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Onderwerp  

Surinameweg 8 A: ontwerp-omgevingsvergunning 

 

Nummer 2020/444238 

Portefeuillehouder Roduner, F.J. 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling VTH 

Auteur Heusden-Verhoef, A.F. van   

Telefoonnummer 023-5113770 

Email a.v.heusden@haarlem.nl 

Kernboodschap  Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een 

woongebouw met 131 appartementen en commerciële ruimten aan Surinameweg 

8 A. Het bestaande kantoorpand wordt gesloopt. Het bouwplan is in 

overeenstemming met het ontwikkelkader Schalkwijk-Midden, dat op 20 juli 2017 

door de gemeenteraad is vastgesteld. Het college besluit daarom de ontwerp-

omgevingsvergunning voor het bouwen van een woongebouw met 131 

appartementen en commerciële ruimten aan het Surinameweg 8 A ter inzage te 

leggen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing. De commissie wordt middels de besluitenlijst van het college 

geïnformeerd. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 Schalkwijk-Midden Anterieure Overeenkomst met Wonam, plot 3 

(2019/951754) B&W d.d. 14 januari 2020 

 Raadsinformatiebrief Schalkwijk-Midden (2019/536370) Commissie 

Ontwikkeling d.d. 5 maart 2020 

 Beschikbaar stellen krediet voor aanlegkosten openbare ruimte en 

proceskosten herontwikkeling Schalkwoud, Stad Tussen de Bomen 

(2018/342987) Raad d.d. 18 oktober 2018 

 Ontwikkelkader Schalkwijk-Midden (2017/2389496) zoals vastgesteld door 

de raad op 20 juli 2017 

 Ontwikkelstrategie Schalkwijk Midden (2016/50378) zoals besproken in de 

vergadering van de commissie Ontwikkeling van 19 mei 2016, 

 

Besluit College  

d.d. 12 mei 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het college legt de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

woongebouw met 131 appartementen en commerciële ruimten ter inzage;  

2. Het college stemt in met de goede ruimtelijke onderbouwing en verbindt deze 

mailto:a.v.heusden@haarlem.nl
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2020/14-januari/10:00/Schalkwijk-Midden-Anterieure-Overeenkomst-met-Wonam-plot-3/2019951754-01-Schalkwijk-Midden-Anterieure-Overeenkomst-met-Wonam-plot-3-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2020/05-maart/17:00/Stand-van-zaken-ontwikkeling-Schalkwijk-Midden/2019536370-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-ontwikkeling-Schalkwijk-Midden-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-oktober/19:30/Kredietaanvraag-aanleg-openbare-ruimte-Schalkwoud/2018342987-1-Kredietaanvraag-aanlege-openbare-ruimte-binnenterrein-Schalkwoud-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/20-juli/19:30/Vaststellen-ontwikkelkader-Schalkwijk-Midden/2017238496-1-Vaststellen-ontwikkelkader-Schalkwijk-Midden-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/19-mei/20:00/22-00-uur-Ontwikkelstrategie-Schalkwijk-Midden-JvS/2016050378-1-Raadsinformatieformulier-1.pdf
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aan de ontwerp-omgevingsvergunning;  

3. Het college stelt de verantwoording van het groepsrisico vast en verbindt deze 

aan de ontwerp-omgevingsvergunning;  

4. Het college legt het ontwerp-besluit tot vaststelling van hogere waarden ten 

behoeve van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting vanwege  

Europaweg/Surinamepad/Amerikaweg gelijktijdig met de ontwerp-

omgevingsvergunning ter inzage. 

5. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VTH om de 

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

geen zienswijzen zijn ingediend. 

6. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VTH om hogere waarden 

ten behoeve van de hoogst toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen, indien 

er geen zienswijzen zijn ingediend. 

7.  

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een woongebouw met 

131 appartementen en commerciële ruimten aan Surinameweg 8 A. De aanvraag is in strijd met het 

bestemmingsplan “Schalkwijk Midden”. Medewerking aan het bouwplan is alleen mogelijk met 

toepassing van een uitgebreide 

procedure  

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het college legt de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een woongebouw 

met 131 appartementen en commerciële ruimten ter inzage;  

2. Het college stemt in met de goede ruimtelijke onderbouwing en verbindt deze aan de 

ontwerp-omgevingsvergunning;  

3. Het college stelt de verantwoording van het groepsrisico vast en verbindt deze aan de 

ontwerp-omgevingsvergunning;  

4. Het college legt het ontwerp-besluit tot vaststelling van hogere waarden ten behoeve van de 

ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting vanwege  Europaweg/Surinamepad/Amerikaweg 

gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. 
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5. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VTH om de omgevingsvergunning na 

afloop van de inzage termijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend. 

6. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VTH om hogere waarden ten behoeve van 

de hoogst toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen, indien er geen zienswijzen zijn 

ingediend. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het juridisch planologisch mogelijk maken van de bouw van 131 appartementen en commerciële 

ruimten aan Surinameweg 8 A. 

 

4. Argumenten 

1. Het bouwplan is in overeenstemming met het ontwikkelkader Schalkwijk-Midden 

De gemeenteraad heeft op 20 juli 2017 het ontwikkelkader voor Schalkwijk-Midden 

vastgesteld. In dit gebied zijn van oudsher kantoor- en andere werkfuncties gevestigd, maar 

de gebouwen zijn in de afgelopen periode in toenemende mate leeg komen te staan. In 

samenspraak met de eigenaren en overige belanghebbenden is daarom gezocht naar een 

goede invulling van het gebied. Dit heeft geleid tot het ontwikkelkader Schalkwijk-Midden, 

welk kader de basis vormt voor de ontwikkeling van het gebied naar een samenhangend en 

aansprekend woon-werkgebied. De herontwikkeling van het gebied zal zowel plaatsvinden 

door transformatie van bestaande panden als door sloop-nieuwbouw. 

De manier waarop de ambities worden gerealiseerd, zijn in het kader vertaald in plotregels en 

een bijbehorende kaart, de plotregelkaart. Het bouwplan voor Surinameweg 8 A is getoetst aan de 

plotregels en de plotregelkaart. Het bouwplan is hiermee in 

overeenstemming en past daarmee binnen het door de gemeenteraad vastgesteld ruimtelijk 

kader voor dit gebied. 

 

2. Het bouwplan berust op een goede ruimtelijke onderbouwing 

Bij het bouwplan is een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Uit deze onderbouwing blijkt dat 

met de ruimtelijk relevante aspecten rekening is gehouden en dat zich geen belemmeringen 

voordoen. 

 

3. Het bouwplan is vanuit planologisch oogpunt gewenst 

Het leegstaande kantoor wordt gesloopt en hier worden 131 nieuwe appartementen en 520 m² 

commerciële ruimte gerealiseerd. Sloop/nieuwbouw van het leegstaande verouderde kantoorpand is 

vanuit economisch oogpunt niet bezwaarlijk. Behoud van werkfuncties in het gebied is wel 

belangrijk. In het bouwplan wordt voorzien in een juiste verdeling tussen werkfuncties en 

woonfunctie. Toevoeging van woningen op deze plek in Schalkwijk is goed voor de 

leefbaarheid en veiligheid van het gebied. Ook komt dit tegemoet aan de grote woningvraag 

in Haarlem. Het bouwplan is daarmee vanuit planologisch oogpunt gewenst. 
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4. Het bouwplan voorziet in maatregelen ter bevordering van duurzaamheid 

Doelstelling is Haarlem Klimaat neutraal in 2030. Duurzame ontwikkeling is één van de 

speerpunten van gemeentelijk beleid. De praktijkrichtlijn Duurzame Stedenbouw geeft de 

uitwerking aan de uitgangspunten van het milieuprogramma. Om de energievraag te beperken wordt 

de Trias Energetica toegepast. Door een optimale gebouwschil met hoge isolatiewaarden en een 

uitstekende luchtdichtheid wordt de warmte- en koudevraag beperkt. Door beperking van de warm 

tapwater leidinglengten worden de tapwatervraag en de warmteverliezen teruggedrongen. Door 

toepassing van mechanische toe- en afvoerventilatie met hoog-rendement warmteterugwinning 

worden de woningen en de gemeenschappelijke verkeersruimten energiezuinig maar vooral ook 

gezond geventileerd. Een groot deel van de benodigde elektrische energie wordt op locatie 

opgewekt met zonnepanelen. Omdat er sprake is van nieuwbouw geldt hier als norm aardgasvrij 

bouwen. Het bouwplan zet daarmee waar mogelijk in op duurzaamheid. De sloop zal bovendien 

worden uitgevoerd door een bedrijf dat duurzaam sloopt en inzet op de herbruik van materialen. Dit 

bedrijf beschikt over een certificaat voor duurzaam slopen. 

 

5. Het bouwplan is vanuit het oogpunt van welstand aanvaardbaar 

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) heeft positief geadviseerd over het bouwplan. 

Omdat het advies deugdelijk is gemotiveerd en deugdelijk tot stand is gekomen, 

nemen wij het advies over. Het bouwplan voldoet daarmee naar ons oordeel voldoet aan redelijke 

eisen van welstand. 

 

6. Het bouwplan is vanuit het oogpunt van externe veiligheid verantwoord 

In de nabijheid van het bouwplan ligt een hogedruk aardgasleiding. Bovendien vindt vervoer 
van gevaarlijke stoffen plaats over de Amerikaweg/Europaweg. Het college heeft daarom een 
verantwoordingsplicht: de risico’s zijn weliswaar zeer klein, maar bij een calamiteit zijn de gevolgen 
voor de in gebied aanwezige personen groot. 
 

 
In de bovenstaande grafieken wordt de wijziging van het groepsrisico weergegeven ten opzichte van 

de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico neemt toe met 0,045 (van 0,525 naar 0,570). De 

oriëntatiewaarde wordt niet overschreden. 
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De Omgevingsdienst IJmond en de Veiligheidsregio Kennemerland hebben positief geadviseerd. Er 

zullen voorwaarden aan de vergunning worden verbonden over de wijze waarop met de toekomstige 

gebruikers van het pand wordt gecommuniceerd, overeenkomstig hetgeen bij de bijlage bij de 

aanvraag omtrent de externe veiligheid is opgenomen. Omdat het grootste deel van het gebouw is 

gelegen in een ring van 70 meter rondom de aardgasleiding, zijn extra bouwkundige voorzieningen 

niet zinvol, zodat er geen aanleiding is om extra voorzieningen te eisen. Verder zal vanzelfsprekend 

ten allen tijde in een bluswatervoorziening worden voorzien. Gelet hierop en gelet op het gestelde in 

de verantwoording van het groepsrisico vindt het college het bouwplan vanuit het oogpunt van 

externe veiligheid verantwoord. Omdat de omvang van het groepsrisico beperkt wijzigt en de 

oriëntatiewaarde niet wordt overschreden, is er, ook landelijk gezien, geen sprake van een 

uitzonderlijke situatie. De volledige verantwoording van het groepsrisico is als bijlage bij deze nota 

gevoegd.  

 

7. Het bouwplan voorziet in een maatwerkoplossing voor de parkeerbehoefte en draagt bij aan een 

moderne ontwikkeling van de mobiliteit 

Het bouwplan voorziet in minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan volgens het gemeentelijk 

parkeerbeleid noodzakelijk is. Dit is naar ons oordeel aanvaardbaar. Uit onderzoek blijkt dat onder 

bepaalde doelgroepen het autobezit afneemt en dat bij deze groep de trend verschuift van bezit naar 

gebruik. Deze groep maakt in toenemende mate gebruik van deelauto’s en van andere vormen van 

vervoer, waaronder de fiets en het openbaar vervoer.  

 

In het bouwplan wordt hierop ingespeeld door te voorzien in deelauto’s en door goede 

fietsvoorzieningen aan te bieden. Bovendien ligt de locatie centraal ten opzichte van stedelijke 

voorzieningen en in de nabijheid van goed openbaar vervoer. Daarmee wordt maximaal ingezet op 

een goede mix van verschillende vormen van mobiliteit en wordt de groei van de automobiliteit 

beperkt. Het bouwplan voorziet daarmee in een hedendaagse vorm van mobiliteit. 

 

Wel gaat het hier om een redelijk nieuwe manier van omgaan met mobiliteit. Er zal daarom in de 

praktijk moeten blijken of deze vorm inderdaad goed werkt en of het bouwplan voorziet in 

voldoende parkeerplaatsen. Met de aanvrager is daarom afgesproken dat een ruimtelijke reservering 

wordt aangehouden voor de realisatie van extra parkeerplaatsen. Indien na een jaar blijkt dat de 

gebruikers van het gebouw uitwijken naar de omringende buurten van het parkeren voor hun auto, 

zal deze reservering alsnog ingezet moeten worden ten behoeve van extra parkeerplaatsen. Deze 

ruimtelijke reservering is middels voorwaarden geborgd in de vergunning. 

 

Daarnaast zullen de bewoners en overige gebruikers en bezoekers van Schalkwijk Midden  niet in 

aanmerking komen voor parkeervergunningen in de omringende buurten in Schalkwijk, indien op 

enig moment tot het invoeren van parkeerregulering zou worden besloten. Het is de uitdrukkelijke 

bedoeling dat de parkeerbehoefte van Schalkwijk Midden in het gebied zelf wordt opgevangen.  
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8. Er is geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad noodzakelijk 

Omdat het plan in overeenstemming is met het door de gemeenteraad vastgestelde 

Ontwikkelkader Schalkwijk-Midden, past de aanvraag binnen de door de gemeenteraad 

vastgestelde categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is 

vereist. 

 

5.  Risico’s en kanttekeningen 

1. Er kunnen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning. Als 

dit het geval is, vindt een heroverweging plaats 

Nadat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage is gelegd, kunnen hier zienswijzen tegen 

worden ingediend. Indien dit het geval is, vindt een heroverweging plaats en zal de 

commissie Ontwikkeling in het kader van deze heroverweging om advies worden gevraagd. 

 

2. Het bouwplan loopt vooruit op de overige ontwikkelingen in het gebied. De gewenste 

eindsituatie zal daarom in een later stadium worden gerealiseerd 

Er is sprake van meerdere eigenaren in het gebied. De herontwikkeling van het gebied zal 

daarom gefaseerd worden uitgevoerd.  

 

6. Bijlagen 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken worden de dag na publicatie 

gedurende zes weken ter inzage gelegd. Publicatie vindt plaats door een elektronische 

kennisgeving in het GVOP en de Staatscourant; Tijdens de termijn van de terinzagelegging 

kan iedereen een 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 

B. Ruimtelijke onderbouwing 

C. Verantwoording van het groepsrisico 

D. Ontwerp-besluit tot vaststelling hogere waarden 

 

 
 


