
Schoterbos



 beheersverordening "Schoterbos" (vastgesteld)

 2



 beheersverordening "Schoterbos" (vastgesteld)

Inhoudsopgave

Toelichting         5

Regels          7

Hoofdstuk 1  Inleidende regels      9
Artikel 1  Begrippen       9
Artikel 2  Bouw- en gebruiksregels      11
Artikel 3  Groeiplaats monumentale boom     13
Artikel 4  Overgangsrecht       15
Artikel 5  Inwerkingtreding       17
Artikel 6  Sotregel       19

Bijlagen          21
Bijlage 1  Bestemmingsplan Planetenlaan hoek Sportweg   23
Bijlage 2  Bestemmingsplan Sinnevelt     31
Bijlage 3  Facetbestemmingsplan Archeologie    39
Bijlage 4  Uitbreidingsplan Haarlem Noord blad 10    47
Bijlage 5  Uitbreidingsplan Sinnevelt     55
Bijlage 6  Uitbreidingsplan in hoofdzaak     67
Bijlage 7  Omgeving Korteweg      71
Bijlage 8  Aanvullende voorschriften     79
Bijlage 9  Overzicht monumentale bomen     95

 3



 beheersverordening "Schoterbos" (vastgesteld)

 4



 beheersverordening "Schoterbos" (vastgesteld)

Toelichting

Inhoud

Hoofdstuk 1  Toelichting

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten de mogelijkheid om in 
plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening voor een gebied vast 
te stellen. Een beheersverordening vormt, net als het bestemmingsplan, het 
kader waaraan onder andere bouwaanvragen worden getoetst en op basis 
waarvan de gemeente handhavend kan optreden op het moment dat in strijd 
met de verordening wordt gehandeld (illegaal gebruik of illegale bebouwing). 

In het verordeningsgebied “Schoterbos” zijn de volgende bestemmingsplannen 
van kracht. 

Nummer Naam van het plan Vastgesteld
601/2 Planetenlaan hoek Sportweg  2 april 1969
603bp001 Sterrenbuurt, Planetenbuurt en Sinnevelt 8 september 1998
00801 Facetbestemmingsplan Archeologie 25 juni 2009

Tabel 1: Geldende bestemmingsplannen tijdens opstellen 
Beheersverordening

Voor een groot deel van het plangebied is, behoudens het 
facetbestemmingsplan Archeologie, geen bestemmingsplan meer van kracht. 
Op 1 juli 2013 zijn namelijk bestemmingsplannen die dateren van voor 1965 op 
grond van de Wro vervallen. Het betreft de volgende plannen.

Nummer Naam van het plan Vastgesteld
601/1 Uitbreidingsplan Haarlem Noord blad 10 14 november 1934
601/3 Sinnevelt Uitbreidingsplan Sinnevelt 15 oktober 1953
602 Uitbreidingsplan Plan in hoofdzaak 14 juni 1939
606-2 Uitbreidingsplan Omgeving Korteweg 18 november 1964

Tabel 2: Per 1 juli 2013 vervallen bestemmingsplannen
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Afbeelding geldende en vervallen bestemmingsplannen in 
verordeningsgebied

In het verordeningsgebied is momenteel geen sprake van concrete 
ontwikkelingen die niet zouden passen binnen de regels van bovengenoemde 
plannen. Het instrument van de beheersverordening is daarom geschikt om te 
dienen als actueel ruimtelijk kader. 

Deze beheersverordening is een tijdelijke maatregel, totdat het 
bestemmingsplan “Schoterbos” zal zijn vastgesteld en inwerkinggetreden. 

In het verordeningsgebied zijn dezelfde gebruiks- en bouwregels van toepassing 
als op grond van het geldende bestemmingsplannen en vervallen 
uitbreidingsplannen (zie bijlage 1 tot en met 8) .

Deze beheersverordening treedt in werking op de dag na publicatie in het 
Gemeenteblad. Daardoor geldt in het verordeningsgebied vanaf die datum een 
actueel ruimtelijk plan en wordt voldaan aan de actualiseringsplicht van de Wro. 
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Regels
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 beheersverordening "Schoterbos" (vastgesteld)

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:
de beheersverordening Schoterbos van de gemeente Haarlem;

1.2  verordeningsgebied:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0392.BV6120001- va01 met de bijbehorende regels (en eventuele 
bijlagen);
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Artikel 2  Bouw- en gebruiksregels

In het verordeningsgebied gelden de volgende regels: 

2.1  Bouwen en gebruik
Ten aanzien van het gebruik en het bouwen en het uitvoeren van werken en 
werkzaamheden geldt de regeling zoals opgenomen in bijlage 1 tot en met 8. 

2.2  Bouwen en gebruik in afwijking van 2.1
Eveneens is toegelaten bouwen en/of gebruik dat is vergund en waarbij is 
afgeweken van de bouw en gebruiksregels als bedoeld in bijlage 1 tot en met 8. 

2.3  Parkeren, laden en lossen
Bij een gebouw moet overeenkomstig de gemeentelijke Beleidsregels 
parkeernormen in voldoende mate ruimte zijn aangebracht en in stand worden 
gehouden op eigen terrein voor:

a. het parkeren van auto's;
b. het laden of lossen van goederen.

2.4  Afwijken 
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 2.3 overeenkomstig de 
gemeentelijke Beleidsregels parkeernormen.

2.5  Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in 
elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken  voor: 

a. prostitutie en seksinrichtingen;
b. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik 

onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage 
en/of afval, waaronder kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken 
machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 
grond en bodemspecie, puin- en vuilstortingen. Deze bepaling is niet van 
toepassing op opslag van materialen welke noodzakelijk is voor de 
realisering van de bestemming, welke voortvloeien uit het normale 
dagelijkse onderhoud;

c. bijgebouwen als zelfstandige woning.

 11



 beheersverordening "Schoterbos" (vastgesteld)

 12



 beheersverordening "Schoterbos" (vastgesteld)

Artikel 3  Groeiplaats monumentale boom

3.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groeiplaats monumentale boom' aangewezen gronden in bijlage 9 zijn, 
behalve voor het andere daar toegelaten gebruik en bouwen, mede bestemd 
voor de bescherming van de groeiplaats van monumentale bomen. 

3.2  Bouwregels
Ter plaatse van deze gronden geldt een bouwverbod.

3.3  Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in lid 3.2, mits de groeiplaats van de monumentale boom niet 
onevenredig wordt geschaad. Dit dient door de aanvrager te worden 
aangetoond door een groentoets.

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

1. Voor de volgende werken of werkzaamheden is een aanlegvergunning 
vereist: 
a. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
b. bodemverlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins 

aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld;
c. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en 

ploegwerk;
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze 

indrijven van voorwerpen;
e. het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende 

constructies;
f. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen  

van reeds bestaande watergangen;
g. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand;
h. het wijzigen van de grondwaterstand en/of waterhuishouding door 

bevloeiing, (bron)bemaling, drainage of andere wijze.

2. Geen aanlegvergunning is vereist voor werken of werkzaamheden die: 
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het 

plan krachtens een verleende vergunning;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. plaatsvinden op het moment dat de monumentale boom niet meer 

aanwezig is;
e. werken en/of werkzaamheden, die strekken ter behoud of het herstel van 

de monumentale waarden van de boom. 

3. Een aanlegvergunning wordt in ieder geval verleend indien:
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a. de waarde die de boom monumentaal of waardevol maakt niet langer 
aanwezig is en deze niet kan worden hersteld; 

b. de boom niet in onevenredige mate worden aangetast; waarbij de 
gemeente desgewenst aan de aanvrager kan verzoeken een onderzoek 
aan te leveren waarin dit aangetoond wordt ;

c. de mogelijkheden voor het behoud van de boom niet worden verkleind.
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Artikel 4  Overgangsrecht

4.1  Bouwen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de 
beheersverordening aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 
krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd 

of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan 
binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

4.2  Afwijken
Het bevoegd gezag kan eenmalig met een omgevingsvergunning afwijken van 
lid 4.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 
eerste lid met maximaal 10%.

4.3  Uitzondering overgangsrecht bouwwerken
Lid 4.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning 
en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan.

4.4  Gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van de beheersverordening en hiermee in strijd is, mag 
worden voortgezet.

4.5  Strijdig gebruik
Het is verboden het met de beheersverordening strijdige gebruik, bedoeld in lid 
4.4 te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige 
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 
verkleind.

4.6  Verboden hervatten gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in lid 4.4 na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden 
dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

4.7  Uitzondering overgangsrecht gebruik
Lid 4.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 5  Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het 
Gemeenteblad.   
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Artikel 6  Sotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als regels van de beheersverordening 
Schoterbos.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Bestemmingsplan Planetenlaan hoek Sportweg
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Bijlage 2  Bestemmingsplan Sinnevelt
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Bijlage 3  Facetbestemmingsplan Archeologie
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Hoofdstuk 2. Bestemmingsregels 

Artikel 2  Waarde - Archeologie 

2.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de 
bescherming van de archeologische waarden van de gronden. 

2.2  Bouwregels 
1. In aanvulling op het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) 

gelden de volgende regels:  
a. ter plaatse van de 'Waarde - Archeologie 1A' zijn geen bouwwerken 

toegestaan, waarbij bodemverstorende werkzaamheden ter realisering van deze 
bouwwerken noodzakelijk zijn; 

b. ter plaatse van de 'Waarde - Archeologie 1B' dient de aanvrager van een 
omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende bouwwerkzaamheden deel 
uitmaken in geval de oppervlakte van het project meer dan 0 m2 betreft en de 
bouwwerkzaamheden dieper dan 0,30 m onder het maaiveld plaatsvinden, een 
waardestellend archeologisch rapport te overleggen;  

c. ter plaatse van de 'Waarde - Archeologie 2' dient de aanvrager van een 
omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende bouwwerkzaamheden deel 
uitmaken, in geval de oppervlakte van het project meer dan 50 m2 betreft en de 
bouwwerkzaamheden dieper dan 0,30 m onder het maaiveld plaatsvinden, een 
waardestellend archeologisch rapport te overleggen; 

d. ter plaatse van de 'Waarde - Archeologie 3' dient de aanvrager van een 
omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende bouwwerkzaamheden deel 
uitmaken, in geval de oppervlakte van het project meer dan 500 m2 betreft en 
de bouwwerkzaamheden dieper dan 0,30 m onder maaiveld plaatsvinden, een 
waardestellend archeologisch rapport te overleggen; 

e. ter plaatse van de 'Waarde - Archeologie 4' dient de aanvrager van een 
omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende bouwwerkzaamheden deel 
uitmaken, in geval de oppervlakte van het project meer dan 2500 m2 betreft en 
de bouwwerkzaamheden dieper dan 0,30 m onder het maaiveld plaatsvinden, 
een waardestellend archeologisch rapport te overleggen; 

f. ter plaatse van de 'Waarde - Archeologie 5' dient de aanvrager van een 
omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende bouwwerkzaamheden deel 
uitmaken, in geval de oppervlakte van het project meer dan 10.000 m2 betreft 
en de bouwwerkzaamheden dieper dan 0,30 m onder het maaiveld 
plaatsvinden, een waardestellend archeologisch rapport te overleggen; 

g. ter plaatse van de 'Waarde - Archeologie 6 gelden geen bijzondere regels 
betreffende 'Waarde - Archeologie'. 

 

2. Aan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk ter plaatse van 
de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie' kunnen de volgende voorschriften 
worden verbonden; 
a. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden; 
b. het doen van opgravingen; 



c. begeleiding van de bodemverstorende activiteiten door een archeologisch 
deskundige. 

 

3. Het bepaalde in lid 2.2 sub 1 is niet van toepassing op een bouwplan dat 
betrekking heeft op vervanging van een reeds bestaand bouwwerk waarbij de 
oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut. 

2.3  Nadere eisen 
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de situering, de inrichting en het 
gebruik van de gronden die vallen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - 
archeologie', indien uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse beschermings- waardige 
archeologische resten aanwezig zijn. Toepassing van de bevoegdheid mag niet leiden 
tot een onevenredige beperking van het meest doelmatige gebruik. 

2.4  Afwijken van de bouwregels 
1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 

in lid 2.2 met inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende 
(bouw)regels. 

 

2. Een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in dit lid, wordt verleend indien naar het 
oordeel van het bevoegd gezag de aanvrager van de omgevingsvergunning aan de 
hand van: 
a. nader archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op de betrokken locatie 

geen archeologische waarden aanwezig zijn of als er, mede naar het oordeel 
van de gemeentearcheoloog, geen archeologische waarden te verwachten zijn; 

b. andere informatie heeft aangetoond dat door bodemverstoringen op de 
betrokken locatie geen archeologische waarden verstoord zullen worden. 

2.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

1. Voor de volgende werken of werkzaamheden is een aanlegvergunning vereist:  
a. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen; 
b. bodem verlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins 

aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld; 
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
d. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en 

ploegwerk; 
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven 

van voorwerpen; 
f. het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende 

constructies; 
g. diepploegen; 
h. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van 

reeds bestaande watergangen; 
i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand; 
j. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair. 
 

2. Geen aanlegvergunning is vereist voor werken of werkzaamheden die:  



a. de oppervlakte- en de dieptemaat niet overschrijdt, behorende bij de categorie 
'Waarde - Archeologie' genoemd in lid 2.2 die voor die gronden van toepassing 
zijn; 

b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning of 
een ontgrondingvergunning; 

c. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een 
omgevingsvergunning, zoals in lid 2.4 bedoeld, is verleend; 

d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 
 

3. Een aanlegvergunning wordt in ieder geval verleend, indien: 
a. de aanvrager aan de hand van een waardestellend archeologisch rapport 

aantoont dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig 
zijn dan wel dat de aanwezige archeologische waarden naar het oordeel van het 
bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld; 

b. ter bescherming van betrokken archeologische waarden kunnen aan de 
aanlegvergunning voorwaarden worden verbonden gericht op: 
 het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden; 
 het doen van opgravingen; 
 begeleiding van de bodemverstorende activiteiten door een archeologisch 

deskundige. 

2.6  Wijzigingsbevoegdheid 
Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in die zin, dat de verbeelding wordt 
gewijzigd door van één of meerdere bestemmingsvlakken de begrenzing te veranderen 
of de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' toe te voegen of te verwijderen, dan 
wel deze bij een ander archeologiecategorie, zoals vermeld in lid 2.2 in te delen, als 
archeologische bevindingen daar aanleiding toe geven. 
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Bijlage 4  Uitbreidingsplan Haarlem Noord blad 10
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Bijlage 5  Uitbreidingsplan Sinnevelt
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Bijlage 6  Uitbreidingsplan in hoofdzaak
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Bijlage 7  Omgeving Korteweg
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Bijlage 8  Aanvullende voorschriften
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Bijlage 9  Overzicht monumentale bomen
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Groeiplaats monumentale boom + kroondiameter

Plangebied beheersverordening
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