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alternatief is niet serieus onderzocht.
Niet voor het eerst is in Haarlem sprake van een bestemmingsplan dat
niet de kaders stelt voor nieuwe bebouwing; steeds weer is er sprake van
een bouwplan waar een bestemmingsplan bij wordt gemaakt. De bouwheer
maakt het bouwplan, de gemeente volgt, en plaveit de weg. Ook het
beschermde stadsgezicht komt in een vreemd daglicht te staan. De
grootste verantwoordelijkheid voor het Beschermd Stadsgezicht ligt bij
de gemeente. Als bij herhaling dergelijke grootschalige ingrepen worden
toegestaan wordt het Beschermde Stadsgezicht gatenkaas en stelt het
niets meer voor.

De bestemmingsplankaart is zodanig aangepast dat de bestaande bebouwing kan worden
gehandhaafd. Het is ter beoordeling aan de eigenaar van het gebouw om een
sloop/nieuwbouwvergunning aan te vragen.

15. De commissie Noord-Holland van de Bond Heemschut, p/a Mw. A.I.Th. Mars,

Onze commissie heeft bij eerder bij u ingediende reacties of
bezwaarschriften moeten ervaren dat ook nu weer eerst sprake is van een
bouwplan -- in casu de nieuwbouw van het provinciehuis -- waar vervolgens
een bestemmingsplan bij wordt gemaakt. En dus niet zoals gebruikelijk is
andersom. Er komt in het onderhavige geval ook nog bij dat ter plaatse
sprake is van een beschermd stadsgezicht De grootste
verantwoordelijkheid voor zo'n beschermd stadsgezicht ligt bij de
gemeente. Wij willen u dan ook verzoeken met deze premissen bij uw
beoordeling allereerst rekening te houden.
Er is verder bij dit bestemmingsplan op geen enkele wijze de wijdere
historische omgeving in ogenschouw genomen, met name het stedenbouwkundig
karakter van de voor dit gebied zo kenmerkende Dreef. Al eeuwen lopen de
lijnen, geïnspireerd door de Parijse boulevards, ook hier van noord naar
zuid met de bomenrijen, de ventweg, het schelpenpad en de daaraan
aangepaste architectonische bebouwing. Toen in 1930 de toenmalige
rijksbouwmeester Gustaaf Cornelis Bremer naast het Paviljoen van Henri
Hope uit 1786 aan de Dreef de nieuwe westvleugel van het provinciehuis
ontwierp heeft hij aan die stedenbouwkundige kenmerken in zijn aanbouw
onmiskenbaar en met respect uiting gegeven. Vanaf het Paviljoen tot aan
de dokterswoning liep en loopt nog steeds die noord-zuid rooilijn
ongeschonden. Veronderstellingen bij architect en provincie dat er altijd
een "gat aan de Dreef" heeft bestaan en dat de nieuwbouw aan die "oude
situatie" aansluit door die lijn te doorbreken en "uitzicht te bieden"
door haaks op die rooilijn kantoorblokken op palen te ontwerpen, zijn uit
de lucht gegrepen. Kort na de oplevering van het Paviljoen ( 1789 ) maakte
Benjamin Comte in 1791 een gravure waarop te zien is dat alle bebouwing
naast het Paviljoen: stallen, een tuinkoepel en een tuinmuur met poort,
die Bremer in zijn plan van 1930 integreerde , de rooilijn ongesloten
volgde.
Toen Prof. H.T. Zwiers in 1960 de opdracht kreeg nieuwe kantoorruimte
voor het inmiddels gegroeide personeelsbestand van de provincie ter
plaatse te bedenken heeft het toenmalige gemeentebestuur hem aangegeven
slechts goedkeuring aan zijn ontwerp te hechten op voorwaarde, dat de
aanbouw van Bremer uit 1930 behouden bleef. Hij kwam toen op het idee een
verdieping er bovenop te zetten. De Delftse stijl van Bremer heeft hij daarbij
zichtbaar gerespecteerd met bovendien nog een balustrade op die nieuwe
verdieping, die de relatie met het Paviljoen aangeeft.
Met twee kantoorgebouwen die rond 1966 haaks daarop naar achteren in de
tuin terzelfder tijd door Zwiers werden ontworpen kon ook het toenmalige
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gemeentebestuur zien hoe zijn zorg voor het behoud van het Dreefgezicht de
geschiedenis kon blijven herhalen.
De reeds vergevorderde plannen voor de nieuwbouw van het provinciehuis
echter is een cultuurhistorische alleen al onaanvaardbare cesuur van
deze met zorg gehandhaafde kenmerken van de Dreef. Opmerkelijk is ook, dat
in het bestemmingsplan of de toelichting daarop, nergens gesproken wordt
over de sloop van met name het ontwerp van Bremer uit 1930.
Wij vermoeden dat ervan uitgegaan wordt dat gebouwen van na 1950 niet
gewaardeerd worden en dus gesloopt kunnen worden. Maar dan heeft u als
gemeente slechts gelet op verhoging van het "Bremer-gebouw" uit 1962 maar
niet op het in aanzien van het nog steeds ongeschonden oorspronkelijke
ontwerp uit 1930.

Omdat de beide gebouwen uit 1966 ( B en C ) niet alleen van een minder
waardevol architectonische stijl getuigen en in de tuin gebouwd, ook geen

      aantasting zijn van het “Dreefgezicht” zult u ons niet als bezwaarden 
ontmoeten wanneer deze gesloopt worden als daarvoor in de plaats
aanvaardbare nieuwbouw komt.

Zie onze opmerkingen onder 15.

16. Provincie Noord-Holland, afdeling Subsidies, Handhaving en Vergunningen, Postbus 3007,
2001 DA Haarlem

De gebouwen eigendom van de Provincie Noord-Holland aan de Dreef ( gebouwen A, B en C) staan
niet op de plankaart. Gelet op de voorgenomen sloop kan ik hier mee instemmen. Het
sloopvergunningenstelsel opgenomen in de beschrijving in hoofdlijnen ( artikel 5.4 sub C van de
voorschriften) houdt hier geen rekening mee en is te stringent. Verlening van een sloopvergunning is
alleen mogelijk in uitzonderingsgevallen zoals bouwvalligheid. Ik verzoek u de voorschriften op dit
punt aan te passen.
De gebouwen A,B en C worden alsnog ingetekend op de plankaart en waarderingskaart.. Bij het
verlenen van sloopvergunningen conformeert de gemeente Haarlem zich aan bestaande regelgeving
en relevante jurisprudentie. De passage waar de provincie op wijst kan aanleiding geven tot
misverstanden en wordt om die reden geschrapt.
Artikel 1 bevat voor kantoor onder volgnummer 37 en 39 twee verschillende omschrijvingen.
De tekst wordt aangepast
Artikel 8 ( bestemming Kantoren en Woondoeleinden) kent een specifieke regeling voor verboden
gebruik zoals prostitutie. Het is algemeen bekend dat in het perceel Baan 17 een seksinrichting is
gevestigd. Het is blijkens jurisprudentie niet zonder meer toegestaan bestaan gebruik weg te
bestemmen.
Klopt, wij hebben op de plankaart voor dit perceel een aanduiding opgenomen en de voorschriften

hierop aangepast
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MILIEUZONERING
(Nota Milieuzonering, Gemeente Haarlem, afdeling milieu, 2002)

Inleiding
Bij het opstellen van een bestemmingsplan is milieuzonering een standaardinstrument voor de
ruimtelijke ordening. Milieuzonering is bedoeld om indicatief te beoordelen in hoeverre de woon,
werk en recreatieve functies, of (indirect) verkeer, belemmeringen voor elkaar opleveren. Het doel is
deze eventuele hinder of belemmeringen te voorkomen in nieuwe situaties en te verhelpen of te
beperken in bestaande situaties.

Toepassing milieuzonering
Om de afweging of een bestemming ergens wel of niet past te kunnen maken biedt milieuzonering
handvatten (een gebiedstypering en een bedrijvenlijst). De kaart van Haarlem is opgedeeld in gebieden
die zich van elkaar onderscheiden door de (mate van) aanwezige functies en is gebaseerd op de situatie
in 2001.

Gebiedstypering
Het toenemend intensief en doelmatig ruimtegebruik vraagt om een integrale benadering van de
kwaliteit van de leefomgeving. Door te weten waar theoretisch welke bedrijfsactiviteiten en welke
duurzaamheidmaatregelen mogelijk zijn, wordt het ruimtelijk plannen eenvoudiger. Zodoende is één
integrale kaart en typeringsomschrijving ontwikkeld.
In de praktijk bevat het plangebied van een bestemmingsplan meestal meerdere gebiedstypen en is
ieder plangebied weer uniek. Dit is van groot belang voor de ruimtelijke indeling van verschillende
functies.

In de gebiedstypologie is vrijwel het gehele grondgebied van de gemeente Haarlem terug te vinden.
De hoofdgroepen wonen, werken en natuur & recreatie geven de belangrijkste functie binnen een
gebiedstype weer. (De tabel typeert op hoofdlijnen. De verfijning dient plaats te vinden op
bestemmingsplanniveau.)

Typologie Omschrijving Maximaal
toegestane bedrijfs-
categorie

A Wonen
Overwegend laagbouw
in een lage dichtheid

Dichtheid < 40 w/ha 2

Overwegend laagbouw
in een hoge dichtheid

Dichtheid≥ 40 w/ha 2

Flatwijk ≥ 50% van het aantal woningen zijn 
flatwoningen

2

Stedelijke centra Historisch centrum en moderne
stadswinkelcentra

3

B Werken
Corridors/ Gemengd
gebied

Hoofdfunctie is werken. Bedrijven zijn
gemengd met woningen. Werkfuncties
langs stadsstructuurwegen.

3

Bedrijvigheid Bedrijven geconcentreerd in een gebied 3 of 4
C Natuur & Recreatie

Stadsnatuur Alle stedelijke parken en plantsoenen n.v.t.
Dagrecreatie Recreatie gericht op ontspanning voor

minder dan een dag
Recreatie gebonden

Buitengebied/ Landelijk gebied met en zonder 2 (gebiedsgebonden)
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natuurontwikkeling woningen
ad A Wonen
Voor de drie eerstgenoemde woontypologieën zijn in principe categorie 2 bedrijven altijd toegestaan.
Wel kan via het bestemmingsplan besloten worden om in afzonderlijke wijkdelen of straten slechts
categorie 1 bedrijven toe te staan. Feitelijke juridische vastlegging van een dergelijke milieuzonering
vindt plaats in bestemmingsplannen. Daarom blijft het onderscheid tussen categorie 1 en 2 bestaan.
Tot de vierde woontypologie “stedelijke centra” worden de vergrote binnenstad en centrum 
Schalkwijk gerekend.

ad B Werken
Wat betreft de typering “corridors/ gemengd gebied” geldt dat corridors doorgaande routes/ 
verkeersassen met openbaar vervoer zijn, die en verbinding vormen met het centrum (of centrum
Schalkwijk) met nadruk op de werkfunctie. Hiertoe wordt de direct nabij gelegen bebouwing links en
rechts gerekend. Categorie 3 bedrijven zijn hier toegestaan. Voor deze bedrijven geldt in principe een
indicatieve afstand van 50 meter. De typering van het achterliggende gebied en de bijbehorende
toegestane bedrijfscategorieën zijn bepalend voor de toegestane milieuhinder aan de achterzijde van
bebouwing in een corridor. In het bestemmingsplan zullen de details nader worden bepaald.
Tussen woonwijken en corridors kan nog een tussenvorm herkend worden, wijkontsluitingswegen, die
om reden van vereenvoudiging niet apart is getypeerd. Langs deze wegen overheerst de woonfunctie,
maar de verkeersintensiteit is relatief hoog en ook hier rijdt veelal openbaar vervoer. Categorie 3
bedrijven zijn niet ondenkbaar langs wijkontsluitingswegen, maar het aantal dient duidelijk lager te
liggen dan in corridors.

Ad C Natuur & recreatie
Onder “stadsnatuur” worden naast openbare parken ook begraafplaatsen gerekend. Onder
“dagrecreatie” wordt naast groengebied buiten de stad ook sport gerekend. In deze gebiedstypen 
kunnen gebiedsgebonden activiteiten worden toegestaan en kan eventueel horeca ook een plek krijgen.
Voor het “buiten-/ natuurontwikkelingsgebied” geldt dat gebiedsgebonden bedrijfsactiviteiten tot 
categorie 2 zijn toegestaan. In sommige gevallen zal categorie 3 toelaatbaar zijn, afhankelijk van de
nabijheid van gevoelige bestemmingen en de verkeersaantrekkende werking.

Bedrijvenlijst
De door bedrijven veroorzaakte mate van hinder is weergegeven in een categorie indeling, daarbij
geldt hoe lager het categoriecijfer des te minder hinder een bedrijf oplevert.
De categorieën 1 en 2 zijn in principe in de hele stad Haarlem toegestaan. Voor een specifieke locatie
(zoals een woonwijk in lage dichtheid) kan bepaald worden dat alleen een categorie 1 of geen
bedrijvigheid is toegestaan.
Bedrijven van categorie 3 en 4 (en in uitzonderlijke gevallen 5) dienen per definitie nader beoordeeld
te worden op de daadwerkelijke hinder (in relatie tot de geplande locatie) door de afdeling milieu. Dit
geldt voor alle nieuwe bestemmingsplannen.

Steeds meer bedrijven vallen onder Algemene Maatregel van Bestuur en zijn niet meer
vergunningplichtig. Er zijn dus minder bedrijven waaraan specifieke eisen kunnen worden gesteld via
een vergunning. Voor een deel wordt dit ondervangen met de preventieve werking van het instrument
milieuzonering. Daarmee is milieuzonering een belangrijk instrument. De bedrijvenlijst
(milieuzoneringslijst) garandeert deze preventieve werking voldoende.
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Milieuzoneringslijst

Categorie 1 bedrijven; indicatieve afstand 10 meter
Indicatief oppervlak <150 m2

SBI OMSCHRIJVING
Detailhandel
Kantoren

174, 175 Vervaardiging van textielwaren
176, 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen
181 Vervaardiging kleding van leer
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)
2223 Grafische afwerking en reproductiebedrijven (geen drukken of stansen)
223 Reproductiebedrijven opgenomen media
40 Gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen)
40 Blokverwarming
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)
642 Telecommunicatiebedrijven
72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek
8512, 8513 Artsenpraktijken, tandartsenpraktijken, klinieken en dagverblijven
8514, 8515 Consultatiebureaus
9252 Ateliers, e.d.
262 Schietinrichtingen: boogbanen (binnen)
9301.3 Wasserettes, wassalons
9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
9305 Persoonlijke dienstverlening n.e.g.
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Categorie 2 bedrijven; indicatieve afstand 30 meter
SBI OMSCHRIJVING Bijzonderheid

Detailhandel 150-400 m2
Kantoren <1000 m2

1581 Brood- en banketbakkerijen: -v.c. <2500 kg meel / week
174, 175 Vervaardiging van textielwaren <150 m2
176, 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen <150 m2
181 Vervaardiging kleding van leer <150 m2
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) <150 m2
203 Vervaardiging van meubels (ambachtelijk) <150 m2
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen <150 m2
2223 Binderijen <150 m2
2224 Grafische reproductie <150 m2
2225 Overige grafische activiteiten <150 m2
362A Fabricage van munten, sieraden e.d. (ambachtelijk) <150 m2
363A Muziekinstrumentenfabrieken (ambachtelijk) <150 m2
40 PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM
40 < 10 Mega Volt Ampère
41 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: < 1 Mega Watt
45 Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats <150 m2
501, 502, 504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven <300 m2
5020.5 Autowasserijen
5211 Supermarkten <400 m2
5511, 5512 Hotels en pensions met keuken <50 bedden
553 Restaurants, cafetaria's, snackbars, viskramen e.d.
554 Cafés bars
5551 Kantines
5552 A Cateringbedrijven zonder thuisbezorging
6321 Autoparkeerterreinen, parkeergarages <100 pl.
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales (kleinschalig)
801, 802 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs < 2500 m2
803, 804 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs < 2500 m2
853 Verpleeghuizen
9131 Kerkgebouwen e.d.
9133.1 Buurt- en clubhuizen
9234 Muziekscholen
9251 Bibliotheken, musea,
9304 Saunabaden, zonnestudio’s
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Categorie 3 bedrijven; indicatieve afstand 50 meter
SBI OMSCHRIJVING Bijzonderheid

Detailhandel >400 m2
Kantoren >1000 m2
Land-, tuinbouw en veehouderij (algemeen)

014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw
0141.1 Hoveniersbedrijven

174, 175 Vervaardiging van textielwaren <300 m2
176, 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen <300 m2
181 Vervaardiging kleding van leer, schoenmaker <300 m2
182 Vervaardiging van kleding en–toebehoren (excl. van leer) <300 m2
183 Vervaardiging van artikelen van bont <300 m2
2010.1 Houtzagerijen
203, 204 Timmerwerkfabrieken
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen >150 m2
2223 Binderijen >150 m2
2223 Grafische afwerking en reproductiebedrijven >150 m2
2512 Vervaardiging van rubber en kunststof producten <150 m2
2615 Glasbewerkingsbedrijven 150-300 m2
262, 263 Aardewerkproductie: vermogen elektrische ovens totaal < 40

kilowatt
150-300 m2

362A Fabricage van munten, sieraden e.d. (ambachtelijk) 150-300 m2
363A Muziekinstrumentenfabrieken (ambachtelijk) 150-300 m2
37 Inzamelaars papier / 2de handsmaterialen <1000 m2
40 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
40 100–200 Mega Volt Ampère
40 Gasontvang- en–verdeelstations
41 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: 1-15 Mega Watt
45 Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats 150-300m2
501, 502,
504

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven >300 m2

503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires >300 m2
505 Benzineservicestations: zonder LPG
5211 Supermarkten 400-2500 m2
5212,5246
/9

Warenhuizen, bouwmarkten, tuincentra <2500 m2

5511,
5512

Hotels en pensions met keuken >50 bedden

552 Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) Recreatie
5552 Cateringbedrijven met thuisbezorging
6022 Taxibedrijven, taxistandplaatsen
6321 Autoparkeergarages >100 pl.
641 Post- en koeriersdiensten
643 GSM-centrales
711 Personenautoverhuurbedrijven
712 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. Personenauto's)
713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.
747 Reinigingsbedrijven voor gebouwen
7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d.
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Categorie 3 bedrijven; indicatieve afstand 50 meter
SBI OMSCHRIJVING Bijzonderheid
7525 Brandweerkazernes
801, 802 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs > 2500 m2
803, 804 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs > 2500 m2
8511 Ziekenhuizen
9000.2 Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. <1000 m2
9133.1 Hondendressuurterreinen
921, 922 Studio's (film, TV, radio, geluid)
9213 Bioscopen
9232 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen
9234 Balletscholen
9234.1 Dansscholen
9261.1 Zwembaden: overdekt
9261.2 Bowlingcentra
9261.2 Sporthallen
9261.2 Maneges Dagrecreatie
9261.2 Tennisbanen (met verlichting, zonder omroepinstallatie) Dagrecreatie
9261.2 Veldsportcomplex (met verlichting, zonder omroepinstallatie) Dagrecreatie
9262 Jachthavens met diverse voorzieningen Dagrecreatie
9262 Schietinrichtingen: boogbanen (buiten) Dagrecreatie
9262 Sportscholen, gymnastiekzalen >300 m2
9271 Casino's
9272.1 Amusementshallen
9303 Uitvaartcentra
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Categorie 4 bedrijven; indicatieve afstand 100 tot 300 meter Afstand Bijzonderh
eden

SBI OMSCHRIJVING
p.c. = productiecapaciteit
t/j = ton per jaar

Supermarkten >2500 m2
15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
151 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300
151 4 - vleeswaren- en conservenfabrieken 100
152 0 Visverwerkingsbedrijven:
152 2 - conserveren 200
152 3 - roken 300
152 4 - verwerken anderszins 300
1531 Aardappelproducten fabrieken
1532, 1533 3 - met koolsoorten 200
1532, 1533 4 - met drogerijen 300
1532, 1533 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300
1541 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1541 1 - p.c. < 250.000 t/j 200
1541 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300
1542 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1542 1 - p.c. < 250.000 t/j 200
1542 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300
1543 0 Margarinefabrieken:
1543 1 - p.c. < 250.000 t/j 100
1543 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300
1551 4 - melkproducten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100
1551 5 - overige zuivelproducten fabrieken 100
1561 1 - p.c. < 500 t/u 100
1561 2 - p.c. >= 500 t/u 200
1561 Grutterswarenfabrieken 100
1562 0 Zetmeelfabrieken:
1562 1 - p.c. < 10 t/u 200
1562 2 - p.c. >= 10 t/u 300
1584 1 - Cacao- en chocoladefabrieken 300
1584 3 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300
1585 Deegwarenfabrieken 100
1587 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200
1589 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200
1589.1 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200
1589.2 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200
1589.2 2 - met poederdrogen 300
1591 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300
1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
1592 1 - p.c. < 5.000 t/j 200
1592 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300
1596 Bierbrouwerijen 300
1597 Mouterijen 300
1600 Tabaksverwerkende industrie 200
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Categorie 4 bedrijven; indicatieve afstand 100 tot 300 meter Afstand Bijzonderh
eden

SBI OMSCHRIJVING
17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
172 2 - aantal weefgetouwen >= 50 300
173 Textielveredelingsbedrijven
174, 175 Vervaardiging van textielwaren 100
1751 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 200
176, 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 100 >300 m2
181 Vervaardiging kleding van leer 100 >300 m2
182 Vervaardiging van kleding en–toebehoren (excl. van leer) 100 >300 m2
183 Vervaardiging van artikelen van bont 100 >300 m2
191 Lederfabrieken 300
192 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 100
193 Schoenenfabrieken 100
20 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET,

KURK E.D.
2010.2 1 - met creosootolie 200
2010.2 - met zoutoplossingen 100
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 100
24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
2412 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200
2413 0 Anorg. Chemische grondstoffenfabrieken: 100
2413 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300
2414.1 A0 Organ. Chemische grondstoffenfabrieken:
2414.1 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300
2414.1 B1 - p.c. < 100.000 t/j 200
2414.1 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 300
2414.2 1 - p.c. < 50.000 t/j 300
243 Verf, lak en vernisfabrieken 300
2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken
2441 1 - p.c. < 1.000 t/j 300
2442 - verbandmiddelenfabrieken 100
2442 - formulering en afvullen geneesmiddelen 100
2451 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300
2452 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300
2466 B Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 200
2466 Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 200
247 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300
25 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
2511 Rubberbandenfabrieken 300
2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven: 200 >=100 m2

252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:
252 1 - zonder fenolharsen 200
252 2 - met fenolharsen 300
26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT
261 2 - glas en glasproducten p.c. >= 5.000 t/j 300
261 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300
264 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 200
264 B Dakpannenfabrieken 200
2661.1 0 Betonwarenfabrieken:
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Categorie 4 bedrijven; indicatieve afstand 100 tot 300 meter Afstand Bijzonderh
eden

SBI OMSCHRIJVING
2661.1 1 zonder persen, triltafels en bekistingtrillers 200
2661.1 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, 300
2661.2 2 - p.c. >= 100.000 t/j 300
2663, 2664 2 - p.c. >= 100 t/u 300
2665, 2666 2 - p.c. >= 100 t/d 300
267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:
267 2 - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j 300
2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 100
2682 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:
2682 A1 - p.c. < 100 t/u 300
2682 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. Glaswol):
2682 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 300
2682 B2 - overige isolatiematerialen 200
2682 D Asfaltcentrales 200
27 - VERVAARDIGING VAN METALEN
273 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
273 1 - p.o. < 2.000 m2 300
274 A0 Non-ferrometaalfabrieken:
274 A1 - p.c. < 1.000 t/j 300
2751, 2752 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:
2751, 2752 1 - p.c. < 4.000 t/j 300
2753, 2754 0 Non-ferrometaalgieterijen/ -smelterijen:
2753, 2754 1 - p.c. < 4.000 t/j 300
28 - VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL.

MACH./TRANSPORTMIDD.)
281 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 200
281 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 300
2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:
2821 1 - p.o. < 2.000 m2 300
2822, 2830 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 200
284 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 200
2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
2851 10 - stralen 200
2851 - algemeen 100
2851 - scoperen (opspuiten van zink) 100
2851 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 100
2851 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed.) 100
287 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
287 A1 - p.o. < 2.000 m2 200
29 2 - p.o. >= 2.000 m2 200
29 3 met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 Megawatt 300
30 Kantoormachines- en computerfabrieken 100
311 Elektromotoren- en generatorenfabrieken 200
312 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200
313 Elektrische draad- en kabelfabrieken 200
315 Lampenfabrieken 300
316 Elektrotechnische industrie n.e.g. 100
3210 Fabrieken voor gedrukte bedrading 100
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Categorie 4 bedrijven; indicatieve afstand 100 tot 300 meter Afstand Bijzonderh
eden

SBI OMSCHRIJVING
321 t/m 323 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 100
331 t/m 335 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 100
34 - VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS
341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven
341 1 - p.o. < 10.000 m2 200
341 2 - p.o. >= 10.000 m2 300
3410.1 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 200
342 Carrosseriefabrieken 200
35 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S,

AANHANGWAGENS)
351 3 - metalen schepen < 25 m 200
351 - houten schepen 100
352 2 met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 Megawatt 300
353 1 - zonder proefdraaien motoren 200
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 200 >300 m2
363 Muziekinstrumentenfabrieken 100 >300 m2
364 Sportartikelenfabrieken 100
365 Speelgoedartikelenfabrieken 100
366 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 100
37 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING
371 Autosloperij 100
372 A1 Puinbrekerijen en–malerijen: - v.c. < 100.000 t/j 300
372 B Rubberregeneratiebedrijven 300
372 C Afvalscheidingsinstallaties 300
40 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN

WARM WATER
40 B0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
40 B4 200 - 1000 Mega Volt Ampère 300
40 C1 Gascompressorstations vermogen < 100 Megawatt 300
40 10 - 100 Mega Volt Ampère 100
41 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER
41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
41 B3 >= 15 Megawatt 300
45 Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats 100 >300 m2
5020.4 Autobeklederijen 100
5020.4 Autospuitinrichtingen 100
5020.4 Autoplaatwerkerijen 100
505 Benzineservivestations: met LPG 300
51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
5121 Grth in akkerbouwproducten en veevoeders 100
5122 Grth in bloemen en planten 100
5124 Grth in huiden, vellen en leder 100
5125, 5131 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 100
5132, 5133 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën 100
5134 Grth in dranken 100
5135 Grth in tabaksproducten 100
5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 100
5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 100
5138, 5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 100
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Categorie 4 bedrijven; indicatieve afstand 100 tot 300 meter Afstand Bijzonderh
eden

SBI OMSCHRIJVING
514 Grth in overige consumentenartikelen 100
5151.2 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
5151.2 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 200
5151.2 3 - tot vloeistof verdichte gassen 300
5152.1 0 Grth in metaalertsen:
5152.1 1 - opslag opp. < 2.000 m2 300
5153 Grth in hout en bouwmaterialen 100
5154 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur 100
5156 Grth in overige intermediaire goederen 100
5162 Grth in machines en apparaten 100
517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 100
5211 Supermarkten 100 >2500 m2
554 2 Discotheken 100
60 - VERVOER OVER LAND
601 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 300
6021.1 Bus-, tram- en metro-remises 100
6023 Touringcarbedrijven
6024 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) 100
603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 100
63 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
6311.1 2 - stukgoed 300
6311.2 1 - containers 300
6311.2 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 300
6311.2 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 300
6311.2 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 300
6312 Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen 100
7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales laboratoria 100
7522 Defensie-inrichtingen 200
90 - MILIEUDIENSTVERLENING
9000.1 0 RWZI’s en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:
9000.1 1 - < 100.000 i.e. 200
9000.1 2 - 100.000–300.000 i.e. 300
9000.2 Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 100
9000.3 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:
9000.3 A6 Afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 Mega Watt 300
9000.3 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 300
9000.3 B Vuilstortplaatsen 300
9000.3 C Vuiloverslagstations 300
9000.3 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 300
92 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
9233 Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 300
9261.1 2 - niet overdekt 200
9261.2 Tennisbanen (met verlichting en omroepinstallatie) 100 recreatie
9261.2 Veldsportcomplex (met verlichting en omroepinstallatie) 100 recreatie
9261.2 D Stadions en openluchtijsbanen 300
9262 0 Schietinrichtingen:
9262 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 200
9262 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 300
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Categorie 4 bedrijven; indicatieve afstand 100 tot 300 meter Afstand Bijzonderh
eden

SBI OMSCHRIJVING
9262 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 200
9272.2 Modelvliegtuigvelden 300
9301.1 Wasserijen en strijkinrichtingen 100
9301.1 Tapijtreinigingsbedrijven 100
9301.3 Wasverzendinrichtingen 100
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Categorie 5 bedrijven zijn niet gewenst binnen de gemeente Haarlem.
In zeer uitzonderlijke gevallen is het na individuele toetsing mogelijk om een categorie 5 bedrijf één categorie
lager in te delen en als categorie 4 bedrijf aan te merken. De toetsing moet dan wel zeer duidelijk uitwijzen dat
de mate van hinder van een betreffend bedrijf slechts een (voor gevoelige bestemmingen) aan te houden afstand
van 300 meter of lager vereist.

Categorie 5 bedrijven; indicatieve afstanden 500 tot 1000 m.
SBI OMSCHRIJVING AFSTAND
111 2 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 100.000 N m3/d 500
111 3 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 100.000 N m3/d 700
1421 2 - steenbrekerijen 700
145 Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven 500
151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:
151 2 - vetsmelterijen 700
152 0 Visverwerkingsbedrijven:
152 1 - drogen 700
1551 0 Zuivelproducten fabrieken:
1551 1 - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 t/u 500
1551 2 - geconcentreerde producten, verdamp. cap. >= 500
1571 0 Veevoerfabrieken:
1571 1 - destructiebedrijven 700
1571 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700
1571 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) 700
1583 0 Suikerfabrieken:
1583 1 - v.c. < 2.500 t/j 500
1583 2 - v.c. >= 2.500 t/j 1000
1586 1 - koffiebranderijen 500
231 Cokesfabrieken 1000
2411 0 Vervaardiging van industriële gassen:
2411 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 700
2411 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 500
2411 3 - overige gassenfabrieken, explosief 500
2413 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:

2413 2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 700
2414.1 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:
2414.1 A2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 1000
2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):

2414.2 2 - p.c. >= 50.000 t/j 500
2415 Kunstmeststoffenfabrieken 500
2416 Kunstharsenfabrieken e.d. 700
242 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:
242 1 - fabricage 1000
242 2 - formulering en afvullen 500
2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
2441 2 - p.c. >= 1.000 t/j 500
2461 Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 500
2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

2462 2 - met dierlijke grondstoffen 500
261 0 Glasfabrieken:

261 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 500
2651 0 Cementfabrieken:
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Categorie 5 bedrijven; indicatieve afstanden 500 tot 1000 m.
SBI OMSCHRIJVING AFSTAND
2651 1 - p.c. < 100.000 t/j 500
2651 2 - p.c. >= 100.000 t/j 1000
2652 0 Kalkfabrieken:

2652 2 - p.c. >= 100.000 t/j 500
2653 0 Gipsfabrieken:

2653 2 - p.c. >= 100.000 t/j 500
2661.1 0 Betonwarenfabrieken:
2661.1 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, 700
267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

267 3 - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 t/j 700
2682 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:
2682 A2 - p.c. >= 100 t/u 500
271 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:
271 1 - p.c. < 1.000 t/j 700
272 0 Ijzeren- en stalenbuizenfabrieken:
272 1 - p.o. < 2.000 m2 500
272 2 - p.o. >= 2.000 m2 1000
273 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
273 2 - p.o. >= 2.000 m2 700
274 A0 Non-ferrometaalfabrieken:
274 A2 - p.c. >= 1.000 t/j 700
274 B0 Non-ferrometaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:
274 B1 - p.o. < 2.000 m2 500
274 B2 - p.o. >= 2.000 m2 1000
274 B0 Non-ferrometaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:
2751, 2752 2 - p.c. >= 4.000 t/j 500
2753, 2754 0 Non-ferrometaalgieterijen/ -smelterijen:
2753, 2754 2 - p.c. >= 4.000 t/j 500
2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:
2821 2 - p.o. >= 2.000 m2 500
287 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
287 A2 - p.o. >= 2.000 m2 500
351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
351 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 500
3511 Scheepssloperijen 700
353 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:
353 2 - met proefdraaien motoren 1000
371 Metaal- en autoshredders 500
372 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:
372 A2 - v.c. >= 100.000 t/j 700
40 A0 Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen >= 50 MW)
40 A1 - kolengestookt 700
40 A2 - oliegestookt 500
40 A3 - gasgestookt 500
40 A5 - warmtekrachtinstallaties (gas) 500
40 B0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
40 B5 - >= 1000 MVA 500
40 C0 Gasdistributiebedrijven:
40 C2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 500
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Categorie 5 bedrijven; indicatieve afstanden 500 tot 1000 m.
SBI OMSCHRIJVING AFSTAND
41 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
41 A1 - met chloorgas 1000
5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:
5151.1 2 - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 500
5151.2 2 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 500
5152.1 0 Grth in metaalertsen:
5152.1 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 700
6311.1 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:
6311.1 1 - containers 500
6311.1 3 - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2 1000
6311.1 4 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 700
6311.1 5 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 700
6311.1 6 - olie, LPG, e.d. 1000
6311.2 4 - ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 700
6311.2 6 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 500
6311.2 8 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 500
6311.2 9 - olie, LPG, e.d. 700
9000.1 0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:
9000.1 3 - >= 300.000 i.e. 500
9000.3 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500
9000.3 D0 Composteerbedrijven:
9000.3 D1 - open 700
92 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
9262 0 Schietinrichtingen:
9262 4 - vrije buitenbanen: schietbomen 500
9262 8 - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 500
9262 10 - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 1000
9262 B Skelterbanen, < 8 uur/week in gebruik 500
9262 C Skelterbanen, >=8 uur/week in gebruik 1000
9262 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik 700

Categorie 6 bedrijven zijn niet toegestaan binnen de gemeente Haarlem.

Categorie 6 bedrijven; indicatieve afstand 1500 meter
SBI OMSCHRIJVING
2320.1 Aardolieraffinaderijen
233 Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven
271 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:
271 2 - p.c. >= 1.000 t/j
3162 Koolelektrodenfabrieken
40 A4 - kerncentrales met koeltorens
6323 Luchthavens
9000.3 A3 - verwerking radioactief afval
9262 5 - vrije buitenbanen: geweerbanen
9262 6 - vrije buitenbanen: pistoolbanen
9262 9 - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen
9262 E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik
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Waarderingskaart

Bouwwerken van voor 1950 die vanwege 

hun hoge architectonische kwaliteit,

hun plaats in de stedenbouwkundige

structuur en/of als toonaangevend

element in de gevelwand een

belangrijke bijdrage leveren aan het 

stadsbeeld

Bouwwerken van voor 1950 van wisselende

architectonische kwaliteit, die voor wat

schaal en detaillering betreft passen in

de gevelwand maar geen architectonische

of stedenbouwkundige meerwaarde hebben.

Kandidaat gemeentelijk monument

Ensembles en seriebouw

Nieuwbouw na 1950

Grens van het bestemmingsplan

*

Rijksmonument / Gemeentelijk monument*

Alle op deze kaart aangegeven Orde 1 
panden zijn Rijksmonument
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1500            

Grens Frederikspark als rijksmonument
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