
Van: Michael Kaldenhoven  

Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 18:19 

Aan: Griffiebureau 
CC: Fjodor Molenaar; Cora-Yfke Sikkema; Mirjam van Haaster; Angelique van Heusden 

Onderwerp: RE: Cie Beheer: Uitspraak Raad van State - Bakenessergracht 

 
Geachte raadsleden, 
 
Graag zou de gemeente reageren op onderstaande mail van de Vrienden van de Bakenes en dan met 
name op het punt of de omgevingsvergunning is vernietigd of niet? De uitspraak van de Raad van 
State is zeer juridisch geformuleerd en gaat over het proces van afgifte vergunning tot aan het hoger 
beroep Raad van State. Om de tekst begrijpelijk te maken hebben de gemeentejuristen de tekst 
vertaald en hebben zij voor verdere verduidelijking een tweetal kanttekeningen geplaatst. Om er 
zeker van te zijn dat deze vertaling inclusief kanttekeningen juist zijn heeft de gemeente contact 
opgenomen met de Raad van State en of zij de uitspraak juist heeft geïnterpreteerd en dan met 
name op het punt of de vergunning is vernietigd of niet. Het antwoord van de Raad van State is dat 
de vergunning niet is vernietigd en van kracht is.  
 
Ter verdere verduidelijking hebben de gemeente juristen een opsomming van gebeurtenissen 
gemaakt en de gevolgen nav de uitspraak, zie onderstaand: 
 
Op 8 mei 2012 hebben burgemeester en wethouders van Haarlem de omgevingsvergunningen 
verleend voor het kappen en herplanten van een aantal bomen aan de Bakenessergracht en voor de 
reconstructie en het vervangen van de kademuur. 
 
Op 2 oktober 2012 zijn de bezwaren tegen deze omgevingsvergunning door burgemeester en 
wethouders van Haarlem ongegrond verklaard. 
 
Op 17 mei 2013 heeft de rechtbank de beroepen ongegrond verklaard. 
 
Op 14 april 2014 hebben burgemeester en wethouders van Haarlem een extra voorwaarde aan de 
omgevingsvergunning voor de reconstructie/het vervangen van de kademuur verbonden (betrof 
archeologie). 
 
De Raad van State heeft op 20 augustus 2014  

- de uitspraak van de rechtbank van 17 mei 2013 vernietigd; 
- het besluit van 2 oktober 2012 vernietigd, voor zover dat betrekking heeft op het verlenen 

van de omgevingsvergunning voor de reconstructie/het vervangen van de kademuur; 
- het beroep tegen het besluit van 14 april 2014 ongegrond verklaard. 

 
De Raad van State heeft dus niet de omgevingsvergunningen van 8 mei 2012 vernietigd. Ook de extra 
voorwaarde van 14 april 2014 is niet vernietigd. De beslissing op bezwaar is gedeeltelijk vernietigd.  
Het gevolg van deze uitspraak is dat er een nieuwe beslissing op bezwaar moet komen waarbij de 
uitspraak van de Raad van State in acht moet worden genomen.  
 
Waar de Raad van State heeft aangegeven dat de gemeente zich terecht op bepaalde standpunten 
heeft gesteld, is een aanpassing van de beslissing op bezwaar niet aan de orde. Het onderdeel 
“sloopveiligheid” en dan met name in relatie tot de wijze van slopen en het sloopveiligheidsplan, 
moet nu opnieuw worden beoordeeld. Daarbij bestaat de mogelijkheid om een goedgekeurd 
sloopveiligheidsplan als voorwaarde aan de omgevingsvergunning te verbinden en vervolgens over te 
gaan tot vernieuwing van de kademuur.  
 



Het college zal de raad komende week nader informeren over de consequenties van deze uitspraak 
en de te nemen vervolgstappen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michael Kaldenhoven 
Procesmanager 
Bezoekadres: Klein Heiligland 84 
 
Voor algemene vragen email: gob@Haarlem.nl 
 
 

Raad van State stelt bewoners van de Bakenessergracht in 

het gelijk. 

 
Geachte leden van de commissie beheer, 
 
De Raad van State heeft gisteren geoordeeld dat de gemeente bij het aan haarzelf toekennen van de 
omgevingsvergunning vervanging kademuur Bakenessergracht verkeerde uitgangspunten heeft 
gehanteerd en steken heeft laten vallen. De afgegeven omgevingsvergunning is daarom door de 
Raad van State vernietigd en kan niet meer worden aangevuld met een sloopveiligheidsplan. 
Hetgeen onder punt 1 van de e-mail van de griffie (do. 21-08-2014, 10:14 uur) staat is daarom 
onjuist. 
 
De gemeente stelde dat zij voorafgaand aan de omgevingsvergunningsverlening geen wettelijk 
vereist sloop- en bouwveiligheidsplan nodig had en legde de volledige verantwoordelijkheid van de 
uitvoering van de werkzaamheden in handen van de toekomstige aannemer. 
Kern van de uitspraak van de Raad van State is dat de gemeente als opdrachtgever verantwoordelijk 
blijft voor de sloop- en bouwveiligheid.  
Daarmee worden de angsten en zorgen van de bewoners van de Bakenessergracht eindelijk serieus 
genomen. Wij spannen ons al ruim 2 jaar in voor een veilige en risicoarme kademuurrenovatie op de 
Bakenessergracht met behoud van de beeldbepalende bomen. 
 
Wij zijn in overleg met de nieuwe wethouder en hopen dat zij ons overleg een serieuze kans van 
slagen wil geven.  
Wij hopen ook dat de gemeente bereid is opnieuw kritisch haar plan voor kademuurrenovatie tegen 
het licht te houden. Het college van B&W zal een nieuwe omgevingsvergunning voor doorvoering van 
het gemeentelijk plan moeten afgeven en hiertegen kunnen de bewoners dan weer bezwaar, beroep 
en hoger beroep aantekenen. Kans bij uitsteek dus voor de gemeente om het door de bewoners 
aangeboden alternatief voor kademuurrenovatie eindelijk serieus te onderzoeken.  
 
Dit te meer in het licht van de kademuurrenovatie aan de Oudezijds Achterburgwal te Amsterdam, 
waar doorvoering van eenzelfde kademuurrenovatieplan recentelijk tot enorme schade in de vorm 
van verzakkingen en scheurvorming aan de panden heeft geleid. 
 
Nu de kapvergunning voor de lindenbomen niet is vernietigd, verzoeken wij u alles te doen wat in uw 
vermogen ligt om wethouder Sikkema te bewegen niet eerder tot kap over te gaan dan het moment 
waarop het hele vergunningstraject onherroepelijk is geworden. 

mailto:gob@Haarlem.nl


Er is geen enkele reden waarom de lindenbomen gekapt zouden moeten worden, de wortels zorgen 
juist voor de nodige stabiliteit van de grond. Wij gaan er, nu een aangepaste vergunning de kap 
wellicht onnodig maakt, vanuit dat de gemeente niet onnodig bomen gaat kappen.   
 
Mocht u over de inhoud van dit schrijven vragen hebben, dan staan wij uiteraard graag voor uitleg en 
overleg ter beschikking. 
Wij danken u voor uw aandacht en steun in deze kwestie.  
 
Met vriendelijke groet, namens de Stichting Vrienden van de Bakenes, 
 
Esther Maarsen (secretaris) 
 
 
 
 
Van: Griffiebureau [mailto:griffiebureau@haarlem.nl]  
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 10:14 

Aan: Cie Beheer 

Onderwerp: Cie. Beheer: Uitspraak Raad van State - Bakenessergracht 

 
 Geachte raadsleden,  
  
Vandaag is de uitspraak van de Raad van State gekomen inzake het hoger beroep Bakenessergracht. 
Omdat de tekst van de uitspraak van de RvS zeer juridisch geformuleerd is is deze voor de 
leesbaarheid vertaald in meer gangbaar Nederlands. Zie PDF in bijlage voor de vertaling.  
  
Bij de uitspraak dienen de volgende kanttekeningen te worden geplaatst:  

1)      De beslissing op bezwaar is gedeeltelijk vernietigd, maar niet de omgevingsvergunning zelf. 
In bezwaar kan de vergunning dus worden aangevuld met een sloopveiligheidsplan en kan de 
verbeterde versie van de voorwaarde aan de vergunning worden verbonden. 

2)      De Raad van State heeft de omwonenden op alle overige punten in het ongelijk gesteld. Dat 
betekent dat de procedure zich nu alleen nog toespitst op het sloopveiligheidsplan. Over alle 
overige punten is nu definitief uitspraak gedaan, dus die zijn geen onderdeel meer van de 
verdere procedure. 

  
Via onderstaande link komt u bij de oorspronkelijke tekst RvS: 
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-
uitspraak.html?id=80482&summary_only=&q= 
  
Het college zal de raad volgende week nader informeren over de consequenties van deze uitspraak 
en de te nemen vervolgstappen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Michael Kaldenhoven 
Procesmanager 
  
Postadres:  
Gemeente Haarlem  
Gebiedsontwikkeling en Beheer 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem 
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