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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.
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. Ons college kan daar echter pas toe overgaan,
nadat de gemeenteraad een 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.
de ingediende zienswijzen gegrond te verklaren voor zover deze
betrekking hebben op de plaats van de hoofdtoegang, het maximum
aantal aanwezige personen en de reikwijdte van de ontheffing;
2.
de overige zienswijzen ongegrond te verklaren;
3.
in te stemmen met een aanpassing van het plan, waarbij de plaats van
de hoofdtoegang aan de Herensingel wordt verduidelijkt, het maximum
aantal personen wordt aangepast en de liftopbouw wordt verwijderd;
4.
een verklaring van geen bedenkingen op grond van de artikelen 2.12
eerste lid onder a sub 3 en 2.27 Wabo en 6.5 Bor een verklaring van
geen bedenkingen ten behoeve van de omgevingsvergunningsaanvraag
af te geven voor het verbouwen van het pand aan de Herensingel 73/
hoek Volhardingstraat ten behoeve van beschermd wonen voor Awbzgeïndiceerde cliënten van de RIBW.
3. Beoogd resultaat
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand aan
de Herensingel 73/ hoek Volhardingstraat ten behoeve van een
woonzorgvoorziening.
4. Argumenten
1.1

De ingediende zienswijzen zijn deels gegrond, hetgeen heeft geleid tot een
aanpassing van het plan en zal leiden tot een aanpassing van de
omgevingsvergunning
Er zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn deels gegrond. Uit het plan
blijkt onvoldoende helder dat de hoofdtoegang aan de Herensingel wordt
gesitueerd, er is voor het maximaal aantal tegelijkertijd aanwezige personen
onvoldoende rekening gehouden met bezoekers en de reikwijdte van de ontheffing
is onvoldoende ingeperkt.
De aanvrager heeft het plan daarom aangepast en verduidelijkt dat de hoofdtoegang
aan de Herensingel komt. Het maximum aantal tegelijkertijd aanwezige personen is

verhoogd. Daamaast heeft de aanvrager besloten de liftopbouw niet uit te voeren,
waardoor het bestaande gebouw in het geheel niet meer zal worden uitgebreid.
Verder zullen wij in de omgevingsvergunning expliciet opnemen dat deze
uitsluitend bedoeld is voor beschermd wonen voor Awbz-geïndiceerde cliënten van
de RIBW, zodat er op basis van deze omgevingsvergunning geen opvang van
drugsverslaafden o.i.d. kan plaatsvinden.
4.1 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
geen ruimtelijke en financiële belemmeringen voor. Er kan dan ook aan het
projectbesluit worden meegewerkt.
4.2 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 Waboprojectbesluit, 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 l 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.
e

4.3 De 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 informatieavond 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
2.1 Er zijn zienswijzen ontvangen van de omwonenden, waaruit blijkt dat men zich
zorgen maakt over deze voorziening op deze locatie
Tijdens de tervisielegging zijn zienswijzen ingediend door de omwonenden. Uit
deze zienswijzen blijkt dat men zich zorgen maakt over de realisatie van een
woonzorgvoorziening op deze locatie.
De doelgroep is op dit moment al gevestigd binnen de gemeente Haarlem, zodat wij
hier ervaring mee hebben. Uit deze ervaringen blijkt, dat hier geen sprake is van een
overlastgevende groep. Alhoewel wij begrijpen dat er zorgen bestaan, delen wij
deze daarom niet. Overigens merken wij op dat het kan helpen om de locatie ter
plaatse te bezoeken. Zorgen kunnen op papier immers lastig worden weggenomen.
De RIBW heeft vanaf de start van het project omwonenden hiertoe de mogelijkheid
geboden. Voor een volledige weergave van de zienswijzen en onze reactie daarop,
verwijzen wij naar bijlage A.
2.2 De omwonenden hebben bezwaren tegen de gevolgde procedure
De procedure is conform de daarvoor geldende regels gevolgd, maar de eerste
publicatie blijkt op een ongelukkige manier in de Stadskrant terecht te zijn
gekomen. De publicatie is daarom later nogmaals opnieuw geplaatst, maar de
omwonenden zijn van mening dat zij daardoor te kort hebben kunnen reageren. Wij
wijzen er echter op dat de reactietermijn op zichzelf zes weken bedroeg en dat het al
sinds juni 2011 bekend was dat deze voorziening hier zou komen. Voor zover men
de eerdere publicatie niet heeft gezien, had men na de tweede publicatie nog steeds
voldoende tijd om te reageren.
2.3 De omwonenden zijn van mening dat het Wabo-projectbesluit niet in
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening
De omwonenden zijn van mening dat er op een aantal onderdelen niet wordt
voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. Wij delen dit standpunt niet. Voor een
volledig overzicht van de ingediende zienswijzen en onze reactie daarop, verwijzen
wij kortheidshalve naar bijlage A.
6. Uitvoering
Nadat de verklaring van geen bedenkingen is afgegeven, kan de
omgevingsvergunning worden verleend. Hiervan wordt kennis gegeven in de
Stadskrant en de Staatscourant. Degenen die zienswijzen hebben ingediend, kunnen
beroep instellen bij de rechtbank.
7. Bijlagen
De volgende stukken zijn bijgevoegd:
geanonimiseerde zienswij zennota (bijlage A)
concept-omgevingsvergunning (bijlage B)
Het college van burgemeester en wethouders.

de burgemeest

8. Raadsbesluit
De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1.
de ingediende zienswijzen gegrond te verklaren voor zover deze betrekking
hebben op de plaats van de hoofdtoegang, het maximum aantal aanwezige
personen en de reikwijdte van de ontheffing;
2.
de overige zienswijzen ongegrond te verklaren;
3.
in te stemmen met een aanpassing van het plan, waarbij de plaats van de
hoofdtoegang aan de Herensingel wordt verduidelijkt, het maximum aantal
personen wordt aangepast en de liftopbouw wordt verwijderd;
4.
een verklaring van geen bedenkingen op grond van de artikelen 2.12 eerste
lid onder a sub 3 en 2.27 Wabo en 6.5 Bor een verklaring van geen
bedenkingen ten behoeve van de omgevingsvergunningsaanvraag af te geven
voor het verbouwen van het pand aan de Herensingel 73/ hoek
Volhardingstraat ten behoeve van beschermd wonen voor Awbz-geïndiceerde
cliënten van de RIBW.
Gedaan in de vergadering van
De griffier

(wordt ingevuld door de griffie)
De voorzitter

