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Kernboodschap   

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht het bevoegd gezag ten aanzien van omgevingsvergunningen. Om 

in aanmerking te komen voor de subsidieregelingen ‘HIRB’ (provincie) en ‘Beter 

Benutten’ (Rijk) zal dit project uiterlijk 1 juni 2018 gereed moeten zijn. Om deze 

reden wordt voorgesteld de ontwerp-omgevingsvergunning zo spoedig mogelijk ter 

inzage te leggen. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

 

Op grond van de Handreiking actieve informatieplicht stuurt het college dit voorstel 

ter kennisname naar de commissie Ontwikkeling. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

1) Omgevingsvergunning 1
e
 fase Industriehavenbrug Waarderpolder 

(2016/398283), B&W vergadering d.d. 6 december 2016; 

2) Beschikbaar stellen aanvullend krediet (2016/516653), Raadsvergadering 

d.d. 15 december 2016; 

3) Vaststelling Definitief Ontwerp (2016/385762), B&W vergadering 

 d.d. 10 januari 2017 . 

Besluit College  

d.d. 25 juli 2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De ontwerp-omgevingsvergunning 2
e
 fase voor het realiseren van een 

fietsbrug over de ingang van de Industriehaven ter hoogte van de Hendrik 

Figeeweg en de Minckelersweg ter inzage te leggen; 

2. Het college mandateert het hoofd van de afdeling DVV/VTH om de 

omgevingsvergunning na afloop van de inzage termijn te verlenen, indien 

er geen zienswijzen zijn ingediend. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/06-december/10:00/Ontwerp-omgevingsvergunning-1e-fase-Industriehaven-brug
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/15-december/19:30/Beschikbaar-stellen-aangepast-aanvullend-krediet-Industriehaven-brug-1
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/10-januari/10:00/Industriehaven-brug-vaststelling-definitief-ontwerp
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1. Inleiding  

Op 16 februari 2017 heeft het college een omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het 

realiseren van een fietsbrug over de ingang van de Industriehaven Waarderpolder ter hoogte 

van de Hendrik Figeeweg en de Minckelersweg te Haarlem. De aanvraag 

omgevingsvergunning eerste fase heeft betrekking op de activiteit handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening. 

 

De omgevingsvergunning eerste fase en de bijbehorende relevante stukken hebben vanaf 

vrijdag 24 februari 2017 tot en met vrijdag 7 april 2017 ter inzage gelegen. Naar aanleiding 

van deze omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen binnengekomen en is er geen beroep 

ingesteld bij de rechtbank. De omgevingsvergunning eerste fase is dan ook onherroepelijk. 

 

Inmiddels is de aanvraag om omgevingsvergunning tweede fase ingediend, welke ziet op alle 

bouwkundige zaken. Omdat voor dit project de uitgebreide vergunningenprocedure moet 

worden doorlopen, wordt ook de vergunningaanvraag tweede fase aan het college voorgelegd 

voor besluitvorming.  

 

1. Besluitpunten college 

 

1. Het college besluit de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase voor het realiseren van een 

fietsbrug over de ingang van de Industriehaven ter hoogte van de Hendrik Figeeweg en 

de Minckelersweg ter inzage te leggen; 

2. Het college mandateert het hoofd van de afdeling DVV/VTH om de 

omgevingsvergunning na afloop van de inzage termijn te verlenen, indien er geen 

zienswijzen zijn ingediend. 

 

3. Beoogd resultaat 

 

1. Het voldoen aan de deadline die aan de verkregen subsidieregelingen is verbonden; 

2. Het realiseren van een snelle en veilige fietsverbinding tussen het centrum van Haarlem 

en de Waarderpolder en daarmee de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de 

Waarderpolder te vergroten. 

 

4. Argumenten 

 

 Omgevingsvergunning 1
e
 fase  

In de eerste fase is al een besluit genomen over de ruimtelijke aspecten. Zoals eerder 

vermeld heeft de omgevingsvergunning 1
e
 fase niet geleid tot een zienswijzeprocedure 

dan wel een beroepsprocedure. Deze vergunning is onherroepelijk geworden. De 2
e
 fase 

heeft enkel betrekking op de activiteit bouwen. 

 

 Inspraak 

Naar aanleiding van het Voorlopig Ontwerp van de fietsverbinding is een zevental 

reacties ontvangen. De inspraakreacties zijn meegenomen bij het opstellen van het 

Definitief Ontwerp. Verwezen wordt naar BBV 2016/385762. Het Definitief Ontwerp 

ligt ten grondslag aan deze vergunningaanvraag. De inspraakreacties hebben niet geleid 

tot wezenlijke veranderingen in het ontwerp. 
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 Subsidieregelingen 

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregelingen ‘HIRB’ (provincie) en ‘Beter 

Benutten’ (Rijk) zal dit project uiterlijk 1 juni 2018 gereed moeten zijn. Om deze reden is 

het wenselijk de vergunningenprocedure zo goed en zo snel mogelijk te doorlopen. 

 

Risico’s en kanttekeningen 

 

 Eigendom gronden 

De gronden zijn behoudens de Figeeweg in eigendom van de gemeente. Voor de Figeeweg 

loopt momenteel de afstemming met de Vereniging van Eigenaren ‘Figeecentre’ om het 

mogelijk maken van de fietsverbinding juridisch te formaliseren middels 

eigendomsoverdracht van de gronden. Op deze wijze wordt het gebruik als doorgaande 

fietsverbinding mogelijk gemaakt. 

 

 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

Er is geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig 

De aanvraag past binnen de door de raad vastgestelde lijst van categorieën van gevallen 

waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.  

 

6. Uitvoering 

 

De ontwerp-omgevingsvergunning 2
e
 fase en de bijbehorende stukken worden de dag na 

publicatie gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan een ieder 

zienswijze indienen. Eventuele zienswijzen zullen bij het nemen van het definitieve besluit 

worden betrokken.  

 

7. Bijlagen 

 

Bij deze nota zijn de volgende stukken gevoegd:  

A) Ontwerp-omgevingsvergunning  2
e
 fase 

B) Aanvraagformulier 

C) Toelichting aanvraag omgevingsvergunning 

D) Tekening 60170162-01-001 

E) Tekening 7980-001 

F) Constructieberekeningen 

G) Rapport 60170162-VG-01 

H) Rapport 60170162-VG-02 

 

 


