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Het college stelt de raad voor:
1. in te stemmen met het verbouwen van het pand aan de Herensingel 73/hoek Volhardingstraat ten

behoeve van een gezondheidsfunctie met verblijf, zoals omschreven in de ruimtelijke
onderbouwing van 25 mei 2011 en met het uitbreiden van het bestaande pand met een technische
installatie op het dak;

2.een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het bouwplan voor de
Herensingel 73/Volhardingstraat (zaaknummer 2011-0001064);

3.het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen gelijktijdig met het
ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage te leggen;

4. te verklaren dat geen definitieve verklaring van geen bedenkingen nodig is als er geen zienswijzen
tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden ingediend.
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DOEL: Besluiten

Het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsverguning, waarbij met
toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt
afgeweken van het geldende bestemmingplan, is ingevolge artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5 Besluit
omgevingsrecht een bevoegdheid van de gemeenteraad.
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Onderwerp: omgevingsvergunningaanvraag Herensingel 73/Volhardingstraat
Reg.nummer: VVH/OV/ 2011/232100

1. Inleiding
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van het
pand aan de Herensingel 73 / hoek Volhardingstraat. Het beoogde toekomstig
gebruik van dit pand is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan,
zodat hiervoor een Wabo-projectbesluit nodig is. Tevens wordt de maximaal
toegestane bouwhoogte overschreden. Daarbij wordt opgemerkt dat er uitsluitend
een technische installatie zal worden aangebracht bovenop het bestaande gebouw
(in verband met de liften). Het bestaande gebouw overschrijdt op zichzelf al de
maximaal toegestane hoogte, maar hiervoor is in het verleden al vergunning
verleend.

Een Wabo-projectbesluit kan alleen worden genomen, indien de gemeenteraad
vooraf heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. Het college is in
beginsel bereid om medewerking te verlenen aan de omgevingsvergunningaanvraag
en daartoe een ontwerp-omgevingsvergunning ter visie te leggen. Ons college kan
daar echter pas toe overgaan, nadat de gemeenteraad een ontwerp-verklaringen van
geen bedenkingen heeft afgegeven. Wij stellen uw gemeenteraad daarom voor
hiertoe over te gaan.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. in te stemmen met het verbouwen van het pand aan de Herensingel 73/hoek

Volhardingstraat ten behoeve van een gezondheidsfunctie met verblijf, zoals
omschreven in de ruimtelijke onderbouwing van 25 mei 2011 en met het
uitbreiden van het bestaande pand met een technische installatie op het dak;

2. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van
het bouwplan voor de Herensingel 73/Volhardingstraat (zaaknummer 2011-
0001064);

3. het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage te
leggen;

4. te verklaren dat geen definitieve verklaring van geen bedenkingen nodig is
als er geen zienswijzen tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
worden ingediend.

3. Beoogd resultaat
Als de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven en de aanvraag
voor het overige voldoet aan de daaraan te stellen eisen, kan de procedure voor het
Wabo-projectbesluit worden gestart.

4. Argumenten

1.1 Er is een goede ruimtelijke onderbouwing aanwezig
De toepassing van een Wabo-projectbesluit is alleen mogelijk, indien er sprake is
van een goede ruimtelijke onderbouwing. Daarvan is hier sprake. Het bouwplan
voorziet in een behoefte aan huisvesting voor kwetsbare groepen en er doen zich
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geen ruimtelijke en financiële belemmeringen voor. Er kan dan ook aan het
projectbesluit worden meegewerkt.

1.2 Het beoogde gebruik past in de zorgplicht van de gemeente voor het adequaat
huisvesten van kwetsbare burgers in Haarlem

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor het adequaat huisvesten van
kwetsbare burgers in Haarlem. Door medewerking te verlenen aan het Wabo-
projectbesluit, wordt hieraan een bijdrage geleverd. Het is namelijk de bedoeling
om in het pand aan de Herensingel 73 de voorziening Begeleid Wonen Plus te
huisvesten. Deze doelgroep betreft zorgbehoevende, veelal wat oudere mensen
(gemiddelde leeftijd 55 jaar) met psychosociale problematiek die niet behoren tot de
OGGz-doelgroep, geen verslavingsproblematiek hebben en geen overlast
veroorzaken. De doelgroep is vooral naar binnen gericht en komt weinig buiten. Zij
wonen nu op de 1e etage van de Herberg.
Deze verhuizing past dan ook in de afspraken die de RIBW heeft gemaakt met de
omwonenden van huidige locatie de Herberg en verhuurder Pré Wonen: de Herbeg
was een tijdelijke locatie voor maximaal 5 jaar. Deze verhuizing draagt bij aan de
afbouw van de Herberg.

1.3 Het RIBW zet in op een goede verstandhouding met de buurt
De wijkraad is in een vroeg stadium op de hoogte gesteld van het voornemen van de
RIBW om de voorziening Begeleid Wonen Plus op deze locatie te huisvesten. De
wijkraad heeft op zichzelf geen bezwaren tegen de komst van deze voorziening.
Wel geeft de wijkraad hierbij aan dat zij spreken als "deskundigen van de wijk" en
niet namens de wijk. Wel heeft de wijkraad op eigen initiatief een werkbezoek
gebracht aan de Herberg.

Inmiddels heeft er ook een informatie-avond plaatsgevonden voor de buurt. Uit
deze avond komt naar voren dat er grote zorgen bestaan over mogelijke overlast
voor de buurt. Wij begrijpen deze zorgen. Het betreft hier echter een doelgroep die
op de huidige locatie geen overlast veroorzaakt, zodat wij deze zorg op zichzelf niet
delen. Het is echter wel belangrijk dat de RIBW en de omwonenden elkaar weten te
vinden, zodat eventuele zorgen en vragen tijdig kunnen worden onderkend en
opgelost.

De RIWB heeft aangegeven in overleg met de omwonenden en de wijkraad goede
beheersafspraken te zullen maken en een protocol te zullen vaststellen. Ook zullen
er regelmatig omwonendenoverleggen worden georganiseerd. Daarmee wordt
bijgedragen aan een goede integratie van deze voorziening in de buurt. Dit is
overeenkomstig onze ervaringen met de RIBW bij hun andere locaties in de stad.

5. Kanttekeningen

1.1 Het is niet uit te sluiten dat er zienswijzen vanuit de buurt komen
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is er sprake van een voorziening die naar
verwachting niet tot overlast voor de buurt zal leiden. In het informatietraject is
getracht om zorgen van de omwonenden over eventuele overlast zoveel mogelijk
weg te nemen. Het is op voorhand echter onmogelijk om alle twijfels weg te nemen,
zodat niet kan worden uitgesloten dat er toch zienswijzen vanuit de buurt zullen
komen.
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1.2 De aanvraag om omgevingsvergunning is nog niet volledig, maar is
voldoende concreet om een planologische afweging te kunnen maken

Bij de aanvraag om omgevingsvergunning is een ruimtelijke onderbouwing
gevoegd, evenals tekeningen waarop de bouwmassa is aangegeven. Het is daarom
mogelijk om de planologische aanvaardbaarheid van het plan te toetsen.

In een volledige fase zal de bouwtechnische uitwerking dienen plaats te vinden,
voor de toetsing aan het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit. Aan deze uitwerking
zijn kosten verbonden. Het is daarom redelijk dat de aanvrager eerst duidelijkheid
krijgt over de bereidheid van het gemeentebestuur om medewerking te verlenen aan
de aanvraag, alvorens deze volledig bouwtechnisch uit te werken. Omdat de
bouwtechnische uitwerking niet relevant is voor de toetsing van de planologische
aanvaardbaarheid van het bouwplan, hetgeen blijkt uit het feit dat de wetgever een
dergelijke fasering ook heeft toegestaan in de Wabo, kunnen wij wel een oordeel
geven over onze bereidheid om mee te werken aan het bouwplan.

1.3 Er is eerder een vergunning geweigerd voor de vestiging van een winkel op
deze locatie

De vergunningaanvrager heeft eerder een vergunning aangevraagd voor een winkel
op deze locatie, waarbij de komst van een supermarkt niet werd uitgesloten.
Alhoewel een dergelijke functie wel binnen het bestemmingsplan past, vindt ons
college een supermarkt op deze locatie niet wenselijk vanwege de toename van de
parkeerdruk en de problematiek rondom het laden en lossen. De vergunning is
daarom geweigerd wegens strijd met artikel 2.5.30 van de Haarlemse
Bouwverordening.

6. Uitvoering
Nadat de gemeenteraad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft
afgegeven, wordt deze gezamenlijk met de ontwerp-omgevingsvergunning ter
inzage gelegd. Hiertegen kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend. Na
afronding van de zienswijzeprocedure, wordt een definitief besluit omtrent de
aanvraag om omgevingsvergunning genomen.

7. Bijlagen
Bij deze nota is gevoegd:
de aanvraag om omgevingsvergunning, inclusief de door de aanvrager opgestelde
ruimtelijke onderbouwing (bijlage A)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester



4

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
1. in te stemmen met het verbouwen van het pand aan de Herensingel 73/hoek

Volhardingstraat ten behoeve van een gezondheidsfunctie met verblijf en met
het uitbreiden van het bestaande pand met een technische installatie op het
dak;

2. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van
het bouwplan voor de Herensingel 73/Volhardingstraat (zaaknummer 2011-
0001064);

3. het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage te
leggen;

4. te verklaren dat geen definitieve verklaring van geen bedenkingen nodig is als
er geen zienswijzen tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
worden ingediend.

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter
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