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Kernboodschap  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een 
verkeersbrug ten behoeve van Slachthuishof op het perceel Oorkondelaan 3 A te 
Haarlem.  
In 2020 is het Definitief Ontwerp openbare ruimte Slachthuisterrein vastgesteld. 
Het doel hiervan is om de buitenruimte in en om het Slachthuisterrein kwalitatief 
hoogwaardig in te richten. Eén van de speerpunten van het DO is om het 
plangebied beter en optimaler te kunnen ontsluiten. Hiertoe is in het DO een 
tweede ontsluiting ontworpen. Dit betreft de aanleg van een verkeersbrug over de 
Gouwwetering die aansluit op de Richard Holkade.  
De aanvraag past niet binnen het vigerend bestemmingsplan “Slachthuisterrein”. 
Afwijking van het geldend bestemmingsplan is uitsluitend mogelijk middels een 
uitgebreide Wabo procedure. De aanvraag is voorgelegd aan diverse 
gemeentelijke vakdisciplines en de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Na 
enkele aanpassingen aan het bouwplan is positief geadviseerd. Hiermee is het 
ontwerpbesluit gereed voor terinzagelegging. Het college is bevoegd te besluiten 
inzake de Wabo procedures en legt de ontwerp-omgevingsvergunning voor zes 
weken ter inzage. 
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1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een verkeersbrug ten 

behoeve van Slachthuishof op het perceel Oorkondelaan 3 A te Haarlem, ter 

inzage te leggen. 

2. Het hoofd van de afdeling VTH te mandateren om de omgevingsvergunning na 

afloop van de inzagetermijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn 

ingediend.  
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1. Inleiding  

 
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een verkeersbrug ten 
behoeve van Slachthuishof op het perceel Oorkondelaan 3 A te Haarlem.  
In 2020 is het Definitief Ontwerp openbare ruimte Slachthuisterrein vastgesteld. Het doel hiervan is 
om de buitenruimte in en om het Slachthuisterrein kwalitatief hoogwaardig in te richten. Eén van de 
speerpunten van het DO is om het plangebied beter en optimaler te kunnen ontsluiten. Hiertoe is in 
het DO een tweede ontsluiting ontworpen. Dit betreft de aanleg van een verkeersbrug over de 
Gouwwetering die aansluit op de Richard Holkade.  

 

Strijdigheid bestemmingsplan “Slachthuisterrein” 

 
Het bouwplan bevindt zich binnen drie bestemmingen; Water, Groen en Gemengd-5. Omdat de brug 
op een andere plaats is aangegeven om te worden gerealiseerd, dan destijds bij het vaststellen van 
het bestemmingsplan het geval was, is het nu strijdig met de bestemmingsplan. 

Het is niet mogelijk om medewerking te verlenen op basis van een kruimelmogelijkheid, Bor Bijlage 
II, artikel 4, lid 3, aangezien de brug een oppervlakte heeft van +/- 120m² en deze afwijkmogelijkheid 
uitsluitend ruimte biedt voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, welke 

a. niet hoger is dan 5m, én 

b. de oppervlakte niet meer dan 50 m² bedraagt. 

De aanvraag dient dan ook met toepassing van de uitgebreide procedure ex artikel 3.10 Wabo  te 
worden doorlopen. 

Hieronder volgt een uitsnede van het vastgestelde DO in 2020 en een tekening van het ontwerp van 

de brug, van het bovenaanzicht en de langsdoorsnede. 
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2. Besluitpunten college 

1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een verkeersbrug ten behoeve van 

Slachthuishof op het perceel Oorkondelaan 3 A te Haarlem, ter inzage te leggen. 

2. Het hoofd van de afdeling VTH te mandateren om de omgevingsvergunning na afloop van de 

inzagetermijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend.  

 

3. Beoogd resultaat 

Het juridisch planologisch mogelijk maken van het verkeersbrug op het Slachthuisterrein zodat het 

plangebied beter en optimaler ontsloten wordt. 

 

4. Argumenten 

 

1. Het besluit past in het ingezet beleid 

Op 10 november 2020 is het Definitief Ontwerp (DO) openbare ruimte Slachthuisterrein 

vastgesteld. De aanleg van het verkeersbrug over de Gouwwetering die aansluit op de Richard 

Holkade is hierin reeds meengenomen. Daarmee wordt het Slachthuis en de Blauwe Wetering 

directer ontsloten en hoeft het verkeer niet meer door de toekomstige woonwijk van het 

Slachthuisterrein te rijden.  

In het ontwerp is de brug ten behoeve van voetgangers en fietsers opgewaardeerd tot een brug 

die mede geschikt is voor autoverkeer, zodat de nieuwe wijk niet alleen maar via de zuidzijde 

ontsloten wordt, maar ook via deze tweede ontsluitingsmogelijkheid. Het betekent een 

kwalitatieve verbetering voor het plangebied en draagt tevens bij aan een verbeterde 

toegankelijkheid voor de bewoners, bezoekers, vuilnisophaaldienst en de nood- en huldiensten.  

 

2. Het bouwplan is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening 

Aan de aanvraag kan alleen worden meegewerkt, als deze niet in strijd is met een ‘goede 

ruimtelijke ordening’. De aanvrager heeft bij de aanvraag het Definitief Ontwerp inrichting 

openbare ruimte 2020 ingediend met de bijbehorende stukken en tekeningen. Uit de aanvraag 

en de bijbehorende stukken blijkt verder dat het voorgenomen bouwplan in relatie tot zijn 

omgeving ruimtelijk verantwoord is. De aanvraag is ter advisering aan diverse gemeentelijke 

vakdisciplines voorgelegd. Alle adviezen – waaronder het stedenbouwkundig en het ARK advies – 

zijn positief. 

 

3. Het Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Slachthuisterrein heeft voor zes weken ter inzage 

gelegen voor inspraak 

De voorloper van het Defintitief Ontwerp (DO), het Voorlopig Ontwerp, heeft in 2020 in het 

kader van de inspraakprocedure voor zes weken ter inzage gelegen. Hiermee is beoogd draagvlak 

te creëren in het ontwikkeltraject. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen dit onderdeel van de 

inrichting openbare ruimte.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 

n.v.t. 

 

6. Uitvoering  

De ontwerp-omgevingsvergunning wordt toegezonden aan de aanvrager. Het ter inzage leggen van 

de ontwerp-omgevingsvergunning wordt bekend gemaakt in het digitale gemeenteblad. De ontwerp-

omgevingsvergunning wordt met ingang van de dag na publicatie, tezamen met de bijbehorende 

stukken, zes weken ter inzage gelegd voor zienswijzen. Gedurende deze termijn kan iedereen 

zienswijzen indienen. De zienswijzen wordt betrokken bij het nemen van het definitieve besluit. 

Tegen het definitieve besluit kan beroep worden aangetekend. 

 

7. Bijlagen 

A. Ontwerp-omgevingsvergunning  

B. Ruimtelijke onderbouwing (DO 2020) 

C. Verbeelding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


