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Bestuurlijke context
Vanwege de constatering van overtredingen door de eigen inspectiediensten en de Vrom inspectie, is in
het gemeentelijk handhavingsprogramma en het jaarprogramma van Bureau Handhaving van de sector
SO opgenomen dat de Waarderpolder in 2006 gebiedsgericht aangepakt zal worden. De gemeente heeft
een beginselplicht tot handhaving van overtredingen, maar moet keuzes maken in verband met beperkte
capaciteit. Gezien de signalen uit dit gebied kiezen wij ervoor aan de Waarderpolder dit jaar structurele
aandacht te besteden.

Doel van de aanpak is overtredingen op te heffen en de Waarderpolder als bedrijventerrein te
versterken. Dit wordt bereikt door actief overtredingen op te sporen op het gebied van illegaal wonen,
illegale bouw, in beslag name openbare ruimte, brandveiligheid en milieu. Daarnaast zal de aanpak
gericht zijn op het voorkomen van overtredingen in de toekomst door goede voorlichting en monitoren
van het gebied.

Sinds september 2002 is het niet langer toegestaan in de Waarderpolder woningen te creëren ten
gevolge van een partiële herziening van het bestemmingsplan. De controle op illegaal wonen zal in
eerste instantie een administratieve controle zijn om zicht te krijgen op de omvang van de problematiek.
Als dit duidelijk is zal verdere besluitvorming over hoe om te gaan met de illegale bewoning in de
Waarderpolder aan het college voorgelegd worden.

Als startsein van de daadwerkelijke inventarisatie van het gebied en aanpak van overtredingen wordt
een brief aan de bedrijven en bewoners gezonden (zie bijlage A). Uitgesloten van deze projectmatige
aanpak zijn de Waarderhaven en de woonwagelocatie.

Commissieparagraaf:
Teneinde de raad op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen en aandachtspunten op het
gebied van handhaving van de regelgeving, wordt het stuk ter kennisgeving aan de commissie
Ontwikkeling gezonden.



S t a r t n o t i t i e g e b i e d s g e r i c h t e a a n p a k W a a r d e r p o l d e r

Handhaving ruimtelijke ordening, bouw- en milieuregelgeving,
beheer openbare ruimte en brandveiligheid
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Inleiding

Vanuit het ISHO (Intersectoraal handhavings overleg) en in de dagelijkse praktijk is gesignaleerd dat
het nodig is extra aandacht te besteden aan overtredingen in de Waarderpolder. De VROM inspectie
heeft ook gewezen op diverse overtredingen in het gebied en het ontbreken van een goed beeld hiervan
bij de gemeente. Met de vaststelling van het Handhavingsprogramma 2006 van de gemeente Haarlem
is daarom besloten de Waarderpolder als project aan te pakken.

Binnen dit project werken de volgende onderdelen met elkaar samen :
- sector Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen & Toezicht, bureau Handhaving
- sector Stadsbeheer, afdeling Beheer Openbare Ruimte, bureau Beheer Wijken
- sector Stadsbeheer, afdeling Milieu, bureau Handhaving
- sector Brandweer en Ambulance, afdeling Proactie & Preventie, bureau Preventie

De soort overtredingen die in de Waarderpolder gesignaleerd zijn liggen vooral op het vlak van
SO/V&T/bureau Handhaving en SB/BOR/bureau Beheer Wijken. Het gaat voornamelijk om wonen in
strijd met het bestemmingsplan, illegale bouw (keten en containers), detailhandel in strijd met het
bestemmingsplan (SO) en in beslag name van de openbare weg door onder andere containers en
reclameborden (SB). Het illegaal wonen heeft een direct verband met de Milieuregelgeving omdat
daarin de veiligheidsafstanden ten opzichte van bedrijven bepaald zijn. De daadwerkelijke controles in
het kader van dit project zullen met name door SO/handhaving en SB/wijken uitgevoerd worden. Bij
signalering van onregelmatigheden of het vermoeden daarvan op het gebied van SB/handhaving of
B&A/Preventie wordt gezamenlijk opgetreden.

Uitgesloten van deze projectmatige aanpak van het gebied zijn de Waarderhaven en de
woonwagenlocatie. Deze gebieden vereisen weer een specifieke aanpak vanwege de afwijkende
problematiek. In de Waarderhaven vindt al een intersectorale aanpak plaats van geconstateerde
overtredingen. Doel van het project is het industriegebied een betere/nettere uitstraling te geven en het
gebied als aantrekkelijk bedrijventerrein te versterken. De ondernemers in de Waarderpolder zullen
geïnformeerd worden over de regelgeving en het opheffen van illegale situaties. Ook de
beheersbaarheid van het gebied in de toekomst en het voorkomen van ontstaan van illegale situaties
krijgen aandacht.
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Gebiedsbeschrijving
Voor dit project is de begrenzing van het huidige bestemmingsplan aangehouden. Het woongedeelte
van de Thorbeckebuurt en het gedeelte onder de Amsterdamse Vaart wordt echter buiten beschouwing
gelaten. Kenmerkend voor de Waarderpolder is de specifieke bestemming en de geisoleerde ligging
ten opzichte van de overige delen van de stad. Dit komt tot uiting door de scheidende werking van het
Noorder Buiten Spaarne aan de westzijde en de spoorlijn Amsterdam Haarlem aan de zuidzijde. Aan
de oostzijde sluit het gebied aan bij voor reacreatie bestemde gronden, behorende tot het
Recreatieschap Spaarnwoude.

De Waarderpolder is na de binnenstad het belangrijkste gebied voor de werkgelegenheid in Haarlem.
De binnenstad is het gebied voor de detailhandel, de Waarderpolder is het aangewezen gebied voor de
(grote) industriele vestigingen. De grafische industrie en de transportmiddelenindustrie nemen een
belangrijke plaats in. Uit de cijfers blijkt dat een gering aantal grote bedrijven in de Waarderpolder
zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid in Haarlem.

Huidig bestemmingsplan
Het huidige bestemmingsplan is vastgesteld door de Gemeenteraad in augustus 1991. Binnen dit
bestemmingsplan is het toegestaan bedrijfswoningen “een woning bij een bedrijf” te creëren.
Op 27 september 2002 is een voorbereidingsbesluit voor partiele herziening van het bestemmingsplan
van kracht geworden. Het creëren van (bedrijfs)woningen is hiermee niet langer mogelijk.
Het verder bebouwen van de bedrijfsterreinen is veelal toegestaan. Daarbij moet het mogelijk blijven
voldoende parkeerplaatsen op het eigen terrein te hebben. Volgens het huidige bestemmingsplan is het
(met vrijstelling) mogelijk de volgende soorten detailhandel te voeren : “machines tbv bedrijven, 
vrachtwagens, caravans en boten en brandgevaarlijke en explosieve stoffen”.

In het gebied zijn de volgende bestemmingen te onderscheiden :
- bedrijfsdoeleinden
- kantoren
- recreatieve doeleinden
- groen- en speelvoorzieningen
- maatschappelijke doeleinden
- woonschepen
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- recreatie

Het overgrote deel (circa 90%) van het gebied valt onder de bestemming bedrijfsdoeleinden. De
bestemming kantoren bevindt zich slechts incidenteel langs de noordkant van de spoorlijn. De
woonschepen bevinden zich op één locatie aan de Industrieweg. De bestemming bedrijfsdoeleinden is
bij sommige kavels aangegeven als UB, uit te werken bestemming. In 1997 is voor Sony Music een
uitwerkingsplan gemaakt voor het zuidoostelijk deel aan de Swensweg. Het terrein heeft een
bedrijfsbestemming gekregen. In 2004/2005 is op dit terrein het huidige Ikea gebouwd (met
vrijstelling).

Toekomstig bestemmingsplan
De stand van zaken van het nieuwe bestemmingsplan voor de Waarderpolder is mede van belang voor
de detailhandel in het gebied. Het is nog niet duidelijk wat exact wel en wat niet toegestaan gaat
worden in de Waarderpolder aan detailhandel. Er is wel een notitie over geschreven die integraal
onderdeel gaat uitmaken van de voorschriften, maar er is nog geen (voor)ontwerp bestemmingsplan
waarop de handhaving zich kan baseren. Dit onderwerp leent zich daardoor meer voor aanpak in een
later stadium. De lopende zaken worden op basis van het huidige bestemmingsplan aangepakt.
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Stedelijke Ontwikkeling
Vergunningen en Toezicht/bureau Handhaving

Illegaal wonen
Het huidige bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 28 augustus 1991. Binnen dit
bestemmingsplan is het toegestaan “een woning bij een bedrijf” te creëren.
Op 27 september 2002 is het voorbereidingsbesluit voor de partiele herziening van het
bestemmingsplan van kracht geworden. Het creëren van (bedrijfs)woningen is daardoor vanaf die
datum niet langer toegestaan.

Er zijn verschillende lijsten van adressen waar mogelijk gewoond wordt in de Waarderpolder. De
lijsten van SO, van de Belastingdienst en die van Milieu zullen vergeleken worden en samengevoegd
tot 1 totaallijst. Daarnaast zijn meldingen gedaan van illegaal wonen bij SO die ook aan de lijst
toegevoegd zullen worden. Deze verzamellijst zal eerst administratief gecontroleerd worden.
De volgende aandachtspunten worden nagekeken :
- datum vanaf wanneer er gewoond wordt, inschrijvingen GBA, als de datum voor 27 september

2002 ligt, is het wonen mogelijk niet illegaal maar zal met het nieuwe bestemmingsplan
waarschijnlijk een uitsterfbeleid gehanteerd worden;

- bouwvergunningen op dat adres (is de woning ook legaal met bouwvergunning als woning
gebouwd of eventueel later tot woning verbouwd);

- staat het adres bekend als een woning in de Basis registratie Gebouwen (BGB);
- wordt er gewoond door mensen die een bedrijf voeren op hetzelfde terrein.

Hieruit volgt een lijst met adressen waar mogelijk illegaal gewoond wordt.
Vervolgens zal door Burgemeester en Wethouders bepaald moeten worden wat het vervolgtraject
wordt. Er zijn verschillende mogelijkheden: enerzijds het bezoeken en daadwerkelijk handhavend
optreden met als gevolg huisuitzettingen, anderzijds niet handhavend optreden maar informeren en
beperken naar de toekomst. Deze laatste aanpak zou leiden tot informatie aan bewoners dat bewoning
illegaal is en dat klachten over bedrijfsoverlast geen gehoor zullen vinden. Verder inschrijvingen bij
bevolking wordt geblokkeerd indien mogelijk.

Gevelreclame
Illegale gevelreclame kan door het gebied te fotograferen en verleende vergunningen na te kijken
geïnventariseerd worden. De regelgeving voor gevelreclames is echter toegesneden op de
winkelstraten in de stad en niet op industrieële gebieden als de Waarderpolder. Hier hetzelfde regime
toepassen als in de binnenstad zou het ongewenste effect hebben dat vrijwel alle reclames verwijderd
moeten worden. Bovendien is de maat van gebouwen en wegen geheel anders dan die in de
Binnenstad van Haarlem. Een specifiek op dit soort gebieden toegesneden richtlijn is daarom
wenselijk. Hiervoor zal overleg gevoerd moeten worden met de Beleidsafdeling en
Welstandscommissie.

Illegale bouw containers en noodgebouwen
Bureau Toezicht van de sector Stedelijke Ontwikkeling heeft de afgelopen periode een inhaalactie
gehouden waarbij alle nog niet afgeronde bouwvergunningdossiers in de Waarderpolder afgeschouwd
zijn. Dit betekent dat percelen waarop vergunde bouwactiviteiten zijn geweest in ieder geval al
gecontroleerd zijn.
De controle van illegale bouw zal zich richten op de zaken die bij de eerste inventarisatie direct
aandacht trekken en ook door de VROM-inspectie zijn opgemerkt : containers en
keten/noodgebouwen die zonder bouwvergunning zijn geplaatst ofwel met een tijdelijke vergunning
en als permanent gebouw gebruikt worden. De grootte en bebouwingshoeveelheid van het gebied leent
zich niet voor een controle waar bij ieder perceel de bouwtekeningen worden gelicht uit het archief en
gedetailleerd nagelopen worden. Als bij de inventarisatie andere gebouwen opvallen waar het
vermoeden bestaat van illegale bouw of nieuwe bijgebouwen geconstateerd worden, wordt nagekeken
worden of hier vergunning voor verleend is.

Het capaciteitsbeslag voor de uitvoering van de inventarisatie en de zaken die hieruit voortvloeien is
vastgelegd in het jaarprogramma van bureau Handhaving SO.
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Stadsbeheer
Beheer Openbare Ruimte/bureau Beheer Wijken

De afdeling BOR concentreert zich op de handhaving in de openbare ruimte en zal zich richten op de
volgende overtredingen:
- Aanhangers (art 132 APV)
- Het innemen van openbare grond (art 14 APV)
- Reclameborden in de openbare ruimte, niet zijnde gevelreclame (art 14, art 75, 124 en 125 APV)

Aanhangers
Aanhangers e.d. mogen op grond van artikel 132 APV niet langer dan drie dagen aaneengesloten op de
openbare weg staan.
De aanpak van aanhangers en dergelijke in de Waarderpolder zal op dezelfde wijze geschieden als in
de rest van de stad. De controle op aanhangers in de stad vindt wekelijks op woensdag plaats. In het
kader van het project heeft de Waarderpolder verhoogde aandacht.
In principe is dit een activiteit waar geen samenwerking met andere handhavingsonderdelen voor
noodzakelijk is. De handhaving kan per direct beginnen.

Innemen openbare grond
Het is op grond van artikel 14 APV verboden zonder vergunning van het college de weg of een
weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. De weg wordt hier
conform artikel 1 onder A van de APV in de meest brede zin bedoeld. Voor het plaatsen van objecten
(steigers, containers etc) is op grond van dit artikel een vergunning nodig. Tevens dient voor het
gebruik van de openbare grond precario te worden betaald.

De Waarderpolder wordt in een aantal clusters opgedeeld. Per cluster vindt een inventarisatie plaats.
Bedrijven die zonder vergunning objecten op de openbare weg hebben staan, worden schriftelijk
benaderd. Zij worden binnen een nader te bepalen termijn in de gelegenheid gesteld alsnog een
vergunning aan te vragen. Gebeurt dit niet, dan wordt bestuursdwang toegepast of een last onder
dwangsom opgelegd.
Samenwerking voor dit onderdeel kan plaatsvinden met bureau handhaving van SO voor objecten die
bouwvergunningplichtig zijn.

Reclameborden
Reclameborden vallen zowel onder artikel 14 APV voorzover ze op de openbare weg staan, als onder
bouwregelgeving en mogelijk ook de artikelen 75, 124 en 125 APV.
De gemeente Haarlem heeft voor een deel van de reclame in de openbare ruimte contracten afgesloten
met 3 bedrijven.

Momenteel wordt onderzocht of de wegbewijzering in de Waarderpolder kan worden aangepast. De
afdeling BOR wil met de handhaving op reclameborden, die fungeren als een alternatieve
wegbewijzering, zoveel mogelijk aansluiten op de realisering van de nieuwe wegbewijzering. Zo zal
het draagvlak onder de ondernemers groter worden en daarmee de inzet van de handhavingscapaciteit
beperkter zijn. Of de wegbewijzering er op korte termijn komt, is sterk afhankelijk van de kosten. Hier
komt binnenkort duidelijkheid over.

In het geval de wegbewijzering niet wordt aangepast, wordt op dezelfde wijze als bij het innemen van
openbare grond gehandeld. Deze werkwijze wordt ook gehanteerd voor de overige reclameborden op
de openbare weg. Reclameborden in de openbare ruimte worden niet vergund, tenzij dit borden zijn
ten behoeve van werkzaamheden van de gemeente (algemeen belang) zelf.

Bedrijven kunnen worden benaderd in samenwerking met het parkmanagement. Samenwerking voor
dit onderdeel kan plaatsvinden met bureau handhaving van SO voor reclameborden die
bouwvergunningplichtig zijn.
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Stadsbeheer
Milieu/bureau Handhaving

Het jaarlijkse werkprogramma van de afdeling Milieu bevat controles op de Wet milieubeheer en de
overige milieuwetgeving. Voor een groot deel vinden deze controles plaats in de Waarderpolder. Alle
bedrijven worden met een zekere controlefrequentie bezocht en gecontroleerd. De controlefrequentie
is als volgt:
- Bedrijven in milieucategorie 1: eenmaal in de 10 jaar;
- Bedrijven in milieucategorie 2: eenmaal in de 5 jaar;
- Bedrijven in milieucategorie 3: eenmaal in de 2 jaar;
- Bedrijven in milieucategorie 4: eenmaal per jaar.

De milieucategorie 1 bestaat uit bedrijven die relatief weinig milieubelasting veroorzaken, bedrijven in
categorie 4 veroorzaken relatief veel milieubelasting.
Bedrijven worden gecontroleerd op aspecten die gevaar, schade en hinder kunnen veroorzaken
(bijvoorbeeld ontploffingsgevaar, bodemverontreiniging en geluidhinder) en de zgn. “verruimde 
reikwijdte (zuinig omgaan met grondstoffen, water en energie).

Illegale woningen kunnen belemmerend werken bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten. Bepaalde
activiteiten vragen immers om een veiligheidsafstand tot woningen. Indien binnen een contour
woningen worden gerealiseerd kan dit nadelige gevolgen hebben voor de betrokken bedrijven, zij
zullen immers in hun bedrijvigheid worden belemmerd. Daardoor is de handhaving en controle op het
illegaal wonen van groot belang in de Waarderpolder en heeft dit een direct raakvlak met de afdeling
Milieu. In het kader van dit project zal de samenwerking met Milieu dan ook met name liggen op het
vlak van illegaal wonen.

In het kader van samenwerking met andere afdelingen zal bureau Handhaving van de afdeling Milieu
ondersteuning geven bij dit project. Deze ondersteuning vindt plaats op het moment dat
milieurelevante zaken worden aangetroffen.

Brandweer en Ambulance
Proactie en Preventie/bureau Preventie

De brandweer is in de Waarderpolder naast het gezamenlijk opleveren van ver- en nieuwbouwpanden
met bureau Toezicht van SO vooral bezig met het controleren en handhaven van afgegeven
gebruiksvergunningen. Op grond van de Haarlemse bouwverordening zijn bepaalde categorieën
gebouwen gebruiksvergunningsplichtig. Deze gebouwen worden afhankelijk van risico (oppervlakte,
hoogte, functie en aantal bezoekers) ingedeeld in een controlecyclus. Deze controlecyclus kan oplopen
van eens in de vier jaar bij een gering risico tot vier keer per jaar bij een hoog risico.

De verschillende gebruiksfuncties die in de Waarderpolder voorkomen zijn: kantoorfunctie, industriële
functie, kamergewijze verhuur, bijeenkomstfunctie (functie voor het samenkomen van mensen voor
kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het
gebruik ter plaatse en het aanschouwen van sport) en opslagen gevaarlijke stoffen. Het betreft hier
ongeveer 100 inrichtingen. Vooral combinaties van functies met de aanwezigheid van grote
hoeveelheden (niet zelfredzame) mensen zijn bepalend voor de indeling in een risicoklasse. In de
Waarderpolder gaat het over het algemeen om de combinatie van industrie, kantoor en de opslag van
gevaarlijke stoffen. Deze categorieën worden door de brandweer over het algemeen een maal per jaar
periodiek bezocht.

Bij deze periodieke controles komen allerlei onvolkomenheden aan het licht. Hierbij valt te denken
aan afgesloten en slecht aangeven vluchtwegen, verouderde blusmiddelen, slecht onderhouden en
doorbroken brandwerende scheidingsconstructies, het niet aanwezig hebben van de benodigde
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brandbeveiligingsinstallaties, een gewijzigd niet gemeld gebruik, brandonveilige aan- en
bekledingsmaterialen, enz. Contact en of controles aan de hand van meldingen van derden komt
vrijwel niet voor. Dit is dan ook de reden dat een actieve opstelling van de brandweer noodzakelijk is.

Verder is controle en handhaving niet alleen nodig voor de veiligheid van de gebruiker en zijn
omgeving. Ook voor een veilige en effectieve inzet door de brandweer is het noodzakelijk dat de
brandveiligheid van de panden op orde is. Niets is gevaarlijker dan een pand waarbij de veiligheid
anders is dan verwacht. Het betreft hier naast de bouwkundige staat ook de hoeveelheid van de
opgeslagen stoffen en het gebruik.

De gebruiksvergunning is er voor bedoeld het huidige gebruik af te stemmen op de aangetroffen
bouwkundige situatie. Een bouwwerk kan nog zo brandveilig gebouwd worden, als de gebruikers het
vervolgens niet brandveilig gebruiken, kan de brandveiligheid van het bouwwerk teniet worden
gedaan. Zijn gebruik en bouw niet in overeenstemming dan zal handhavend worden opgetreden. Op
deze manier worden panden binnen de daarvoor geldende regels optimaal en (brand)veilig gebruikt.
Componenten die bij de controles worden bekeken zijn: gebruiksfunctie, bereikbaarheid en
bruikbaarheid van vluchtwegen, brand- en rookcompartimentering, aan- en bekledingsmaterialen,
blusmiddelen, brandbeveiligingsinstallaties, capaciteit, enz.

In het kader van samenwerking met andere afdelingen zal bureau Preventie ondersteuning geven bij
dit project. Deze ondersteuning vindt plaats op het moment dat voor de preventie relevante zaken
worden aangetroffen of het vermoeden bestaat van overtredingen op dit gebied.

Planning vervolgaanpak
Gezamelijke brief aan bedrijven en bewoners : oktober 2006
Administratieve controles illegaal wonen en
overleg reclamebeleid oktober 2006
Inventarisatie gebied / controles : november 2006
Bespreking inventarisatie en resultaten : november 2006
Vervolgaanpak overtredingen : doorlopend vanaf constateringen
Afsluiting gebiedsgerichte aanpak : februari 2007

De vervolgaanpak van overtredingen kan langdurig zijn, afhankelijk van de soort overtreding en de
houding van de overtreder. Bij een weigerachtige houding kan door bezwaar en beroepsprocedures een
zaak meerdere jaren in beslag nemen. Als afronding van de gebiedsgerichte aanpak wordt daarom een
punt in de tijd gekozen waarin duidelijk is welke overtredingen zijn geconstateerd en de aanpak van
deze overtredingen in een gevorderd stadium is. Gezien het feit dat de duur hiervan erg afhankelijk is
van de omstandigheden van iedere specifieke zaak, kan het zijn dat dit eerder of later wordt dan
februari 2007, hierover zal tussentijds in de Maraps gerapporteerd worden.

oktober 2006



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Brinkmannpassage 71-76, Grote Markt, Haarlem, 2011 NZ Haarlem * Telefoon 5113000, telefax
5113458
www.haarlem.nl

Geachte ondernemer/bewoner,

Het bedrijventerrein de Waarderpolder is van grote economische betekenis voor
Haarlem. Het gemeentebestuur heeft de Waarderpolder daarom als aandachtsgebied
opgenomen in het ‘jaarprogramma handhaving 2006’. Ook het ministerie van Vrom 
deed al eerder een aanbeveling meer aandacht te besteden aan de naleving van de
regelgeving in de Waarderpolder. Het doel van deze extra aandacht is de uitstraling
van de Waarderpolder als professioneel bedrijventerrein te behouden en te
versterken.

Meerdere aandachtspunten
De bedrijven in de Waarderpolder die onder de Wet Milieubeheer vallen, worden
regelmatig bezocht door gemeentelijke Milieu-inspecteurs. Daarnaast vinden
periodieke controles plaats bij de bedrijven die een gebruiksvergunning van de
Brandweer (nodig) hebben. Er zijn echter ook reguliere controles noodzakelijk op
het gebied van bouwen en wonen en inbeslagname van openbare ruimte zonder
vergunning. De gemeente zal dit najaar met name aan de laatst genoemde zaken
extra aandacht besteden. Deze controles richten zich vooral op inname van
openbare grond, reclame uitingen, illegaal wonen en illegale bouw.

Wat gaat er gebeuren?
De gemeentelijk inspecteurs zullen de Waarderpolder binnenkort inventariseren.
Daarbij gaat speciale aandacht uit naar plekken waar eerder melding was van zaken
strijdig met de regelgeving. Door bestanden te raadplegen zal ook gecontroleerd
worden op illegale bewoning.

Gemeente Haarlem

Retouradres Postbus 741, 2003 RS Haarlem

Aan de ondernemers en bewoners
van de Waarderpolder

Informatie handhaving in de Waarderpolder

Datum
Ons kenmerk

Contactpersoon
Doorkiesnummer

Onderwerp

31 oktober 2006
SO/VT/2006/4454
Mevrouw C. van Keulen/P.C.J. Janssen
023-5113843/5113846
extra aandacht voor handhaving in de Waarderpolder

Jan Nieuwenburg
Wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en
Verkeers- en Vervoersbeleid
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Bij constatering van overtredingen, wordt de verantwoordelijke persoon of het
bedrijf benaderd. In eerste instantie wordt bekeken of het mogelijk is de situatie te
legaliseren door bijvoorbeeld de benodigde vergunningen aan te vragen. Als dat
niet mogelijk is, zal de situatie aangepast moeten worden tot een legale situatie is
bereikt. Hiervoor wordt een reële termijn gegeven.

Met het handhaven van de regelgeving wordt een veilig en gezond klimaat om in te
leven, wonen, en ondernemen nagestreefd. De gemeente heeft daarbij de
medewerking van haar inwoners en ondernemers nodig, aangezien zij gezamenlijk
de stad vormgeven. Ik vertrouw dan ook op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Jan Nieuwenburg


