ZAKEN WAAR
GEHANDHAAFD
IS
LOCATIE
Zijlweg achter 302
Zijlweg achter 316

OVERTREDINGEN
Paardenbak, caravan,
houten prieel,
bijgebouw
Tuinhuisjes en opstallen

Zijlweg achter 272

Diverse bouwwerken,
4 a 5 schapen in de wei

Vlaamseweg 4

Handel en opslag auto’s

Marcelisvaartpad 15 a

In kassen: opslag, kleine
bedrijfjes, caravans

Marcelisvaartpad 11 b

Bouw: containers,
fietsenstalling, garage,
carport,
museumschuurtje
Gebruik: zelfstandige
horeca
Caravan, opslag, houden
van pluimvee in hokken

Zijlweg achter 268

Caravan, opslag,
aanhanger
Witte van
Paardenbak (paarden
Haemstedelaan 72
wel toegestaan, bak niet
(na RvS uitspraak
2009). Extra verharding
Vlaamseweg/Leendert Paardenfokkerij, later
Meeszstraat
voornemen
hoveniersbedrijf
Leendert Meeszstraat Containers, caravans,
5
kertsboomverkoop

BIJZONDERHEDEN RESULTAAT
Paardenbak, caravan en
prieel zijn verwijderd
Bijgebouw is vergund
Stonden er volgens de Zijn verwijderd
eigenaar langdurig
Het houden van
Bouwwerken (geen
schapen in beperkte
gebouw zijnde) vergund
mate geen overtreding
Situatie van 27 jaar
Gebruik gestaakt, auto’s
buiten op perceel
verwijderd
In fases aangepakt
Illegale bouw en opslag
verwijderd, bedrijfjes
beëindigd, caravans
later ook weg
Veelomvattende zaak. Containers verplaatst en
Horeca is door Raad
met de andere
van State beoordeeld:
bouwwerken vergund.
wel 8 maanden horeca Zelfstandige horeca
voor tennissers
beëindigd
Bemiddeld in het
ophalen van pluimvee
wegens overlijden
eigenaar

Zijlweg achter 268

Vlaamseweg 1

Te hoge hekken en
masten, extra verharding
parkeerplaatsen, te hoge
silo, strijdig gebruik,
brandveiligheid

Marcelisvaartpad 5 +
7

Particulier tuin
aangelegd

Alles verwijderd

Alles verwijderd
Eigenaar stelt voor een
stadstuinderij i.p.v.
bedrijf te starten

Gebruik gewijzigd en
gelegaliseerd,
verharding vergund

Dit was de wens van
de eigenaar

Met herziening bp.
geregeld

Bij herziening extra
bedrijfsmogelijkheden
geregeld

Containers zijn
verplaatst en vergund,
caravans verwijderd,
kerstboomverkoop
gestaakt
Silo aangepast, hekken
& masten aangepast en
vergund, verharding
deels verwijderd, deels
vergund. Gebouw
brandveilig
Procedure tegen
weigering loopt nog

Langdurig traject met
vele aanpassingen in
de aanvragen en in de
vergunningen. Veel
overleg gevoerd met
Dreefbeheer en SWTH
Na start handhaving
vergunning
aangevraagd en
geweigerd

Marcelisvaartpad 13

Illegale schuur

Duinvlietspad 7
Randweg
Veld nabij Elswout

Illegale bewoning
Aanhanger in het groen
Tijdelijk parkeren
(formeel strijdig met
bp.)

Duinvlietspad 9 b

1.Bouwvallige kassen
2. kloverij
3. illegale bouw
Detailhandelsactiviteiten Klacht van SWTH
In strijd met bp.

Duinvlietspad 9a

ZAKEN DIE (eerder)
NIET ZIJN
OPGEPAKT
LOCATIE
Duinvlietspad 7

Marcelisvaartpad 11 b

ZAKEN DIE LOPEN
Ramplaan Wapen van
Kennemerland

Marcelisvaartpad 15 a
Vlaamseweg/Leendert
Meeszstraat
Marcelisvaartpad 5 + 7

OVERTREDING
paardenbak

Bebouwing bij
volkstuintjes

Illegale bijgebouwen

opnieuw caravans
gestald en overig
strijdig gebruik
Erfafscheiding en
afschouwen nieuwe
schuren. Illegale
container
Particuliere tuin
aangelegd in agrarisch
gebied

via postzegelbp nieuwe Schuur afgebroken.
woning vergund
Vergunning moet nog
wel afgeschouwd
In bijgebouw
Gebruik beëindigd
weggehaald
Als het 1 hooguit 2
Uitgelegd, geen
dagen in het jaar
klachten na gebruik
betreft is er geen strijd
met het bp (mogelijk
wel openbare orde…)
1. is eerst opgepakt, 2. 1. verwijderd
Later met 3.
2. en 3. Vergund
Strijdig gebruik
beëindigd.

BIJZONDERHEDEN
Onder het bp 2007
mochten wel paarden
gehouden worden maar
geen bakken
aangelegd. Vraag was
of een bak een
noodzakelijke
voorziening was.
Er speelden veel
andere overtredingen

REDEN
Nieuw bp. afgewacht.
Dan moest duidelijk
worden of er wel of
geen paarden
toegestaan zouden zijn
al dan niet met
paardenbak, wordt nu
wel opgepakt
de zelfstandige horeca
het belangrijkst werd
geacht is beëindigd. Is
recent opgepakt

Formeel ander bp.
maar belang stichting
westelijk
tuinbouwgebied in
verband met zicht

Handhaving gestart,
maar eigendomskwestie moet eerst
geregeld. Taxatie is
besproken op 31
januari 2018
Nieuw, herhaald,
traject, bezoek
Geconstateerd, traject
is opgestart

Als weigering
onherroepelijk is
voortzetten handhaving

Procedure tegen
weigering loopt nog bij
rechtbank.

Duinvlietspad 3

In januari 2019 klacht
over rook uit schuur
van SWTH

Onbekend waarom
rook uit schuur komt.

Perceel 2305

Gebruik kas en gebouw
in strijd met
bestemmingsplan
Melding van SWTH

Gebruik als
opslagruimte en als
bedrijfsopslag
Kerstbomen worden
hoger dan toegestaan

Afschouwen
vergunning en
bewoonde schuur,
deels te hoge schutting

Geconstateerd dat in
het bijgebouw
gewoond wordt

Vlaamseweg 10
Marcelisvaartpad 13

Bp= bestemmingsplan
SWTH= Stichting westelijk tuinbouwgebied Haarlem

Inspectie in januari
2019. Geen rook
geconstateerd. Bezoek
gepland februari 2019
Op 4 januari 2019
bezoek gebracht.
Handhaving opgestart
Op 4 januari 2019
gesprek met Dekatuin
gevoerd over hoogte
Handhaving is in
januari 2019 opgestart

