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Vastgesteld bestemmingsplan
Spaarndamseweg 1e partiële
herziening, rectificatie, Haarlem

Burgemeester en wethouders van Haarlem maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad van Haarlem in zijn vergadering van 27 november 2014 het
bestemmingsplan Spaarndamseweg 1e partiële herziening met idnummer NL.IMRO.0392.BP5120005va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Rectificatie
Als gevolg van een misverstand heeft de kennisgeving van het besluit tot vaststelling niet gelijktijdig
in de Staatscourant en huis-aan-huisblad De Haarlemmer plaatsgevonden. Hierin vinden burgemeester en wethouders van Haarlem aanleiding de publicaties in beide bladen in te trekken en het besluit
opnieuw te publiceren.
Het plangebied van bestemmingsplan Spaarndamseweg e.o. 1e partiële herziening ligt ten noorden
van de binnenstad van Haarlem. Het plangebied betreft de tuinen langs de Spaarndamseweg bij de
woonboten gelegen aan het Noorder Buiten Spaarne ter hoogte van de Zaanenstraat en de tuinen bij
de woonboten nabij de Schoterbrug.

Doel
Ambtshalve is geconstateerd dat de bouwregels in de bestemming tuin-4 van het bestemmingsplan
Spaarndamseweg e.o. (NL.IMRO.0392.BP5080003-0003) een te grote reikwijdte hebben. Hierdoor
zouden bouwwerken met ongewenste afmetingen mogelijk vergund kunnen worden. Het bestemmingsplan Spaarndamseweg 1e partiële herziening voorziet in een aanpassing van de bouwregels
voor bouwwerken, géén gebouw zijnde om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te behouden.
Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen met ingang van de dag na
deze publicatie worden geraadpleegd:
• Op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.haarlem.nl via het Digitaal Loket;
• Bij de afdeling Dienstverlening, publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. De publiekshal is
op werkdagen open van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan Spaarndamseweg e.o. 1e partiële herziening kunnen
belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Daarnaast kan een belanghebbende beroep instellen tegen wijzigingen ten opzichte van het
ontwerp die bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad zijn aangebracht. Geen beroep
kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij
geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht. Het beroepschrift dient te worden
ondertekend en bevat tenminste: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden van het beroep. Verder dient
zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden overgelegd.
Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om voorlopige
voorziening dat binnen de beroepstermijn is ingediend schort de werking van het besluit op tot dat op
het verzoek is beslist. Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor nadere informatie over deze procedure(s) kunt u zich
wenden tot de Raad van State (telefoon 070 – 426 44 26).
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