
B&W-besluit:

1. Het college neemt kennis van de ingekomen reacties en stemt in met de verwerking van deze
reacties in de Welstandscriteria Deo.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.

3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover
een advies heeft uitgebracht.

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

5. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover
een advies heeft uitgebracht.
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Bestuurlijke context
In 2004 heeft de raad de Welstands- en Monumentennota Haarlem vastgesteld. In deze nota worden
randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente aangegeven. De
Commissie Welstand en Monumenten gebruikt deze nota als kader waarbinnen zij bouwplannen kunnen
beoordelen.

De Welstands- en Monumentennota biedt onvoldoende toetsingskader voor de herontwikkeling van het
Deoterrein: de ziekenhuisfunctie verdwijnt en er komt (hoofdzakelijk) woonbebouwing voor in de
plaats. Daarom zijn er voor het Deoterrein aanvullende welstandscriteria geformuleerd. Deze criteria
dienen met de Welstands- en Monumentennota als toetsingskader voor het binnenkort in te dienen
nieuwbouwplan Deoterrein. De welstandscriteria gaan in op zaken als ruimtelijke structuur en context
van het gebied, massa en vorm en geven een aanzet voor de detaillering, kleur en materiaal van de
toekomstige bebouwing. Voor de volledige inhoud van de Welstandscriteria Deo wordt verwezen naar
de bijlage.

De Welstandscriteria Deo zijn door het college vastgesteld op 25 juli 2006. Het plan heeft gedurende
zes weken ter inzage gelegen. In die periode zijn vier reacties ingediend.

Raadsparagraaf:
De raad stelt met de Welstandscriteria Deo de welstandscriteria vast voor de welstandstoetsing van
bouwaanvragen door de welstandcommissie.



WELSTANDSNOTA TEN BEHOEVE VAN HET GEBIED DEO

Reactie op ingekomen zienswijzen

Naar aanleiding van de tervisieligging van de welstandscriteria voor het project
Deo zijn vier reacties ingekomen. Het betreft de reacties van:

1. J.C. van der Worp, Soutmanstraat 28
2. Karin Schot, Maerten van Heemskerckstraat 53
3. wijkraad Frans Hals, postbus 2279
4. wijkraad Kleverpark, postbus 2149

In het navolgende wordt–in een aantal categoriën–eerst de zienswijze
weergegeven, en wel in cursief, deels letterlijk en deels samengevat. Daarop
volgt ons commentaar.

over de Welstandsnota in algemene zin:

De welstandsnota zou helder, door de gemeente vastgestelde criteria moeten
bieden om de beeldkwaliteit van bouwplannen te kunnen toetsen. De nota
schiet tekort omdat de welstandscriteria voornamelijk bestaan uit (niet
onomstreden) karakteristieken van het Masterplan Deo. [4]
reactie:
Met het in de eerste zin gestelde zijn wij het geheel eens. Naar aanleiding van de
tweede zin het volgende.
De welstandsnota t b v het gebied Deo bestaat uit twee gedeelten.
In het eerste gedeelte–de gebiedsomschrijving–is de context aangeduid van
de later te beoordelen bouwaanvragen. Het is niet anders dan logisch dat deze
omschrijving direct samenvalt met de inhoud van het Masterplan zoals dat
eerder door ons is aanvaard als basis voor de planontwikkeling.
Het tweede gedeelte omvat de eigenlijke welstandscriteria. Ook hier is sprake
van een zichtbare relatie met het Masterplan maar op een aantal punten gaan
de criteria wat vérder.
Het inhoudelijke verband tussen welstandscriteria en Masterplan is in onze
ogen tamelijk vanzelfsprekend gelet op het feit dat het Masterplan op zijn beurt
in belangrijke mate is gebaseerd op de door de Haarlemse gemeenteraad
vastgestelde planuitgangspunten.

n a v de paragraaf ‘Gebiedsbeschrijving’:

De welstandsnota poneert het Masterplan ten onrechte als een voldragen
stedenbouwkundig plan. De waardering die in de welstandsnota te lezen valt
voor de toekomstige invulling van het Deo-terrein is voorbarig. [4]
reactie:
Het Masterplan Deo hebben wij geruime tijd geleden aanvaard als basis voor
verdere planontwikkeling. De essenties van het Masterplan zijn onzes inziens
vooral gelegen in de (vooral stedebouwkundige) hoofdlijnen voor de verdere
planontwikkeling; in die zin is sprake van een–naar ons idee voldragen–
stedebouwkundig plan in hoofdzaken.
Verder is het voor ons niet duidelijk waar in de Welstandsnota “waardering 
voor de toekomstige invulling van het Deo-terrein” te lezen is.



De stelling dat de bouwblokkenin het middengebied “een dialoog aangaan 
met het oude hoofdgebouw en de voormalige kerk” geeft geen duidelijkheid 
over de kwaliteit ervan. [4]
reactie:
Het hier gestelde is juist; er is sprake van een gegeven dat op uiteenlopende
wijze kan worden gewaardeerd. Overigens raakt dit de voorgestelde
welstandscriteria als zodanig niet.

n a v de paragraaf ‘Welstandscriteria’:

De nota is feitelijk onjuist waar gesteld wordt dat de bouw van dakkapellen in
de toekomst niet zal worden toegestaan. [4]
reactie:
Gelet op de actuele situatie is het gestelde juist. Het staat ons echter voor ogen
om medewerking te verlenen aan de de aanwijzing van een groter zgn
‘beschermd stadsgezicht’; de Deo-locatie zal deel uitmaken van dit vergrote
beschermde stadsgezicht. Binnen het beschermd stadsgezicht is het bouwen van
een dakkapel niet vergunningvrij.

n a v de overige opmerkingen:

Versteend bouwen’ creëert een ideale omgeving voor hangjongeren e d [1]
reactie:
Hangjongeren kiezen doorgaans voor situaties met een geringe sociale controle.
In het relatief sterk verdichte plan Deo zijn dat soort situaties niet aan de orde.

Kunnen huizen aan de buitenrand qua verschijningsvorm niet méér in over-
eenstemming worden gebracht met de huizen in de bestaande omgeving? [1]
reactie:
Het is ter beoordeling aan de Commissie voor Welstand en Monumenten in
hoeverre hiervan al dan niet sprake is.

Met een deel van de woningbouwontwerpen gaat het nu een heel andere kant
op dan in het Masterplan als richting werd aangegeven. Daardoor ontstaat in
de nieuwbouw een geheel andere sfeer dan die welke in het vooruitzicht is
gesteld. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Bovendien wordt hierdoor niet
voldaan aan het eerder vastgestelde uitgangspunt I3 waarin een goede
harmonie tussen oudbouw en nieuwbouw wordt verlangd. Op dit punt zouden
de welstandscriteria moeten worden aangescherpt. [2, 3]
reactie:
Ook in dit geval zal de Commissie voor Welstand en Monumenten beoordelen
of de betreffende bouwplannen in overeenstemming zijn met de vastgestelde
criteria.

De volgende opmerkingen uit de inspraakreacties hebben geen direct verband
met de concept-welstandscriteria; de betreffende onderwerpen hebben veeleer
betrekking op het ontwerp-bestemmingsplan respectievelijk op de wijze waarop
het plan Deo t z t tot uitvoering zal komen.

De Frans Halsbuurt kampt met een parkeerprobleem. Blijven we daar mee
zitten of wordt dit in het Deo-plan opgelost? [1]

Krijgen de bij de ‘Orangerie’ geplande bomen wel genoeg zonlicht? En zijn die 
bomen op een langere termijn nog wel te handhaven? [1]



De toe te passen ‘elementenbouw’ past meer in een industriewijk ( zie de vm 
DDR) en gaat niet meer dan 30 jaar mee. Dat is toch niet duurzaam bouwen?
[1]

De Soutmanstraat is nu een redelijk rustig woonerf, maar het wordt een
schitterende racebaan richting centrum. [1]

Hoe worden de inrichting en verlichting van de parkeergarage? [1]

Hoe wordt er hier straks gefundeerd? En hoe wordt een eventuele schade
geregeld? [1]

Wat gaat er gebeuren met het grondwaterniveau? Krijgen we hier niet ook
weer een palenprobleem? [1]

Conclusie

De ingekomen reacties op de concept-welstandscriteria geven ons geen
aanleiding om de voorgestelde criteria aan te passen.











Onderwerp: kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen

1 Inhoud van het voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld:

De welstandscriteria voor de Deo vast te stellen.

1 Aanleiding + fase van besluitvorming
 In 2004 heeft de raad de Welstands- en Monumentennota Haarlem

vastgesteld. Deze nota geeft onvoldoende toetsingskader voor de
ontwikkeling van het Deo-terrein en daarom heeft b&w op 25 juli 2006
aanvullende welstandcriteria geformuleerd. De commissie ontwikkeling
heeft de aanvullend welstandcriteria op 14 september 2006 behandeld. De
criteria voor de ontwikkeling van de Deo-terrein hebben vervolgens 6
weken ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijze binnengekomen. De
criteria moeten nu door de raad vastgesteld worden.

2 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
Beoogd resultaat
De nadere welstandcriteria vergroten het toetsingskader van de gemeente
Haarlem, de kwaliteit van het bouwplan voor de Deo wordt hiermee beter
gewaarborgd.

3 Financiële paragraaf
Het vaststellen van naderen welstandcriteria voor de Deo heeft geen financiele
consequenties voor de gemeente Haarlem.

4 Participatie / communicatie
De nadere welstandcriteria zijn door B&W geformuleerd. Er zijn vier

zienswijze ingebracht. Deze zijn bij de vaststelling van de welstandcriteria
door het college beoordeeld maar hebben niet tot wijzigingen van de
criteria geleid.

5 Planning
Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan de ontwikkelaar de
bouwaanvraag indienen en kan nog dit jaar aanvangen worden met de bouw van
de 200 woningen op het Deo-terrein.

Wij stellen de raad voor:

1. De nadere welstandscriteria voor de Deo vast te stellen.

De secretaris De burgemeester

Raadsstuk
B&W datum

Sector/afdeling
Registratienummer

(in te vullen door griffie)
(in te vullen door griffie)
(in te vullen door auteur)
(in te vullen door auteur)



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. De nadere welstandscriteria voor de Deo vast te stellen.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


