
                    
 
Art 38 vragen van VVD en SP 
Omgevingsvergunning Ripperda hotel 
 
Op 8 jan 2015 is in de Cie Ontwikkeling behandeld het 
collegebesluit tot verlenen van een Omgevingsvergunning   
-uitgebreide procedure- voor het verbouwen tot restaurant en 
hotel van het Ripperda gebouw, een gemeentelijk monument.  
  
Bij de behandeling werd duidelijk dat  geen advies was gevraagd 
aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en dat een dergelijk 
advies dus ook niet bestond. Zulks terwijl nota bene het 
collegebesluit en de onderliggende stukken expliciet en bij 
herhaling verwezen naar een advies van de ARK. Sterker nog: 
daaruit citeerden, dat samenvatten en van een datum voorzagen.  
 
In deze zaak is slechts sprake van een ambtelijk advies.  Blijkens 
een Raadsbesluit van 28 febr.  2013, toegelicht in Raadsstuk 
2012/458033 kan bij reguliere aanvragen de welstandstoets op 
ambtelijk niveau worden afgedaan.  
 
Vragen: 

1. Is ook het College van mening dat nooit in ambtelijke 
stukken mag worden verwezen naar een advies dat niet 
bestaat? Zo neen, waarom niet? 

 
2. Is ook het College van mening dat waar sprake is van een 

Omgevingsvergunning, Uitgebreide procedure uit de aard 
der zaak geen sprake is van een reguliere aanvraag? Zo neen, 
waarom niet? 

 
3. Is ook het College van mening dat in het dossier 

Ripperdahotel  bovendien sprake is van een politiek gevoelig 

http://vvdhaarlem.nl/


en maatschappelijk groot belang? Gelet ook op het aantal 
ingediende zienswijzen en het aantal bewoners die deze 
zienswijzen vertegenwoordigen? Zo neen, waarom niet? 

 
4. Is ook het College van mening dat op hiervoor genoemde 

gronden –zie Raadsstuk 2012/458033 onder 2.1-  de ARK  
om advies moet worden gevraagd? Zo neen, waarom niet? 

 
5. Is ook het College van mening dat waar sprake is van een 

gemeentelijk monument –zie Raadstuk 2012/458033 onder 
2.2- de ARK altijd om advies moet worden gevraagd en dus 
geen enkele beleidsvrijheid bestaat? Zo neen, waarom niet? 

 
6. Is ook het College van mening dat ook waar mag worden 

volstaan met een ambtelijk advies, dat advies door burgers 
en belanghebbenden moet kunnen worden geraadpleegd? Zo 
neen, waarom niet? 

 
 
Haarlem, 21 januari 2015. 
 
Hendrikje van der Smagt VVD 
Frits Garretsen SP 

 
 

 
 

 Op welk raadsbesluit wordt gedoeld? 
 

 Waar is dat raadsbesluit te vinden? 
 
 
H.A. van der Smagt. 
Raadslid VVD 


