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Onderwerp: ontheffing en bouwvergunning eerste fase Tweede Hasselaerstraat 2A
Reg. Nummer: VVH/OV 2011/131678

Inleiding
Er is een aanvraag om bouwvergunning eerste fase ingediend voor het bouwen van
een bedrijfspand en twee appartementen aan Tweede Hasselaerstraat 2A.

Het bouwplan is op een onderdeel in strijd met het geldende bestemmingsplan en
moet daarom op grond van artikel 46, derde lid, van de Woningwet tevens worden
aangemerkt als een aanvraag om ontheffing, in dit geval een ontheffing als bedoeld
in artikel 3.23 Wro (oud).

Besluitpunten college
1. Het college verklaart de ingediende zienswijzen ongegrond;
2. Het college verleent op grond van artikel 3.23 Wro (oud) ontheffing van de

geldende bestemmingsplanvoorschriften voor het gevraagde bouwplan;
3. Aansluitend verleent het college de gevraagde bouwvergunning eerste fase;
4. Het college mandateert de verdere administratieve afhandeling van het besluit

aan het hoofd van VVH/OV;
5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;
6. Het besluit wordt bekend gemaakt aan betrokkenen en door publicatie in de

Stadskrant.

Beoogd resultaat
De aanvrager kan zijn bouwplan juridisch realiseren.

Argumenten
1.1. Voor het gebied is nog geen herziening van het bestemmingsplan in
voorbereiding, snel meewerken is daardoor alleen mogelijk door het verlenen van
een ontheffing ex artikel 3.23 Wro(oud)
Voor het gebied waarbinnen het bouwplan is gelegen is nog geen herziening van het
bestemmingsplan in voorbereiding. Om medewerking te kunnen verlenen aan het
bouwplan moet een ontheffing van de geldende bestemmingsplanvoorschriften
worden verleend.

1.2. Er zijn positieve adviezen gegeven over het ingediende bouwplan.
De afdeling Ruimtelijk Beleid heeft positief op het bouwplan geadviseerd.
Tevens voldoet het bouwplan, gezien het positieve advies van de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit, aan redelijke eisen van welstand. Ook de overige
ingewonnen (ambtelijke) adviezen zijn positief.

1.3. Er zijn zienswijzen van omwonenden ingebracht.
Het bouwplan heeft ingevolge afdeling 3.4 Awb vanaf 24 december 2010 zes
weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode bestond de mogelijkheid om
zienswijzen naar voren te brengen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt.
Wij achten de ingediende zienswijzen echter ongegrond en ze geven ons dan ook
geen aanleiding de ontheffing en bouwvergunning eerste fase niet te verlenen.

1.4. Toevoegen van woningen is gewenst.

Collegebesluit



Gezien de wens de stad te voorzien van meer woningen is de bouw van twee
appartementen een wenselijke ontwikkeling.

15. Het college is in dit geval bevoegd tot het verlenen van een ontheffing.
De bevoegdheid tot het nemen van een ontheffing ex artikel 3.23 Wro (oud) behoort
aan het college.

Kanttekeningen
Geen

Uitvoering
In verband met de benodigde administratieve handelingen die naar aanleiding van
het besluit moeten worden verricht, wordt de uitvoering hiervan gemandateerd aan
het hoofd van de afdeling VVH/OV.

Bijlagen
Bij deze nota is gevoegd:

- Bijlage A: bouwvergunning eerste fase

Het college van burgemeester en wethouders



* Verzoeke bij correspondentie ons kenmerk en datum van dit besluit te vermelden

BESLUIT BOUWAANVRAAG EERSTE FASE

Nr. 2010/1845/23 Haarlem,

Op 29 juli 2010 ontvingen wij een aanvraag voor een bouwvergunning eerste fase van:

naam: BMS Projecten
adres: Mecklenburg 7
postcode en woonplaats: 2012 ET HAARLEM

De aanvraag betreft het oprichten van een bedrijfspand met twee appartementen aan de
Tweede Hasselaerstraat 2A.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de bouwvergunning eerste fase te verlenen. Hieronder
wordt uiteengezet hoe dit besluit tot stand is gekomen, welke wettelijke en gemeentelijke regels van
toepassing zijn en aan welke voorwaarden het besluit gebonden is.

WETSBEPALINGEN
Het besluit is gebaseerd op de relevante artikelen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) oud, de
Woningwet (Ww) en de Haarlemse bouwverordening (HBV).

OVERWEGINGEN
Bij de besluitvorming speelden de volgende overwegingen een rol:

1. Formele aspecten
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan “Garenkokerskwartier”, vastgesteld door de gemeenteraad op
23 maart 2005 onder nummer 44/2005 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland op 25 oktober 2005 onder nummer 2005/17213. De gronden hebben de bestemming
“Gemengde doeleinden b” (artikel 8). Het bouwplan is niet in strijd met de gebruiksbepalingen in het
bestemmingsplan.

Het gebouw wordt afgedekt met een rond gebogen kap. Deze kapvorm voldoet niet aan de
begripsbeschrijving van een kap in dit bestemmingsplan omdat de hellingshoek niet ligt tussen de 40º
en 75º. Deze afdekking heeft een variabele hellingshoek die ligt tussen de 0º en 90º. Het bouwplan is in
strijd met artikel 5 lid 1 onder b. Medewerking aan het bouwplan is slechts mogelijk met een
ontheffing als bedoeld in artikel 3.23 Wro (oud).

Artikel 2.5.30 lid 1 van de Haarlemse bouwverordening (HBV) bepaalt dat een bouwplan voor het
parkeren of stallen van auto’s voldoende parkeergelegenheid moet hebben op eigen terrein. Dit is hier
niet mogelijk. Medewerking aan het bouwplan is slechts mogelijk met een ontheffing als bedoeld in
artikel 2.5.30 lid 4a van de HBV.

2. adviezen
Stedenbouwkundig advies
Omdat het bouwplan niet in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan is het bouwplan
voor advies voorgelegd aan de afdeling Ruimtelijk Beleid. Het advies van deze afdeling over het
bouwplan is positief, omdat de ontworpen kap een goede schakeling/overgang vormt tussen de
bestaande bebouwing aan de Zijlweg en de woningen in de Tweede Hasselaerstraat. Op grond van dit
positieve advies kan een ontheffing als bedoeld in artikel 3.23 Wro (oud) worden verleend.

Verkeerskundig advies
Artikel 2.5.30 lid 1 HBV bepaalt dat een bouwplan voor het parkeren of stallen van auto’s voldoende
parkeergelegenheid moet hebben op eigen terrein. Het bouwplan kan hier niet aan voldoen.
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Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen op grond van artikel 2.5.30 lid 4a HBV.
Het bouwplan betreft nieuwbouw in een gesloten gevelwand zonder voortuinen. Als gevolg van de
verkaveling is een achterom niet benaderbaar met een auto. Hierdoor bestaat voor het bouwplan geen
andere mogelijkheid dan dat de toename van parkeerbehoefte in de bestaande openbare ruimte
beschikbaar moet zijn c.q. gevonden moet worden.
Voor de dagsituatie zal als gevolg van de woonfunctie de behoefte aan parkeerplaatsen met ongeveer
één parkeerplaats toenemen. Deze kan gerealiseerd worden door de inrit ter hoogte van het pand om te
bouwen naar een formele parkeerplaats. De parkeerbehoefte van de bedrijfsruimte verandert niet ten
opzichte van de bestaande situatie. Voor de avonduren is de verwachting dat de behoefte aan
parkeerlaatsen toeneemt met 2,4 parkeerplaatsen. Met aftrek van de nieuw te maken parkeerplaats voor
de deur dient in de openbare ruimte nog 1,4 parkeerplaats beschikbaar te zijn in de avond en
nachtsituatie. In september 2009 is een parkeercapaciteitsonderzoek gehouden in de omliggende straten
door Telwerk bv. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bezetting van de parkeerplaatsen op dinsdag- en
donderdagavond respectievelijk 72% en 75% bedragen. De ‘rest’ behoefte aan parkeerplaatsen is
daarom beschikbaar in de openbare ruimte op de daarvoor representatieve tijden.
Ontheffing van artikel 2.5.30 lid 1 kan worden verleend op grond van artikel 2.5.30 lid 4a van de
bouwverordening, omdat voldoende is aangetoond dat op andere wijze in de parkeerbehoefte kan
worden voorzien en onder de voorwaarde dat de bestaande uitrit wordt omgebouwd tot een reguliere
parkeerplaats. De precieze invulling, ontwerptekening, materialisatie en dergelijke, dient in overleg met
de gemeente Haarlem, afdeling Wijkzaken/Dagelijks Beheer (afdeling WZ/DB ) te worden bepaald.

Advies welstandscommissie
Het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is eveneens positief. Het advies luidt
als volgt: Akkoord nu in overeenstemming met de welstandscriteria voor gebiedsdeel
Garenkokerskwartier sprake is van een evenwichtige open-gesloten-verhouding in het gevelvlak,
traditioneel materiaalgebruik en zorgvuldig ontworpen detaillering pasend in de omgeving.

Burgemeester en wethouders conformeren zich aan bovengenoemde adviezen.

3. Ter visie
Het bouwplan heeft ingevolge afdeling 3.4 Awb vanaf 24 december 2010 tot en met 3 februari 2011 ter
inzage gelegen. Gedurende deze periode bestond de mogelijkheid zienswijzen tegen ons voornemen
naar voren te brengen.
Er zijn tijdig zienswijzen naar voren gebracht door de volgende personen:

 ARAG-Nederland, namens L.N.L. Corten en Y.B.M. van der Veldt, wonende aan de
Coornhertstraat 1 te Haarlem.

 H.E. Groeneveld en G. van den Aardweg, Tweede Hasselaerstraat 2, 2013 GA Haarlem.
 A.S. Haverschmidt, Coornhertstraat 5, 2013 EV Haarlem.
 M. Aarsen en H. de Kiefte, Coornhertstraat 3, 2013 EV Haarlem.

De zienswijzen komen samengevat neer op het volgende:
1. Er wordt licht weggenomen door de ligging en de kleur van het pand.
2. Er ontstaat extra geluidsoverlast door klankkastwerking van het geluid van de bestaande en de

nieuwe dakterrassen.
3. Er ontstaan parkeerproblemen. Het uitgevoerde parkeeronderzoek klopt niet omdat er al

kantoren en appartementen bij zijn gekomen. Er verdwijnen binnenkort ook nog
parkeerplaatsen door het aanleggen van ondergrondse afvalcontainers.
De “nieuwe” parkeerplek voor het gebouw is niet nieuw maar bestaand.

4. Men is het niet eens met het positieve welstandsadvies. De nieuwbouw is niet passend in het
straatbeeld en de oude garage gaat verloren. Men is van mening dat de buurt van grote
architectonische betekenis is, dat rekening moet worden gehouden met architectuurhistorische
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en ruimtelijkhistorische aspecten, dat de gevels moeten worden opgetrokken in rode of
donkerbruine baksteen en de kap moet worden afgedekt met rode of antracietkleurige pannen
en bestaande, oorspronkelijke ornamentiek en speciale detaillering gehandhaafd moeten
blijven.

5. Men verwacht schade door het heien. Men vraagt zich af of de aanvrager verzekerd is tegen
gevolgschade aan omliggende panden.

6. De appartementen zijn te klein.
7. Waardevermindering van de woning door verlies van zonlicht, semi-vrij uitzicht en privacy.
8. De eigenaren hebben de buren niet op de hoogte gesteld van de bouwplannen.
9. De hellingshoek van de kap en de dakbedekking zijn in strijd met het bestemmingsplan.
10. Het woongenot wordt aangetast, de oude functie “garage-opslag” heeft geen overlast

Veroorzaakt.
11. De verkeersveiligheid is in het geding door de verkeersaantrekkende werking.

Onze reactie op de zienswijzen
Allereerst merken wij op dat het bouwplan alleen in strijd is met het bestemmingsplan omdat gekozen
is voor een andere kapvorm dan in het bestemmingsplan is voorgeschreven; voor het overige is het
bouwplan volledig in overeenstemming met het bestemmingsplan!

Concreet ingaand op de ingediende zienswijzen:
Ad 1 De ligging van het pand is in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Deze zienswijze achten wij ongegrond.
Ad 2 De plaatsing van de balkons is in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Deze zienswijze achten wij ongegrond.
Ad 3 De parkeerproblematiek is beoordeeld door de deskundige van de afdeling Wijkzaken. Volgens

deze deskundige blijkt uit de overgelegde gegevens dat er parkeerruimte genoeg
aanwezig is in de openbare ruimte om de ontheffing ten aanzien van de parkeereis te verlenen.
Wij zien geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van dit advies. Wij kunnen op grond van dit
advies ontheffing verlenen van de verplichting om parkeerplaatsen op het eigen terrein te
realiseren.
Deze zienswijze achten wij ongegrond.

Ad 4 De welstandelijke beoordeling van het uiterlijk van het het bouwwerk zelf en in relatie tot de
omgeving is beoordeeld door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Naar aanleiding van de
ingediende zienswijzen heeft de secretaris van de commissie voor de volledigheid in een memo
uitleg gegeven omtrent de advisering van de welstandscommissie. Het advies is op juiste wijze
tot stand gekomen. Wij zien geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid en de correcte
totstandkoming van het advies. De indieners van zienswijzen hebben tevens geen tegenadvies,
opgesteld door een onafhankelijke deskundige instantie, overgelegd.
Deze zienswijze achten wij ongegrond.

Ad 5 In de HBV zijn plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een
bouwwerk opgenomen. Deze plichten worden opgelegd om de veiligheid naar de omgeving te
bevorderen en de schade aan de omgeving te voorkomen. Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt
door de afdeling “Handhaving Bebouwde Omgeving” van de gemeente Haarlem gecontroleerd of
aan deze plichten wordt voldaan. De vraag of de aanvrager van de bouwvergunning eerste fase
verzekerd is tegen gevolgschade aan de omliggende panden is niet van belang in het kader van de
vergunningverlening.

Deze zienswijze achten wij ongegrond.
Ad 6 De afmetingen van de appartementen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Er worden

verder geen eisen gesteld aan de afmetingen van woningen.
Deze zienswijze achten wij ongegrond.

Ad 7 Het bouwplan is qua plaatsing en volume in overeenstemming met het bestemmingsplan.
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Deze zienswijze achten wij ongegrond.
Ad 8 Het is niet verplicht bouwplannen te bespreken met de omwonenden.

Deze zienswijze achten wij ongegrond.
Ad 9 Dat is ook de reden waarom er ontheffing verleend wordt van het bestemmingsplan; de

ontheffing heeft echter geen nadelen voor de indieners van zienswijzen.
Deze zienswijze achten wij ongegrond.

Ad 10 Het bouwplan is qua functie en bebouwingsoppervlak in overeenstemming met het
bestemmingsplan.
Deze zienswijze achten wij ongegrond.

Ad 11 Het bouwplan is qua functie in overeenstemming met het bestemmingsplan.
Deze zienswijze achten wij ongegrond.

4. Inhoudelijke beoordeling
Het vigerende bestemmingsplan staat de gevraagde kapvorm niet toe; voor het overige is het bouwplan
in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Het advies van de afdeling Ruimtelijk Beleid
over het bouwplan is positief, omdat de ontworpen kap een goede schakeling/overgang vormt tussen de
bestaande bebouwing aan de Zijlweg en de woningen in de Tweede Hasselaerstraat. Op grond van dit
positieve advies kan een ontheffing als bedoeld in artikel 3.23 Wro (oud) worden verleend.
Het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is eveneens positief.
Artikel 2.5.30 lid 1 HBV bepaalt dat een bouwplan voor het parkeren of stallen van auto’s voldoende
parkeergelegenheid moet hebben op eigen terrein. Het bouwplan kan hier niet aan voldoen.
Ontheffing van artikel 2.5.30 lid 1 kan worden verleend op grond van artikel 2.5.30 lid 4a van de HBV,
omdat voldoende is aangetoond dat op andere wijze in de parkeerbehoefte kan worden voorzien en
onder de voorwaarde dat de bestaande uitrit wordt omgebouwd tot een reguliere parkeerplaats.
De ingediende zienswijzen tegen het bouwplan achten wij inhoudelijk ongegrond.

BESLUITEN
Wij hebben besloten:
1. de ingediende zienswijzen ongegrond te achten;
2. ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 3.23 Wro (oud) van de voorschriften van het vigerende

bestemmingsplan;
3. op grond van artikel 2.5.30 lid 4a ontheffing te verlenen van artikel 2.5.30 lid 1 van de HBV onder

de hieronder opgenomen voorwaarde;
4. bouwvergunning eerste fase te verlenen, op basis van de gewaarmerkte stukken die bij dit besluit

horen, bestaande uit:
1. formulier aanvraag bouwvergunning;
2. tekening nr. B01 van 27 juli 2010 op A0-formaat;
3. parkeeronderzoeken Tweede Hasselaerstraat en omstreken van september 2009.

VOORWAARDE
De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat de inrit voor het pand wordt opgeheven en wordt
vervangen door een parkeerplaats.De precieze invulling, ontwerptekening, materialisatie en dergelijke
dient in overleg met de gemeente Haarlem, afdeling WZ/DB, te worden bepaald.

TOELICHTINGEN
- Bij de toekomstige bouwwerkzaamheden moet de aanvrager rekening houden met de rechten van

derden, zoals de privaatrechtelijke rechten van de gemeente, en met andere wettelijke
voorschriften.

- Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen tegen dit besluit (op grond van de Algemene wet
bestuursrecht).

- Burgemeester en wethouders kunnen het besluit waarbij de bouwvergunning eerste fase is verleend
intrekken indien niet binnen twaalf maanden na het onherroepelijk worden van het besluit een
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aanvraag om bouwvergunning tweede fase is ingediend.
- Het besluit bouwvergunning eerste fase vervalt indien niet binnen twee jaar na het onherroepelijk

worden een aanvraag bouwvergunning tweede fase is ingediend (artikel 56a, lid 7 Woningwet).
- Wij wijzen u erop dat met de bouw pas mag worden begonnen, wanneer burgemeester en

wethouders van Haarlem ook positief hebben besloten op de aanvraag om bouwvergunning
tweede fase. Pas na deze beslissing beschikt u over een wettelijk vereiste bouwvergunning.

De legeskosten zijn € 4.998,00
Procedure € 205,50
Leges totaal € 5.203,50

Burgemeester en wethouders van Haarlem,
namens dezen,

Mevrouw D. de Boo
afdelingshoofd Omgevingsvergunning

Beroepsmogelijkheid
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u beroep aantekenen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem.
Het beroep moet binnen zijn, zes weken na de eerste dag van ter visie legging.
Dit beroep moet ten minste de volgende gegevens bevatten

- uw naam en adres

- de verzenddatum van uw beroep

- het besluit waartegen u beroep aantekent

- de reden van uw beroep

- datum en handtekening

Het beroep schorst de werking van het besluit niet op. Hiertoe dient u een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzieningenrechter. Op basis van deze voorlopige voorziening kan de werking van het besluit
eventueel opgeschort worden. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U moet griffierecht betalen voor de behandeling
van dit verzoek.

Bezwaarmogelijkheid leges
Als u het niet eens bent met de hoogte van de leges, kunt u bezwaar maken bij de heffings- en
invorderingsambtenaar Belastingen, hoofdafdeling Middelen en Services, afdeling Juridische Zaken, Postbus 511,
2003 PB Haarlem. U moet dan binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen.
Dit bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
- uw naam en adres
- de verzenddatum van uw brief
- het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de reden voor uw bezwaar
- uw handtekening en datum
Er is overigens geen bezwaar mogelijk tegen de Legesverordening. Uw bezwaar kan dan ook geen betrekking
hebben op de legestarieven.
Het bezwaar schort de betaling van de leges niet op. Wilt u uitstel van betaling dan moet u daarom schriftelijk
verzoeken.


