
 

B&W-besluit:  

1. Het college geeft opdracht tot het voeren van een vrijstellingsprocedure ingevolge artikel 19 WRO 

door het Bureau Specifieke Taken van de afdeling Vergunningen en Toezicht van de sector 

Stedelijke Ontwikkeling teneinde de horeca-activiteiten door de Philharmonie en het Patronaat  te 

legaliseren. 

2. Het college besluit om in afwachting van deze procedure niet tot handhaving over te gaan in reactie 

om de verzoeken om handhaving van de bestemmingsplanbepalingen door het Bureau Eerlijke 

Mededinging namens de afdeling Haarlem van Koninklijke Horeca Nederland. 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties 

4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit 

5. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie 
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B & W-vergadering van  24  oktober  
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Bestuurlijke context 
 

Via het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) is in opdracht van Koninklijke Horeca Nederland verzocht 

om op te treden tegen de horeca-activiteiten die plaatsvinden in de Philharmonie en het Patronaat. Door 

de stadsadvocaat is in opdracht van de afdeling Vergunningen en Toezicht van de sector Stedelijke 

Ontwikkeling een onderzoek ingesteld naar de veronderstelde overtreding van de 

bestemmingsplanbepalingen. 

Het bestemmingsplan “Appelaar 2000” is van toepassing op de Philharmonie. Dit bestemmingsplan is 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord Holland op 19 juni 2001. Het bestemmingsplan staat 

slechts op de begane grond horeca toe.  Van de twee zalen die zich niet op de begane grond bevinden 

valt de Van Beinumzaal onder  het overgangsrecht omdat daar al tijdens het vorige bestemmingsplan 

geschonken werd. De activiteiten die plaatsvinden in de Van Warmerdamzaal dienen, aangezien het  

bestemmingsplan hier niet in voorzien heeft, vrijgesteld te worden  

Het bestemmingsplan “Garenkokerskwartier” is van toepassing op het Patronaat. Dit bestemmingsplan 

is goedgekeurd door Gedeputeerde staten op 25 oktober 2005. Het bestemmingsplan staat slechts aan de 

hoofdfunctie ( maatschappelijke doeleinden) ondergeschikte en daarmee verbonden horeca-activiteiten 

toe. Aangezien de exploitatie van het café-restaurant in de praktijk niet geheel samenloopt met de 

activiteiten in de theaterzalen dient er een vrijstellingsprocedure ingevolge artikel 19 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening (WRO) gevoerd te worden. 

 

De  commissie Ontwikkeling ontvangt dit besluit ter informatie.  Het doel is de commissie op de 

hoogte te stellen van de voorgenomen bestemmingsplanprocedures rondom twee van de 

belangrijkste cultuur- en poppodia in Haarlem, de Philharmonie en het Patronaat 

 

 



 

 

Nota van het College van Burgemeester en Wethouders 

 

Verzoek handhaving bestemmingsplan Philharmonie en Patronaat 

 

 

1. Verzoek om handhaving van 30 maart 2006 en van 18 april 2006 

 

Verzoek om handhaving van 30 maart 2006 ( Patronaat). Op 30 maart 2006 is namens de afdeling 

Haarlem van Koninklijke Horeca Nederland een verzoek om handhaving voor wat betreft de bepalingen 

van het ter plaatse geldende bestemmingsplan binnengekomen. De  horeca-activiteiten van het Patronaat  

zouden met de bepalingen van het bestemmingsplan in strijd zijn.Met name worden genoemd de 

accommodatie voor feesten en de exploitatie van een openbaar toegankelijk restaurant op het perceel 

Zijlsingel 2. 

 

Verzoek om handhaving 18 april 2006 ( Philharmonie) Op 18 april 2006 zijn twee verzoeken om 

handhaving ingediend namens de afdeling Haarlem van Koninklijke Horeca Nederland. Na overleg met 

het Bureau Eerlijke Mededinging  is één van deze verzoeken ingetrokken en dient nog een besluit 

genomen te worden op het resterende verzoek om handhaving wegens strijd met het vigerende 

bestemmingsplan. Het concertgebouw Philharmonie  zou volgens het Bureau Eerlijke Mededinging in 

strijd met de gebruiksvoorschriften van het vigerende bestemmingsplan van het perceel Lange 

Begijnestraat 11 handelen door het aanbieden van horeca op de eerste verdieping. 

 

2. Onderzoek door stadsadvocaat van 28 augustus 2006 

 

Aangezien de verzoeken om handhaving van het Bureau Eerlijke Mededinging  gevolgen kunnen 

hebben voor de betrokken instellingen en de gemeente Haarlem als subsidieverstrekker, is besloten om 

het advies van de stadsadvocaat te vragen. Op 28 augustus 2006 is het rapport van de stadsadvocaat 

ontvangen.  

 

Het Patronaat: Het Patronaat is gevestigd aan de Zijlsingel 2. Het betreft hier het “nieuwe”Patronaat, 

compleet met café en  restaurant en verhuur van zalen. Het vigerende bestemmingsplan 

“Garenkokerskwartier”, vastgesteld door de Raad op 23 maart 2005 en goedgekeurd door GS van Noord 

Holland op 25 oktober 2005 staat het gebruik “Maatschappelijke doeleinden”toe. Dit betekent dat 

uitsluitend het gebruik als verenigingsgebouw/sociëteit, scholen, ( para- en sociaal) medische 

voorzieningen, religie, culturele voorzieningen, religie, culturele voorzieningen, peuterspeelzaal of 

kinderdagverblijf is toegestaan. Daarnaast is  aan de hoofdfunctie ondergeschikt en daarmee verbonden 

horeca-activiteit toegestaan met niet meer dan 20% van het bruto vloeroppervlak tot een maximum van 

100 m2. Het exploiteren van het eetcafé met de huidige ruime openingstijden loopt waarschijnlijk niet 

voldoende samen met de culturele hoofdactiviteit om te kunnen spreken van ondergeschikte/ 

ondersteunende horeca-activiteiten. Het verlenen van een gebruiksvrijstelling als bedoeld in artikel 19 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is hier benodigd. 

 

Philharmonie: Het bestemmingsplan ter plaatse is “De Appelaar 2000”, vastgesteld door de Raad op 13 

december 2000 en goedgekeurd door GS van Noord-Holland op 19 juni 2001. De geldende bestemming 

voor het perceel Lange Begijnestraat 11 is geregeld in artikel 8: Maatschappelijke doeleinden. Volgens 

deze bestemming is op het perceel toegestaan: “culturele voorzieningen, waaronder een 

concertgebouw, vergader- en congresfaciliteiten en op de begane grond horeca, alles met bijbehorende 

voorzieningen”. Horeca is slechts op de begane grond toegestaan zodat het verlenen van een 

gebruiksvrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening benodigd is voor 

de Van Warmerdamzaal. De Van Beinumzaal, die zich ook niet op de begane grond bevindt, valt onder 

het overgangsrecht. 

 

3. Conclusies en maatregelen 

 



Uit het onderzoek van de stadsadvocaat is gebleken dat er mogelijk op een aantal onderdelen niet wordt 

voldaan aan de bepalingen van de bestemmingsplannen die gelden voor het Patronaat en de 

Philharmonie. Door het voeren van een vrijstellingsprocedure wordt de strijdigheid met deze 

bestemmingsplannen opgeheven en wordt gehoor gegeven aan de verzoeken om handhaving vanuit het 

Bureau Eerlijke Mededinging van Horeca Nederland. 

Het college dient een vrijstellingsprocedure ingevolge artikel 19 WRO te volgen teneinde de mogelijke 

strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen. 
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