
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Herstelbesluit vaststelling bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële 

herziening 2014 
BBV nr: 2016/147081 

 

1. Inleiding 

De gemeenteraad heeft op 21 mei 2015 het bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële 

herziening 2014 vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van 

State. Op 3 februari 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het beroep van appellant 

1 is geheel ongegrond verklaard; het beroep van appellanten 2 is op twee kleine puntjes 

gegrond verklaard en voor het overige ook ongegrond verklaard. Een belangrijk aspect van 

deze uitspraak is dat de Raad van State de Haarlemse bestemmingsplansystematiek voor het 

beschermd stadsgezicht voldoende beschermend acht. De Raad van State heeft de 

gemeenteraad opgedragen om de onderdelen die gegrond zijn verklaard te herstellen met in 

achtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen.  

Uitspraak Raad van State 

Met deze uitspraak geldt voor de hele Koninginnebuurt in Haarlem een bestemmingsplan 

welke het beschermd stadsgezicht afdoende beschermt. Op twee kleine puntjes moet het plan 

nog worden aangepast. Zo wil de Afdeling dat het begrip nokrichting wordt opgenomen in 

het plan. Verder moet in het plan duidelijk worden aangegeven dat het gebruik van bestaande 

dakterrassen op Orde-1 aanbouwen mag worden voortgezet.   

 

1.1 Doorgevoerde aanpassingen in het bestemmingsplan 

a. In het bestemmingsplan is in de regels de ‘nokrichting’ toegevoegd aan artikel 1.23 van de 

begripsomschrijving.   

b. In de regels van het bestemmingsplan is aan artikel 21.2 onder g. toegevoegd dat het 

gebruik van bestaande dakterrassen op deze Orde-1 aan- en uitbouwen mag worden 

voorgezet.  

 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 het bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014  met identificatienr. 

NL.IMRO.0392.BP4120011va04opnieuw gewijzigd vast te stellen met de daarin 

doorgevoerde aanpassingen zoals beschreven onder 1.1. 

  

3. Beoogd resultaat 

Met dit besluit ligt er een vastgesteld en juridisch volledig juist bestemmingsplan voor de 

Koninginnebuurt 

 

4. Argumenten 

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Raad van State d.d. 3 

februari 2016.   

In het bestemmingsplan zijn de aanpassingen doorgevoerd.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 

-- 

 

6. Uitvoering 

 Dit besluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met identificatienr. 

NL.IMRO.0392.BP4120011va04wordt op de wettelijk voorgeschreven wijze 

bekend gemaakt en ter inzage gelegd. 

 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt van dit besluit in 

kennis gesteld.  

 

 

 

7. Bijlagen 

A.  Bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014 met identificatienr.    

      NL.IMRO.0392.BP4120011va04. 
B.  Verbeelding bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014. 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 het bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014  met identificatienr. 

NL.IMRO.0392.BP4120011va04opnieuw gewijzigd vast te stellen met de daarin 

doorgevoerde aanpassingen zoals beschreven onder 1.1. 

 

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

 

De griffier    De voorzitter 

 


