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Burgemeester en wethouders hebben op 28 september 2021 een aanvraag omgevingsvergunning 

ontvangen voor het bouwen van een verkeersbrug ten behoeve van Slachthuishof op het perceel 

Oorkondelaan 3 A in Haarlem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2021-07955. 

 

ONTWERPBESLUIT 

Burgemeester en wethouders zijn, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. 

 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de voorschriften, overwegingen en 

de bij dit besluit behorende stukken als bedoeld in respectievelijk bijlage 2, 3 en 4, deel uitmaken van 

dit besluit. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 

 

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (verder te noemen de activiteit bouwen); 

- het bouwen en/of gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 

exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (verder te noemen de activiteit handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening). 

 

Het betreft hier de activiteiten als genoemd in artikel 2.1, lid 1, onder a en c van de Wabo. 

 

 
  

Datum 

Ons kenmerk 

Bijlage(n) 

 

 

2021-07955 

1. Procedureel;  

2. Voorschriften;  

3. Overwegingen;  

4. Stukken behorende bij dit besluit 

 

 

 

Onderwerp: Ontwerp Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 

Ontwerp Omgevingsvergunning 
Uitgebreide procedure 
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Ter inzagelegging en mogelijkheid om zienswijzen in te dienen 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende relevante stukken worden, op grond van 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf XX MAAND 2022 tot en met 

12 december 2022 ter inzage gelegd. 

 

U kunt de stukken inzien in de publiekshal in de Raakspoort, Zijlvest 39 te Haarlem. De publiekshal is 

geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur. 

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen.  

De gemeente betrekt uw zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit. 

 

U kunt uw zienswijzen schriftelijk indienen bij: het college van Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Haarlem, t.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving Postbus 511, 2003 PB 

Haarlem.  

Uw brief moet voorzien zijn van: (1) uw naam en handtekening, (2) uw adres, (3) de datum waarop u 

de brief verzendt, (4) een omschrijving van het voorgenomen besluit en (5) uw inhoudelijke 

zienswijzen.  

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw zienswijzen mondeling in te dienen. Dit kan alleen op 

afspraak. U kunt hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via het algemene 

telefoonnummer van de gemeente Haarlem: 14 023. 
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BIJLAGE 1: PROCEDUREEL 

 

Gegevens aanvraag 

Op 28 september 2021 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo 

ontvangen. 

 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bouwen van een 

verkeersbrug ten behoeve van Slachthuishof. 

 

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo 

omschreven omgevingsaspecten: 

- activiteit bouwen; 

- activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

 

Het betreft hier de activiteiten als genoemd in artikel 2.1, lid 1, onder a en c van de Wabo. 

 

De door u aangevraagde activiteit bouwen is in strijd met het geldende bestemmingsplan. U heeft 

echter de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening niet aangevraagd. Op grond van 

artikel 2.10, lid 2 van de Wabo wordt uw aanvraag mede aangemerkt als een verzoek om af te wijken 

van het geldende bestemmingsplan (activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo). 

 

Bevoegd gezag 

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo zijn 

wij het bevoegd gezag om een besluit te nemen op uw aanvraag voor omgevingsvergunning.  

 

Volledigheid 

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor het bij of krachtens algemene maatregel van 

bestuur stellen van regels aan de wijze van indiening van een aanvraag om omgevingsvergunning en 

de gegevens en bescheiden die hierbij moeten worden aangeleverd. 

De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) met een nadere 

uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 

 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op volledigheid. 

Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid 

gesteld om de ontbrekende gegevens aan te vullen. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen. 

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie 

bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.  

De aanvraag is dan ook volledig en in behandeling genomen. 
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Ter inzage legging 

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht van XX MAAND 2022 tot XX MAAND 2022 ter inzage gelegd. Gedurende 

deze periode kan een ieder eventuele zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking of de adviezen 

indienen bij college van burgemeester en wethouders van Haarlem, postbus 511, 2003 PB Haarlem. 

 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de 

Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit 

bouwen aan artikel 2.10 Wabo en voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

aan artikel 2.12 van de Wabo. 

Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. 
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BIJLAGE 2: VOORSCHRIFTEN 

Aan deze omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 

 

Activiteit bouwen 

-  De houder van de vergunning moet ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van 

bouwwerkzaamheden, de gemeente Haarlem schriftelijk in kennis stellen, van de aanvang van die 

werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden (artikel 1.25, lid 1 Bouwbesluit 2012). 

Dit kan door een e-mail te zenden naar team Toezicht & Handhaving van de afdeling Vergunningen, 

Toezicht & Handhaving (vth@haarlem.nl) met vermelding van het bouwadres, onderwerp en uw 

zaaknummer 2021-07955; 

 

-  De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten digitaal of op papier 

op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze 

gegevens ter inzage worden gegeven (artikel 1.23 Bouwbesluit 2012); 

 

-  Het bouwen, alsmede het bouwlawaai, moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen 

van het Bouwbesluit; 

 

-  Het bouwafval moet u scheiden in de volgende categorieën: 

o als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst 

bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst. 

o teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot; 

o teerhoudend asfalt; 

o bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot; 

o niet-teerhoudend asfalt; 

o vlakglas, al dan niet met kozijn; 

o gipsblokken en gipsplaatmateriaal; 

o dakgrind; 

o armaturen; 

o gasontladingslampen. 

 

-  Het bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen, indien de werkzaamheden niet gereed 

gemeld zijn (artikel 1.25, lid 3 Bouwbesluit 2012); 

 

-  De houder van de vergunning moet de gemeente Haarlem ten minste op de dag van beëindiging 

van de bouwwerkzaamheden schriftelijk in kennis stellen van de beëindiging van de werkzaamheden 

(artikel 1.25, lid 2 Bouwbesluit 2012). Dit kan door een e-mail te zenden naar team Toezicht & 

Handhaving van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (vth@haarlem.nl) met vermelding 

van het bouwadres, onderwerp en uw zaaknummer 2021-07955; 
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-  Met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag niet worden begonnen voordat 

vergunninghouder een veiligheidsplan als omschreven in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012 bij 

team Toezicht & Handhaving van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving heeft ingediend 

en dit veiligheidsplan door het team is goedgekeurd'; 

 

-  De bouwwerkzaamheden mogen pas beginnen als de afdeling Data, Informatie en Analyse van de 

gemeente Haarlem de bebouwingsgrenzen op het bouwterrein heeft uitgezet (artikel 1.24 

Bouwbesluit 2012). Hiervoor moet u ten minste veertien dagen voor start bouw een verzoek 

indienen bij de afdeling Data, Informatie en Analyse, dia@haarlem.nl, telefoonnummer 14 023; 

 

-  Het bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen voordat u een gebruiksmelding heeft 

ingediend (artikel 1.18  van het Bouwbesluit 2012). Deze moet u indienen bij de Gemeente Haarlem, 

afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Postbus 511, 2003 PB Haarlem; 

 

-  Het doen van opgravingen of het verrichten van bodemverstoringen met als doel het opsporen van 

(archeologische) vondsten van 50 jaar en ouder is, zonder een opgravingsvergunning van de Minister 

en toestemming van de gemeente Haarlem, verboden. Indien bij de werkzaamheden in het kader 

van de omgevingsvergunning een zaak wordt gevonden, waarvan men weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat het een archeologische vondst is, dient men dit direct te melden bij het bureau 

Archeologie van de gemeente Haarlem (023-5115030 of adviesarcheologie@haarlem.nl). 

De gemeente zal nooit zonder schriftelijke of telefonische notificatie van het bureau Archeologie 

vooraf aan de vergunninghouder personen langs sturen om archeologische waarnemingen of 

onderzoek te doen. Mocht er sprake zijn van het doen van waarnemingen, dan zal dit bovendien 

enkel gebeuren door de stadsarcheoloog mevr. A. van Zalinge of dhr. P. van Kempen. 

Bij twijfel gelieve contact op te nemen met het bureau Archeologie: mevr. A. van Zalinge of dhr. P. 

van Kempen (023-5115030 of adviesarcheologie@haarlem.nl); 

 

-  Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de archeologische monumentenzorg is er in de eerste 

plaats op gericht om waardevolle archeologische resten te behouden in de bodem (in situ). Dit beleid 

is nader uitgewerkt en vastgelegd in de beleidsnota archeologie. Dit houdt in dat indien tijdens de 

werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen (zoals bijvoorbeeld funderingen, beer- 

en waterputten e.d.), in eerste instantie gekeken moet worden of door planaanpassing behoud in de 

bodem mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is dienen de archeologische waarden te worden 

opgegraven (behoud ex situ). Mocht de genoemde situatie zich voordoen dan moet contact 

opgenomen worden met het bureau Archeologie van de gemeente Haarlem (023-5115030 of 

adviesarcheologie@haarlem.nl). Bepaald zal dan worden hoe verder te handelen; 

 

- Indien het bouwplan en/of de bodemverstorende werkzaamheden onverhoopt afwijken (qua 

locatie, omvang en diepte) van die in de aanvraag vermeld zijn, dan dient contact opgenomen te 

worden met het bureau Archeologie van de gemeente Haarlem. Het bureau Archeologie zal dan 

bepalen of archeologisch onderzoek noodzakelijk is en zo ja, in welke vorm. Dat kan zijn een 
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archeologische opgraving of archeologische begeleiding ter plaatse van de bodemverstorende 

werkzaamheden. Indien dit laatste van toepassing wordt, dan dient voorafgaand aan de 

archeologische begeleiding en/of opgraving een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld 

door een daartoe gecertificeerd  (BRL SIKB 4000, voor de betreffende activiteit) archeologisch bedrijf. 

Dit PvE moet ten minste drie weken voorafgaand aan de start van de archeologische 

begeleiding/opgraving aan het bureau Archeologie van de gemeente Haarlem ter beoordeling 

worden voorgelegd. De archeologische begeleiding/opgraving kan pas starten nadat het PvE door het 

bureau Archeologie van de gemeente Haarlem is geaccordeerd; 

 

- Indien bij niet archeologische of niet archeologisch begeleide bodemverstorende werkzaamheden 

zaken worden aangetroffen, waarvan de vinder weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het gaat 

om archeologische vondsten of sporen, dan is hij volgens de Erfgoedwet (artikel 5.10) verplicht dit 

direct te melden bij Onze Minister. De melding dient te gebeuren bij het bureau Archeologie van de 

gemeente Haarlem (023-5115030 of adviesarcheologie@haarlem.nl); 

 

- Het doen van opgravingen of het verrichten van bodemverstoringen met als doel het opsporen van 

(archeologische) vondsten van 50 jaar en ouder is, zonder een certificering voor archeologisch 

onderzoek en toestemming van de gemeente Haarlem, verboden. De gemeente zal nooit zonder 

schriftelijke of telefonische notificatie van het bureau Archeologie vooraf aan de vergunninghouder 

personen langs sturen om archeologische waarnemingen of onderzoek te doen. Mocht er sprake zijn 

van het doen van waarnemingen (anders dan door het onderzoeksbureau die het archeologisch 

onderzoek uitvoert), dan zal dit bovendien enkel gebeuren door de stadsarcheoloog mevr. A. van 

Zalinge of dhr. P. van Kempen. Bij twijfel gelieve contact op te nemen met het bureau Archeologie: 

mevr. A. van Zalinge of dhr. P. van Kempen (023-5115030 of adviesarcheologie@haarlem.nl); 

 

- De commissie Advies Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) volgt het positieve advies van stedenbouw/OMB 

en adviseert akkoord te gaan met de aanvraag. Zij vraagt nog de aandacht voor de korte aanlanding 

van de brug, in verband met de veiligheid van voetgangers en fietsers langs het water. Voorkomen 

dient te worden dat in verband met de veiligheid later hekken naast de brug worden geplaatst. In 

geval van een aanpassing aan het ontwerp dient het plan opnieuw te worden voorgelegd aan de 

commissie. 

 

Activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening 

 

Aandachtspunten in het ingediende ontwerp zijn: 

- Verharding van het voetpad aan de westzijde van de brug dient aan te sluiten op hetzelfde 

materiaal als het trottoir van het Slachthuishof. Hetzelfde geldt voor de opsluitbanden. 

- De doorvaarhoogte dient afgestemd te zijn met de eisen van Rijnland. 

- De opsluitband aan de oostzijde dient afgewerkt te zijn met ‘afgestrooid basalt porfier’ 

(conform HIOR - oost specificatie). 

 

mailto:adviesarcheologie@haarlem.nl
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BIJLAGE 3: OVERWEGINGEN 

Aan dit besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

 

Activiteit bouwen 

INLEIDING 

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, 

onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. 

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 

 

TOETSING 

Geldend bestemmingsplan 

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan “Slachthuisterrein” 

(BP3080003) is vastgesteld door de gemeenteraad op 16 juni 2016, onder nummer 2016/168411. 

Op de verbeelding heeft het betreffende perceel de bestemming “Water”, “Groen” en “Gemengd-5”. 

Deze bestemmingen vinden hun weerslag in artikelen 10 en 5 van de voorschriften behorende bij het 

bestemmingsplan. 

Het bouwplan is getoetst aan het bestemmingsplan en de toets luidt als volgt: 

“Het bouwplan bevindt zich binnen 3 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 bestemmingen. 

 

Voor wat betreft de bestemming ‘Water’:  

Het uitbreiden van de oever en het talud is toegestaan binnen deze bestemming. Echter is hiervoor 

een aanlegvergunningnodig, conform artikel 14.5, lid 1, onder a, b, d, e en h. Deze kan echter 

achterwege worden gelatens als het bevoegd gezag kan uitsluiten dat er archeologische waarden 

worden verstoord. 

Er mogen alleen bruggen worden aangelegd wanneer de aanduiding ‘Brug’ is opgenomen binnen de 

bestemming. Dat is op deze plek niet van toepassing. Het bouwplan is dan ook in strijd met artikel 

10.1, onder f. 

De doorvaarhoogte te plaatse van de aanduiding ‘brug’ moet minimaal 2,5 meter zijn.  

De doorvaarhoogte van de brug is 1,2 meter. Dat is te laag.  

Conform artikel 10.3 kan het bevoegd gezag afwijken en een kleinere doorvaarhoogte toestaan met 

een vergunning. 

 

Voor wat betreft de bestemming : ‘Groen’ 

Er mogen conform de bestemming ‘voet- en fietspaden’ worden aangelegd. Echter betreft dit een 

brug voor alle voertuigen van bewoners van de wijk waar de brug voor een ontsluiting zorgt.  

De bestemming ‘straten en wegen’ zijn enkel toegestaan bij de aanduiding ‘verkeer’. Deze aanduiding 

is niet aangegeven op de plaats van de te realiseren brug. 

Het plan is dan ook in strijd met artikel 6.1, onder e. 
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Voor wat betreft de bestemming : ’Gemengd-5’ 

Het bouwplan valt niet onder de toegestane bestemmingen. 

Er zijn onder j een aantal ‘bouwwerken geen gebouw zijnde’ toegestaan, echter is dat alleen wanneer 

deze ‘bij de bestemming behorend’ zijn. De brug is niet ten behoeve van bestemming waar het op 

uitkomt, maar voor de woonwijk, die er achter ligt. 

Het bouwplan is dan ook in strijd met artikel 5.1, onder j. 

 

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 

ruimte biedt voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, 

mits wordt voldaan aan de volgende eisen:  

a. niet hoger dan 5m, en 

b. de oppervlakte niet meer dan 50 m². 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 10 Water 

10.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterberging, waterbeheer en waterhuishouding; 

b. waterlopen en waterpartijen; 

c. verkeer te water; 

d. waterstaatkundige voorzieningen, zoals bruggen, taluds en oevers, sluizen, stuwen, 

dammen, kademuren, duikers, gemalen en overige kunstwerken; 

e. bij de bestemming behorende groenvoorzieningen, kunstobjecten. 

f. brug ter plaatse van de aanduiding 'brug'; 

 

10.2 Bouwregels 

Ter plaatse van de aanduiding 'brug' mogen bruggen worden opgericht onder voorwaarden dat de 

doorvaarthoogte minimaal 2,5 meter dient te bedragen. 

 

10.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 2 en toestaan 

dat er een kleinere doorvaarthoogte wordt gerealiseerd. 

 

Artikel 14 Waarde - archeologie 

14.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde- archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden 

van de gronden. 
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14.2 Bouwregels 

1. In aanvulling op het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) geldt 

dat ter plaatse van de aanduiding 'Waarde - archeologie' de aanvrager van een 

omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende bouwwerkzaamheden deel 

uitmaken, in geval de oppervlakte van het project meer dan 2500 m2 betreft en de 

bouwwerkzaamheden dieper dan 0,30 m onder het maaiveld plaatsvinden, een 

waardestellend archeologisch rapport dient te overleggen; 

2. Aan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk ter plaatse van 

de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie' kunnen de volgende voorschriften 

worden verbonden; 

a. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden; 

b. het doen van opgravingen; 

c. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige. 

3. Het bepaalde in lid 2 sub 1 is niet van toepassing op een bouwplan dat betrekking 

heeft op vervanging van een reeds bestaand bouwwerk waarbij de oppervlakte niet 

wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut. 

 

14.3 Nadere eisen 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de situering, de inrichting en het gebruik van de 

gronden die vallen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie', indien uit onderzoek is 

gebleken dat ter plaatse beschermings- waardige archeologische resten aanwezig zijn. Toepassing 

van de bevoegdheid mag niet leiden tot een onevenredige beperking van het meest doelmatige 

gebruik. 

 

14.4 Afwijken van de bouwregels 

1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

lid 2, met inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende 

(bouw)regels. 

2. Een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in dit lid, wordt verleend indien naar het 

oordeel van het bevoegd gezag de aanvrager van de omgevingsvergunning aan de 

hand van: 

a. nader archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op de betrokken locatie 

geen archeologische waarden aanwezig zijn of als er, mede naar het oordeel van de 

gemeentearcheoloog, geen archeologische waarden te verwachten zijn; 

b. andere informatie heeft aangetoond dat door bodemverstoringen op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden verstoord zullen worden. 
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14.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

1. Voor de volgende werken of werkzaamheden is een aanlegvergunning vereist: 

a. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen; 

b. bodemverlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins 

aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld; 

c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

d. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en 

ploegwerk; 

e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven 

van voorwerpen; 

f. het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende 

constructies; 

g. diepploegen; 

h. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van 

reeds bestaande watergangen; 

i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand; 

j. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair. 

2. Geen aanlegvergunning is vereist voor werken of werkzaamheden die: 

a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

b. dan wel de oppervlakte- dan wel de dieptemaat niet overschrijdt, behorende 

bij de categorie 'Waarde - archeologie' genoemd in lid 2 die voor die gronden van 

toepassing zijn; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning 

of een ontgrondingvergunning; 

d. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een 

omgevingsvergunning, zoals in lid 4 bedoeld, is verleend; 

e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

3. Een aanlegvergunning wordt in ieder geval verleend, indien: 

a. de aanvrager aan de hand van een waardestellend archeologisch onderzoek 

of een rapport kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische 

waarden aanwezig zijn; 

b. de aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische van de 

betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 

vastgesteld; 

c. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de 

activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door 

aan de aanlegvergunning voorwaarden te verbinden, gericht op: 

- het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 



 

 
Graag ons kenmerk noemen bij uw reactie. 
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem 

Kenmerk: 2021-07955 
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl 

12 / 18 
 

- het doen van opgravingen; 

- begeleiding van de bouwactiviteiten door een archeologisch deskundige. 

 

14.6 Wijzigingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in die zin, dat de verbeelding wordt gewijzigd door van één 

of meerdere bestemmingsvlakken de begrenzing te veranderen of de dubbelbestemming 'Waarde-

Archeologie' toe te voegen of te verwijderen als archeologische bevindingen daar aanleiding toe 

geven. 

 

1.7 aanlegvergunning: 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. 

 

Artikel 5 Gemengd - 5 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. kantoor; 

b. praktijk- en atelierruimten; 

c. (zakelijke) dienstverlening; 

d. maatschappelijke doeleinden zoals een bibliotheek, buitenschoolse opvang, 

buurtcentrum, educatieve voorzieningen, gezondheidszorg, jeugdopvang, kinderdagverblijf, 

levensbeschouwelijke voorzieningen, openbare dienstverlening, (para)medische voorzieningen, 

peuterspeelzaalwerk, praktijkruimte, verenigingsleven, welzijnsinstelling, (woon)zorginstelling; 

e. cultuur en ontspanning zoals oefenruimten, creativiteitcentrum, kleinschalige leisure, 

muziekschool, theater of daaraan gelijk te stellen; 

f. bedrijven of bedrijfsactiviteiten tot en met categorie B zoals genoemd in de bij deze 

regels behorende zoneringslijst; 

g. alsmede een horecabedrijf tot en met categorie 2 ter plaatse van de aanduiding 

'horeca tot en met horecacategorie 2'; 

h. alsmede een parkeergarage ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'; 

i. alsmede een parkeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'; 

j. bij de bestemming behorende 'bouwwerken geen gebouwen zijnde', 

groenvoorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, ondergrondse 

parkeervoorzieningen, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport. 

 

[…] 
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5.3 Nadere eisen 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten 

behoeve van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en/of bouwwerken. 

 

5.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2.1, onder f 

(kapverplichting) en een afwijkende kapvorm toestaan, mits deze verandering een herstel of 

verbetering van het historisch daklandschap betreft. 

 

 Artikel 6 Groen 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. voet- en fietspaden; 

c. voorzieningen van openbaar nut; 

d. bij de bestemming behorende waterlopen en waterpartijen (waterberging), bruggen, 

speelvoorzieningen, kunstwerken, kunstobjecten, waterberging, bergbezinkbassins, 

(ondergrondse) afval- en recyclecontainers, warmte-koudetransport. 

e. alsmede straten en wegen ter plaatse van de aanduiding 'verkeer'. 

 

6.2 Bouwregels 

Binnen de bestemming 'Groen' mogen 'bouwwerken geen gebouw zijnde' worden opgericht, onder de 

volgende voorwaarden: 

a. de bouwhoogte van 'bouwwerken geen gebouw zijnde' mag niet meer dan 3 m 

bedragen; 

b. de oppervlakte per 'bouwwerk' mag niet meer dan 10 m² bedragen; 

c. de diepte van een (ondergronds) bouwwerk mag niet meer dan 7,0 m bedragen. 

6.3 Afwijken van de bouwregels 

1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

lid 2 en een bouwhoogte van maximaal 5 m voor speelvoorzieningen toestaan; 

criteria voor afwijken 

2. Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning als genoemd 

in lid 3 sub 1 voorwaarden stellen met betrekking tot de situering en toetsen of geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeerssituatie ter plaatse; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

d. de brandveiligheid en rampenbestrijding; 

e. de cultuurhistorische waarden.” 
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De aangevraagde activiteit is in strijd met artikel 5.1, onder j, artikel 6.1, onder e en artikel 10.1, 

onder f van de voorschriften behorende bij bestemmingsplan “Slachthuisterrein”. Dit betekent dat 

wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij: 

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake 

afwijking; 

- een Algemene Maatregel van Bestuur het mogelijk maakt om van het bestemmingsplan af te 

wijken; 

- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van de 

beschikking een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 

 

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst.  

De resultaten van deze toetsing staan beschreven bij de overwegingen van de activiteit handelen in 

strijd met regels ruimtelijke ordening. 

De omgevingsvergunning kan, gelet op artikel 2.10, lid 2 en 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo, 

op deze grond worden verleend. 

 

Welstand 

De activiteit is voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het uiterlijk of de plaatsing 

van het bouwwerk is niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Het advies luidt als volgt: 

“De werkvoorbereider/calculator en stedenbouwkundige namens de gemeente zijn aanwezig. Het 

betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor een  voetgangers- en langzaam verkeersbrug ten 

behoeve van de ontsluiting van het Slachthuishof. De brug is voorzien van een leuning met vier stalen 

buizen aan weerszijden in Reinwit (RAL 9010), conform de bestaande brug over de Gouwwetering.   

 

Bevindingen 

De commissie volgt het positieve advies van stedenbouw/OMB en adviseert akkoord te gaan met de 

aanvraag. Zij vraagt nog de aandacht voor de korte aanlanding van de brug, in verband met de 

veiligheid van voetgangers en fietsers langs het water. Voorkomen dient te worden dat in verband 

met de veiligheid later hekken naast de brug worden geplaatst. In geval van een aanpassing aan het 

ontwerp dient het plan opnieuw te worden voorgelegd aan de commissie.” 

 

Bouwbesluit 

Constructieve veiligheid 

De activiteit is door de constructeur van afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving getoetst aan 

de constructieve veiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012. De adviseur heeft geen bezwaar 

tegen het afgeven van de omgevingsvergunning, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.  

De voorwaarden worden als voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden. 
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Overige voorschriften 

De activiteit is door de planbeoordelaar van afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving getoetst 

aan de overige voorschriften van het Bouwbesluit 2012. De planbeoordelaar heeft geen bezwaar 

tegen het afgeven van de omgevingsvergunning, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.  

De voorwaarden worden als voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden. 

 

Bouwverordening 

Overige voorschriften 

De activiteit voldoet aan de overige voorschriften uit de Haarlemse bouwverordening. 

 

CONCLUSIE 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van het bouwwerk zijn er ten 

aanzien van de activiteit bouwen geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 

 

Activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

INLEIDING 

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, 

onder c van de Wabo, niet voldoet aan de in artikel 2.12 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. 

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 

 

TOETSING 

Onder verwijzing naar de toets aan het bestemmingsplan “Slachthuisterrein” die staat beschreven bij 

de overwegingen van de activiteit bouwen van deze beschikking merken wij op dat de aangevraagde 

bouwactiviteit in strijd is met artikel 5.1, onder j, artikel 6.1, onder e en artikel 10.1, onder f van de 

bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften. 

Deze strijdigheid kan niet worden opgelost met toepassing van de in het bestemmingsplan 

opgenomen regels inzake afwijking. De strijdigheid valt ook niet onder de bij algemene maatregel 

van bestuur (Bor) aangewezen gevallen. 

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren, tenzij de activiteit niet in 

strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 

onderbouwing bevat. 

 

De activiteit is voorgelegd aan de afdeling Omgevingsbeleid, team Stedenbouw en planologie.  

Het plan is in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Het advies luidt als volgt: 

“OVERWEGINGEN / MOTIVERING 

 

De voorgestelde brug is onderdeel van het ontwikkelproject ‘Slachthuisterrein’ en ‘Blauwe Wetering’. 

Om de verkeersontsluiting beter te laten verlopen en om het gebied bereikbaar te houden is op advies 

van een mobiliteitsonderzoek besloten om hier een brug te plaatsen voor voetgangers en langzaam 

rijdend verkeer. 
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De ruimtelijke aandachtspunten zijn afgestemd met de gemeente. De brug dient aan te sluiten op het 

landschappelijke karakter van de Gouwe Wetering en de groene oever. Hiernaast dient de nieuwe 

brug zoveel mogelijk de eigenschappen van de bestaande ‘Slachthuisbrug’ te benaderen: Een slanke 

brug in de vorm van een boog met witte horizontale leuningen.  

 

Aandachtspunten in het ingediende ontwerp zijn: 

- Verharding van het voetpad aan de westzijde van de brug dient aan te sluiten op hetzelfde 

materiaal als het trottoir van het Slachthuishof. Hetzelfde geldt voor de opsluitbanden. 

- De doorvaarhoogte dient afgestemd te zijn met de eisen van Rijnland (1.3 m) 

- De opsluitband aan de oostzijde dient afgewerkt te zijn met ‘afgestrooid basalt porfier’ 

(conform HIOR - oost specificatie). 

 

Geadviseerd wordt om mee te werken aan de aanvraag indien bovengenoemde punten worden 

aangetoond.” 

 

De omgevingsvergunning moet, gelet op artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo, dan ook 

worden geweigerd. 

 

De activiteit is voorgelegd aan de afdeling Omgevingsbeleid, team Stedenbouw en planologie. Het 

plan is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Het advies luidt als volgt: 

“OVERWEGINGEN / MOTIVERING 

 

De voorgestelde brug is onderdeel van het ontwikkelproject ‘Slachthuisterrein’ en ‘Blauwe Wetering’. 

Om de verkeersontsluiting beter te laten verlopen en om het gebied bereikbaar te houden is op advies 

van een mobiliteitsonderzoek besloten om hier een brug te plaatsen voor voetgangers en langzaam 

rijdend verkeer. 

 

De ruimtelijke aandachtspunten zijn afgestemd met de gemeente. De brug dient aan te sluiten op het 

landschappelijke karakter van de Gouwe Wetering en de groene oever. Hiernaast dient de nieuwe 

brug zoveel mogelijk de eigenschappen van de bestaande `Slachthuisbrug¿ te benaderen: Een slanke 

brug in de vorm van een boog met witte horizontale leuningen.  

 

Aandachtspunten in het ingediende ontwerp zijn: 

- Verharding van het voetpad aan de westzijde van de brug dient aan te sluiten op hetzelfde 

materiaal als het trottoir van het Slachthuishof. Hetzelfde geldt voor de opsluitbanden. 

- De doorvaarhoogte dient afgestemd te zijn met de eisen van Rijnland. 

- De opsluitband aan de oostzijde dient afgewerkt te zijn met ‘afgestrooid basalt porfier’ 

(conform HIOR - oost specificatie). 

Geadviseerd wordt om mee te werken aan de aanvraag indien bovengenoemde punten worden 

aangetoond. 
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Het bouwplan is aangepast op bovengenoemde punten. Geadviseerd wordt om mee te werken aan 

de aanvraag.” 

De voorwaarden worden als voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden. 

 

De integrale ruimtelijke onderbouwing is onderdeel van deze vergunning en wordt als bijlage aan 

deze vergunning verbonden (zie bijlage 4). 

 

CONCLUSIE 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in 

strijd met een bestemmingsplan, zijn er ten aanzien van de activiteit handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.  
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BIJLAGE 4: STUKKEN BEHORENDE BIJ BESLUIT 

De volgende stukken maken onderdeel uit van dit besluit: 

 

- Formulier aanvraag omgevingsvergunning d.d. 28 september 2021; 

- Tekening 19439-01-01C, boven- en zijaanzicht, doorsnedes en details, d.d. 27-09-2021; 

- Tekening 00A, Bestaande situatie, d.d. 10-11-2021; 

- Tekening Concept 2.0, Aansluiting nieuwe brug op bestaande situatie, d.d. 25-01-2022; 

- Tekening 01, Inrichtingsplan, d.d. 25-01-2022; 

- Document, VO openbare ruimte, d.d. 17-02-2020; 

- Document, adres- en locatiegegevens; 

- Rapport 19439, statische berekening, d.d. 15-04-2021; 

- Watervergunning Rijnland, d.d. 04-01-2022; 

- Foto’s bestaande situatie. 

 

 

 


