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1. Het college besluit de Omgevingsvergunning te verlenen zoals bedoeld in artikelen 2.1 en 2.10
van de Wet algmene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)....

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Geheimhouding: op grond van het voorkomen van onevenredige bevoordeling/benadeling van

betrokkenen wordt dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex
artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud.

5. De getekende planschadeovereenkomst is -geheim- onderdeel van dit besluit.
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DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd de Omgevingsvergunning te verlenen zoals bedoeld in artikelen 2.1 en 2.10 van
de Wet algmene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De ingediende zienswijzen zijn ongegrond verklaard waardoor de kans op een planschadeclaim reëel is.
De omgevingsvergunning ligt ten grondslag aan de getekende planschadeovereenkomst nu in afwijking
van het bestemmingsplan Spaarndam vergunning wordt verleend.
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Onderwerp: Westkolk Spaarndam, Sluiswachterhuisje, Wabo
Omgevingsvergunning , ontheffing en Planschadeovereenkomst
Reg. Nummer: 2011/619816

1. Inleiding
Er is een Wabo-aanvraag voor een Omgevingsvergunning ingediend door de
Stichting Kolksluis voor het bouwen van een sluiswachterhuisje aan de Westkolk te
Spaarndam. Het toetsingskader voor deze aanvraag is het bestemmingsplan
“Hekslootpolder / Spaarndam West” uit november 2009. Het betreffende
bouwperceel kent de bestemming “Water – Waterstaat”. Het bouwplan is alleen
voor wat de bouwvoorschriften betreft in strijd met het bestemmingsplan
Spaarndam, aangezien het sluiswachterhuisje buiten een bebouwingsvlak wordt
gebouwd. Hierdoor is voor de gevraagde Omgevingsvergunning ook een ontheffing
van het bestemmingsplan nodig.

De Wabo-aanvraag heeft reeds ter visie gelegen; naar aanleiding hiervan zijn een
tweetal zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn afkomstig van de eigenaren en
bewoner van de panden Westkolk 6 en 8. Tegenover deze panden bevindt zich de
bouwlocatie op een afstand van circa 5 á 6 meter. De zienswijzen hebben
betrekking op de positionering van het bouwwerk, dat wordt gebouwd voor de
panden Westkolk 6 en 8. Zienswijze indieners zijn de eigenaren van deze panden en
zij stellen onder meer dat het sluiswachterhuisje een waardedaling ten gevolge zal
hebben voor de panden Westkolk 6 – 8.

De kans op een toekomstige planschadeclaim naar aanleiding van de ontheffing van
het bestemmingsplan is hierdoor reëel te noemen. In dit kader is een
planschadeovereenkomst met aanvrager getekend; inhoudende dat bij een concrete
vastgesteld planschadebedrag, het sluiswachterhuisje verwijderd zal worden. Na
ampel overleg met aanvrager Stichting Kolksluis is hiertoe besloten omdat men niet
beschikt over middelen om planschade te betalen.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de Omgevingsvergunning te verlenen zoals bedoeld in

artikelen 2.1 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo.

2. De getekende planschadeovereenkomst is -geheim- onderdeel van dit
besluit.

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
5. Geheimhouding: op grond van het voorkomen van onevenredige

bevoordeling/benadeling van betrokkenen wordt dit besluit niet openbaar
gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet
omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud.

3. Beoogd resultaat.
Dit voorstel leidt ertoe dat een eventuele planschadeclaim niet wordt afgewenteld
op de gemeente Haarlem.

4. Argumenten
De Omgevingsvergunning en ontheffing worden mede verleend op basis van
stedenbouwkundige en welstandelijke goedkeuring. Voor de bouwlocatie heeft
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aanvrager gekozen uit oogpunt van algehele veiligheid, aangezien dit de enige plek
is van waaruit de dienstdoende sluiswachters de gehele Kolksluis kunnen overzien.

Communicatie over het vergunningtraject heeft plaatsgevonden tussen de
gemachtigden van de Stichting Kolksluis, zienswijze indieners, de
portefeuillehouder en ambtelijk betrokkenen. Voor wat betreft de
planschadeovereenkomst zijn alleen de tekenpartijen op de hoogte.

5. Kanttekeningen
Niet van toepassing

6. Uitvoering
In verband met de benodigde administratieve handelingen die naar aanleiding van
het besluit moeten worden verricht, wordt de uitvoering hiervan gemandateerd aan
het hoofd van de afdeling VVH/OV.

7. Bijlagen
Kopie van de getekende planschadeovereenkomst.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester






