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Raadsinformatiebrief 

 

Onderwerp  

Vervolg bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tegen het besluit van de raad tot het 

verplaatsen van de bebouwde komgrens ten behoeve van het plangebied Entree Oost.  
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Actueel 

behandelvoorstel: 

Behoort bij onderwerp nr. 2016/567431 tot het verplaatsen van de bebouwde 

kom grens en het door Gedeputeerde Staten ingediende bezwaarschrift tegen dit 

besluit.  

Bijlagen N.v.t. 

Vanwege de procedure met betrekking tot het bezwaarschrift van de Provincie Noord-Holland tegen het 

raadsbesluit van 16 februari 2017 tot het verplaatsen van de bebouwde komgrens op de Schipholweg 

informeren wij u als volgt. 

Uitkomst bestuurlijk overleg 

Op 10 januari 2019 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen collegeleden Sikkema en Roduner en 

gedeputeerden Post en Geldhof van de provincie Noord-Holland naar aanleiding van het bezwaarschrift en 

het verzoek tot overleg van de commissie (d.d. 15 november 2018). Hoewel de provincie vasthoudt aan haar 

bezwaar vanwege ongewenste precedentwerking, is overeengekomen opnieuw met elkaar in gesprek te gaan 

om alle belangen met elkaar in kaart te brengen en te bespreken.  

Vooralsnog ziet de provincie vooral mogelijkheden voor woningbouw met een dove gevel, waarbij de 

snelheid op de weg dezelfde kan blijven. Dit laatste met het oog op de gewenste doorstroming. Het 

toepassen van een dove gevel staat echter haaks op de stedenbouwkundige uitgangspunten die vastgelegd 

zijn in het Masterplan Entree Haarlem. 

Opschorten van de behandeling van het bezwaarschrift  
De behandeling van het bezwaarschrift van de provincie wordt in afwachting van de uitkomsten van dit 
overleg met instemming van beide partijen aangehouden. 

Aangepast raadsvoorstel  
Indien bovengenoemde gesprekken niet tot overeenstemming van beide partijen leidt, wordt een nieuw 
voorstel van het college voor behandeling in uw raadsvergadering geagendeerd. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                       de burgemeester, 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/16-februari/19:30/Verleggen-grens-bebouwde-kom-Schipholweg-ter-plaatse-van-De-Entree-Oost-Vijverpark-1/Vijverpark-3.pdf
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