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Geachte Raad,

Uw Raadsleden hebben recent het College van Burgemeester en Wethouders opgeroepen om in 
overleg te treden met omwonenden van het bouwplan aan het Delftplein te Haarlem. Tot op heden 
heeft er geen overleg plaatsgevonden tussen cliënten, de heer A.C.J. van Veen, de heer B. Berkhout, 
mevrouw E.R. Berkhout en de heer F. Leipoldt, en het College. Vandaag heb ik namens cliënten het 
College schriftelijk verzocht alsnog een overleg mogelijk te maken. Ter informatie wordt dit schrijven 
tevens hierbij aan uw Raad toegezonden, met het verzoek erop toe te zien dat aan uw oproep gehoor 

wordt gegeven.

Hoogachtend,

L.C.A.C. Hoogewerf
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t: +31 (0)229 287 000 
f: +31 (0)229 287 050

www.vandiepen.com
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NH190992/02-015 8 juni 2020
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Delftplein (handhaving)
3.16.136321

Geacht College,
Verzoek tot overleg

Namens cliënten, de heer A.C.J. van Veen, de heer B. Berkhout, mevrouw E.R. Berkhout en de heer 
F. Leipoldt, allen wonende aan de Dijkzichtlaan te Santpoort-Noord, richt ik mij tot uw College terzake 
het volgende.

Cliënten zijn als omwonenden van het Delftplein in Haarlem reeds jarenlang in juridische procedures 
met uw College betrokken. Herhaaldelijk hebben zij verzocht om met uw College in overleg te treden, 

maar tot op heden hebben zij daar geen respons op gehad. Ter toelichting van hetgeen zich de 
afgelopen jaren heeft voorgedaan, wordt in het navolgende een en ander voor u uiteen gezet.

Grootschalige woningbouw Delftplein

1. Aan het Delftplein in Haarlem-Noord, op de grens tussen Gemeente Haarlem en Gemeente 

Velsen, was tot circa twee jaar geleden een open en groen gebied aanwezig Dit groene 
gebied was vrij van bebouwing en ingesloten door diverse wegen.
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2. Gronden aan het Delftplein zijn door uw Gemeente aan Stichting Elan Wonen verkocht 

teneinde daar sociale woningbouw te realiseren. Op 3 augustus 2016 is door de ontwikkelaar 

een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van 160 tijdelijke 

wooneenheden, ten behoeve van sociale huurwoningen en voor de huisvesting van 

statushouders, en 4 cultureel maatschappelijke ruimtes en bij het plan behorende 

voorzieningen voor een periode van 10 jaar op het perceel ten noord westen van het Delftplein 

te Haarlem. Bij besluit van 26 augustus 2016 heeft uw College de omgevingsvergunning 

verleend.

3. Cliënten zijn allen woonachtig in de nabijheid van het Delftplein. De kortste afstand tussen de 

wooneenheden en een woning van een van belanghebbenden betreft een afstand van circa 

20 meter. Het betreft de woning aan de Dijkzichtlaan 17. Cliënten kunnen zich niet vinden in 

de massale woningbouw nabij hun woningen en hebben dan ook bij schrijven van 6 oktober 

2016 een bezwaarschrift ingediend.

4. Bij schrijven van dezelfde datum is namens cliënten een verzoekschrift voorlopige voorziening 

ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Bij uitspraak van 15 
november 2016 heeft de Voorzieningenrechter het verzoek van cliënten afgewezen. Op 16 

december 2016 is door de adviescommissie in de bezwaarprocedure een advies uitgebracht 

aan uw College, dat ten grondslag is gelegd aan de ongegrondverklaring van de bezwaren 
van cliënten. De omgevingsvergunning voor de 160 wooneenheden aan het Delftplein werd 

door uw College in stand gelaten.

Herroeping omgevingsvergunning

5. Tegen deze beslissing op bezwaar is namens cliënten beroep ingesteld bij de Rechtbank 

Noord-Holland. Bij uitspraak van 2 augustus 2018 heeft de Rechtbank het beroep van cliënten 

gegrond verklaard, de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd en de 
omgevingsvergunning herroepen en bepaald dat de uitspraak in de plaats treedt voor het 

vernietigde besluit. Uw College is opgedragen om een nieuw besluit te nemen op de 

aanvraag.

6. In plaats van de uitspraak in acht te nemen en een nieuw besluit op de aanvraag te nemen, 
heeft uw College hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. Ook vergunninghouder, Stichting 

Elan Wonen, heeft hoger beroep ingesteld. Bij uitspraak van 4 september 2019 heeft de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de hoger beroepen ongegrond
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verklaard, de aangevallen uitspraak van de Rechtbank bevestigd en bepaald dat tegen het 

nieuw te nemen besluit slechts bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld.

Voornemen grootschaliger woningbouw

7. Cliënten gingen ervan uit dat uw College de uitspraken van zowel de Rechtbank als de Raad 

van State zou respecteren. Inmiddels hebben cliënten echter begrepen dat uw College niet 

voornemens is een nieuwe beslissing op de aanvraag te nemen. Uit raadstukken kan worden 
afgeleid dat er kennelijk wordt toegewerkt naar een zogenoemde herontwikkeling van het 

gebied met een gemengd woonmilieu waarbij het de bedoeling is om meer dan de huidige 160 

woningen te realiseren. Ook de voormalig vergunninghouder heeft de uitspraken niet 

gerespecteerd. De 160 woningen zijn ondanks de herroepen omgevingsvergunning nog altijd 

aanwezig en in gebruik.

Overtreding

8. Cliënten zien zich thans geconfronteerd met een gerealiseerd bouwplan van 160 woningen op 
het üelttplein, waar de juridische grondslag voor is komen te vervallen. Sinds de bouw van de 
woningen en de ingebruikname daarvan in augustus 2017 ervaren zij daar al de negatieve 

gevolgen van. Nadat namens belanghebbenden een verzoek voorlopige voorziening is 

ingediend, welke is afgewezen door de Voorzieningenrechter, heeft Stichting Elan Wonen 

opdracht verleend voor de bouw van de tijdelijke woningen. Ten tijde van de bouw was de 

omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk, maar nog altijd onderwerp van een namens 
cliënten gevoerde beroepsprocedure. Bij uitspraak van 2 augustus 2018 is de 

omgevingsvergunning door de Rechtbank Noord-Holland herroepen en is bepaald dat de 
uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

9. Met de vernietiging van de beslissing op bezwaar en het herroepen van de 

omgevingsvergunning was er voor het gerealiseerde bouwplan geen grondslag meer en was 
het bouwplan vanaf dat moment illegaal aanwezig en in gebruik. Vanwege het gegeven dat 

zowel uw College als Stichting Elan Wonen hoger beroep hadden ingesteld tegen de 

uitspraak van de Rechtbank is door cliënten besloten (nog) geen handhavingsverzoek in te 
dienen. Dit doet echter niet af aan het gegeven dat er met het in stand houden en gebruiken 
van de woningen sprake is van een illegale situatie. Bij uitspraak van 4 september 2019 heeft 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de hoger beroepen van het College 
en Stichting Elan Wonen ongegrond verklaard en de uitspraak van de Rechtbank bevestigd.
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Hiermee is onherroepelijk vast komen te staan dat de verleende vergunning terecht is 

vernietigd en geen grondslag voor het bouwplan kan vormen.

Handhavingsverzoek

10. Met het vernietigen van de beslissing op bezwaar en het herroepen van de 

omgevingsvergunning is het bouwplan als illegaal aan te merken. De grondslag voor de bouw 

alsmede de instandhouding van de woningen is met deze uitspraak komen te vervallen. 

Vanwege het gegeven dat cliënten reeds jarenlang nadeel ondervinden van een illegale 

situatie nabij hun woningen en er vooralsnog geen enkel uitzicht is op een oplossing of 

legalisatie daarvan, hebben zij bij schrijven van 18 december 2019 een handhavingsverzoek 

bij uw College ingediend.

Ingebrekestelling

11. Bij schrijven van 7 januari 2020 is de ontvangst van het handhavingsverzoek bevestigd en 

aangegeven dat het verzoek in behandeling is genomen door de Afdeling Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving van de Gemeente Haarlem. Nadat cliënten hierop niets meer van uw 

College vernamen en de beslistermijn op het handhavingsverzoek was verstreken, is uw 

College bij schrijven van 13 februari 2020 in gebreke gesteld.

Bezwaarprocedure

12. Bij besluit van 28 februari 2020 is een beslissing op het handhavingsverzoek genomen, 

waarbij is geweigerd handhavend op te treden. Tegen deze weigering is namens cliënten 

bezwaar gemaakt. Kort gezegd is hierin uiteen gezet dat er sprake is van een beginselplicht 
tot handhaving en dat er geen sprake is van een concreet zicht op legalisatie. In de 

bezwaarprocedure is aangegeven dat telefonisch gehoord kon worden. Hierbij is echter 

medegedeeld dat alleen de gemachtigde van cliënten aan het gesprek kon deelnemen en dat 

cliënten dus niet gehoord konden worden en geen onderdeel zouden zijn van dit belangrijke 
onderdeel van de procedure. Namens cliënten is aangegeven dat het onacceptabel is dat zij 

op deze wijze buiten de procedure zouden worden gehouden. Er zijn voldoende technische 

mogelijkheden om met grote groepen hoorzittingen op afstand te houden, waarmee in de 
praktijk door zowel gemeentes als ook de Rechtspraak wordt gewerkt. Uw eigen Raad maakt 

ook gebruik van deze middelen om te vergaderen. Thans zijn cliënten in afwachting van een 

andere wijze van horen in de bezwaarprocedure.
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13. Naast de bezwaarprocedure is uw College bezig met de mogelijke legalisering van het 

bouwplan. In dat kader is aan de Raad voorgesteld om het bouwplan op de lijst van projecten 

te plaatsen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen benodigd is. Cliënten hebben 

geconstateerd dat uw College de Raad hierbij onjuist hebt geïnformeerd. Op 16 april 2020 
heeft de heer Berkhout namens cliënten hierover ingesproken bij de Raadscommissie 

ontwikkeling.

Oproep tot overleg

14. Tijdens deze vergadering is door verschillende raadsleden opgeroepen om als College in 

overleg te treden met cliënten. Uit de transcriptie van deze vergadering blijkt - voor zover van 

belang - het volgende:

De heer Bruch: (...) Maar we roepen wel op om in gesprek te gaan met 
de bewoners, want ik krijg de indruk dat er best een oplossing is te 
vinden zonder dat de woningen weer gesloopt moeten worden.

Mevrouw Verhoeff: (...). Met alle begrip voor het belang van 
omwonenden bij hun woonomgeving, vinden wij het wel een goed idee 
dat het college nog eens met hen in gesprek gaat.

De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons volledig 
aan bij de woorden van mevrouw Verhoeff van de Partij van de Arbeid.

Dank u wel.

Mevrouw Van Zetten: (...) Inderdaad, wij vinden natuurlijk wel, net als de 
Partij van de Arbeid, dat er wel gesproken moet worden met de mensen 
die bezwaar hebben gemaakt en daar natuurlijk toch met de gebakken 
peren zitten.

Ondanks deze concrete oproepen hebben cliënten nog altijd niet van uw College mogen 
vernemen. Sterker nog: zij hebben te horen gekregen dat er bij een hoorzitting op korte termijn 

in de bezwaarprocedure geen ruimte voor hen is om gehoord te worden.
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15. Zoals u ziet is de rode draad in deze kwestie dat oliënten reeds jarenlang trachten op te

komen voor hun belangen zonder daarbij gehoord te worden door uw College. Uitspraken van 

zowel de Rechtbank als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden niet 

gerespecteerd. Tegen illegale bebouwing wordt niet handhavend opgetreden. In de 

bezwaarprocedure worden cliënten vooralsnog niet gehoord. Cliënten hebben steeds 

aangegeven de voorkeur te geven aan minnelijk overleg in plaats van het voeren van 

gerechtelijke procedures. Zij hebben ook steeds aangegeven oog te hebben voor de belangen 

van de bewoners van de woningbouw aan het Delftplein. Niettemin is er vanuit uw College 

nimmer aanstalten gemaakt om tot een overleg met cliënten te komen, zelfs niet nu daartoe 

concreet is opgeroepen door uw Raadsleden.

Namens cliënten wordt wederom verzocht om thans eindelijk met hen in overleg te treden over de 

invulling van het Delftplein, de waarborging van hun belangen en hoe om te gaan met lopende 

procedures. Het overleg dient hierbij te gaan over aspecten als parkeerproblematiek, 

verkeersveiligheid en het behoud van een groene omgeving. Zij zouden graag met uw College tot een 
meer gedragen oplossing in deze kwestie komen.

Ter kennisgeving zal onderhavig schrijven ook aan uw Gemeenteraad worden gezonden.

In afwachting van uw spoedige reactie,
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