
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

16 februari 2009 bij ons college ingekomen vragen van mevrouw L.C. Zetten en de 

heer F.H. Reeskamp en het door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

                                                                                                         

Schriftelijke vragen D66 ex artikel 38 van het RvO inzake het 

ontwerpbestemmingsplan Haarlem Zuid  

Haarlem, 13 februari 2009  

 

Geacht college,  

 

Graag wil de fractie D66 over het Ontwerpbestemmingsplan Haarlem Zuid de 

volgende vragen stellen: 

  

Op p. 27 is te lezen in de 2e alinea: 

"Versterken hoofdbomenstructuur in de Hout en langs de oever van het Spaarne".  

  

vraag: De enige plek waar de Hout nog enigszins doorloopt tot de oever van het 

Spaarne is het park van de Praktijkschool aan de Oosterhoutlaan. In hoeverre is dit 

park beschermd? Zijn de bomen opgenomen in de monumentale bomenlijst van de 

gemeente?  

  

In 5e alinea: 

"Langs de oever is een manifestatie van de karakteristieke groen-monumentale 

sfeer van het stadsdeel gewenst: groene ruimtes waarin bebouwing tot zijn recht 

kan komen, dikke bomen, verankerde bebouwing met horizontale geleding.  

en: In het bestemmingsplan is een optimale bescherming van de gewaardeerde 

karakteristieken opgenomen".  
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Het betreft de beleidskaders van het bestemmingsplan Haarlem Zuid en wij 

kunnen ervan uit gaan dat met stadsdeel en bestemmingsplan Haarlem Zuid wordt 

bedoeld. Het park en misschien ook gebouw van de Praktijkschool aan de 

Oosterhoutlaan past als enige in deze omschrijving.  

  

vraag: Waarom valt uitgerekend dit hele perceel buiten het bestemmingsplan 

Haarlem Zuid en is er juist in de Oosterhoutlaan een knip gemaakt? 

 

Vraag: Kunt u uitleggen wat wordt bedoeld met “verankerde bebouwing met 

horizontale geleding”?   

 

Bij het bestemmingsplan Spaar en Hout ontbreekt de waarderingskaart. 

  

vraag: Gezien de rol die de nog laatste groene oever van het Spaarne speelt in het 

bestemmingsplan Haarlem Zuid, kunnen wij, in aanvulling, op korte termijn alsnog 

een waarderingskaart van plan Spaar en Hout verwachten? 

  

vraag: Al jaren wordt er in de gebouwen van de Praktijkschool onderwijs gegeven. 

Kunt u aangeven waarom destijds niet is gekozen voor 

bestemming maatschappelijke doeleinden? 

  

vraag: Kunt u aangeven welke mogelijkheden het bestemmingsplan Spaar en Hout  

biedt voor eventuele uitbreiding en/of nieuwbouw op het terrein van de 

Praktijkschool aan de Oosterhoutlaan? 

  

Tot slot: onder welke wijkraad valt dit gebied aan de Oosterhoutlaan? 

 

 

Vriendelijke groet 

 

Louise van Zetten en Fedde Reeskamp 

fractie D66 
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Aan mevrouw L.C. van Zetten 

lid van de gemeenteraad 

Tuinwijklaan 44 

2012 RH  Haarlem 

 

Aan de heer F.H. Reeskamp 

lid van de gemeenteraad 

Frederik Hendriklaan 35 

2012 SG  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 16 februari 2009 

ontwerpbestemmingsplan Haarlem Zuid 

 

Geachte mevrouw Van Zetten en heer Reeskamp, 

 

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen d.d. 

13 februari 2009 van D’66, m.b.t. ontwerpbestemmingsplan Haarlem Zuid. 

 

1. De enige plek waar de Hout nog enigszins doorloopt tot de oever van het 

Spaarne is het park van de Praktijkschool aan de Oosterhoutlaan. In hoeverre 

is dit park beschermd? Zijn de bomen opgenomen in de monumentale 

bomenlijst van de gemeente? 

 

Antwoord 

Het bedoelde terrein valt binnen het vigerende bestemmingsplan "Spaar en Hout" 

(nr. 406bp003) uit 2001. Het park begrensd door praktijkschool, Oosterhoutlaan en 

Spaarne heeft de bestemming “Tuin”. Op deze gronden mogen geen gebouwen 

worden opgericht. De bomen zijn opgenomen in de Haarlemse Monumentale 

Bomenlijst 2007. 

Alle gronden binnen het bestemmingsplangebied zijn beschermd door middel van 

een aanlegvergunningenstelsel. 

 

2. Waarom valt uitgerekend dit hele perceel buiten het bestemmingsplan Haarlem 

Zuid en is juist in de Oosterhoutlaan een knip gemaakt? 

 

Antwoord 

De gemeenteraad heeft op 15 maart 2007 ingestemd met het Meerjarenplan 

Bestemmingsplannen (SO/BD/2007/39). De plangrenzen van de nieuwe 

bestemmingsplannen zijn verankerd in het Meerjarenplan Bestemmingsplannen en 

grenzen direct aan omliggende bestemmingsplangebieden. Hierbij is gekeken naar 

de ouderdom van de vigerende bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan Spaar 

en Hout is vastgesteld in 2001 en dient in 2011 geactualiseerd te worden. De 

vigerende bestemmingsplannen Gemeente Heemstede uit 1912 en Zuiderhout uit 

1988, die door het bestemmingsplan Haarlem Zuid worden vervangen, hebben 

prioriteit.  

 

3. Kunt u uitleggen wat wordt bedoeld met “verankerde bebouwing met 

horizontale geleding”? 
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Antwoord  

Bedoeld wordt de villa architectuur langs het Spaarne. Individuele bouwvolumes 

met tussenliggende open ruimten. 

 

4. Gezien de rol die de nog laatste groene oever van het Spaarne speelt in het 

bestemmingsplan Haarlem Zuid, kunnen wij, in aanvulling, op korte termijn 

alsnog een waarderingskaart van plan Spaar en Hout verwachten? 

 

Antwoord  

Het bestemmingsplan Spaar en Hout is vastgesteld in 2001. Toendertijd werden er 

nog geen waarderingskaarten gemaakt. Vanaf 2006, bij vaststelling 

bestemmingsplan Vijfhoek, werkt de gemeente Haarlem met een waarderingskaart. 

Bij herziening van het bestemmingsplan Spaar en Hout wordt tevens een 

waarderingskaart opgesteld. 

 

5. Al jaren wordt er in de gebouwen van de Praktijkschool onderwijs gegeven. 

Kunt u aangeven waarom destijds niet is gekozen voor bestemming 

maatschappelijke doeleinden? 

 

Antwoord  

Het pand heeft wel degelijk een bestemming Maatschappelijke doeleinden. Zie 

bestemmingsplankaart Spaar en Hout, tekeningnummer 406bp003. 

 

6. Kunt u aangeven welke mogelijkheden het bestemmingsplan Spaar en Hout 

biedt voor eventuele uitbreiding en/of nieuwbouw op het terrein van de 

Praktijkschool aan de Oosterhoutlaan? 

 

Antwoord  

Ten behoeve van de bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’ mogen op deze 

gronden gebouwen en anderen bouwwerken worden opgericht, met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 4 ‘Bebouwingsregeling’ van dit plan. In artikel 4 zijn 

o.a. de volgende bepalingen opgenomen: 

 De gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven 

bebouwingsvlakken en zijdelingse perceelgrenzen worden gebouwd, waarbij de 

naar de weg gekeerde gevels in de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens 

worden gebouwd; 

 De goothoogte mag niet meer bedragen dan op de kaart is aangeven. Voor 

bovenstaande locatie gelden twee goothoogten, nl. 7 en 8 meter; 

 De hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan de aangeven goothoogte 

plus 3 meter; 

 De hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 meter. 

 

Ten behoeve van de bestemming ‘Tuin’ mogen op deze gronden geen gebouwen 

worden opgericht. Andere bouwwerken mogen niet hoger zijn dan 2 meter. 

 

Voor het bouwen op de gronden met bestemming ‘Erf’ gelden de volgende 

bepalingen: 
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 Aan- en bijgebouwen mogen worden opgericht ten dienste van de op hetzelfde 

bouwperceel toegestane bestemming van de hoofdbebouwing; 

 De oppervlakte van de aan- en bijgebouwen mag niet meer zijn dan 50% van de 

als erf bestemde grond met een maximum van 40 m2; 

 De hoogte van de bijgebouwen mag niet meer zijn dan 3 meter; 

 De hoogte van de aanbouwen mag niet meer zijn dan de hoogte van de begane 

grond van de hoofdbebouwing. 

 

Voor het hele plangebied geldt een aanlegvergunningenstelsel. 

 

Het 17
e
 eeuwse huis Oosterhout, opgenomen in het huidige schoolcomplex, is een 

rijksmonument. De monumentale bomen zijn opgenomen in de Haarlemse 

Monumentale Bomenlijst 2007. 

 

7. Onder welke wijkraad valt dit gebied aan de Oosterhoutlaan? 

 

Antwoord  

Zoals blijkt uit de kaart op www.wijkradenhaarlem.nl valt deze locatie binnen het 

gebied van de wijkraad Welgelegen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 

 


	Met vriendelijke groet,

