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Omgevingsvergunning
Begeleidende brief bij omgevingsvergunning Wabo
Geachte heer Admiraal,

U heeft op 27 jurn 2017 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de
herirnichting van de Dreef (aanlegvergunning rijweg). De aanvraag omvat de
volgende activiteit:
het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
(verder te noemen de activiteit aanleggen).

Het betreft hier de activiteit als genoemd in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Uw aanwaag is geregistreerd onder zaaknummer 2017-04814. In deze brief
informeren wij u over uw aanwaag.
Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning hebben
wij bijgevoegd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan
om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. De aan
de vergunning verbonden voorschriften moeten worden nageleefd. Wij maken u er
op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende
vergunning voordat deze onherroepelijk is.
Als u een gemachtigde heeft aangegevenzal deze automatisch een afschrift
ontvangen van uw vergunning.

Burgerlijk wetboek
In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers
vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die
er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw
omgevingsvergunning.
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Overige toestemmingen en voorzieningen
Voor het realiseren van uw project heeft u naast deze omgevingsvergunning
'mogelijk nog andere toestemmingen nodig, namelijk:

-

-

Het ir¡remen van ruimte op de openbare weg, bijv. d.m.v. containers, steigers,
laadbakken, bouwmaterialen, hij skraneî enz;
Het openbrekenvan de openbare weg;
Het (tijdelijk) afsluiten van (een deel van) de openbare weg;

Publicatie
Het besluit wordt door ons digitaal gepubliceerd op www.haarlem.nl/mededelineen
en op www.officielebekendmakineen.nl. Tegen het besluit kan bezwaar worden
aangetekend.

Leges
Overeenkomstig de legesverordening bent u voor uw ¿urnvraag
omgevingsvergunning leges verschuldigd. Bijgaand ontvangt u een leges besluit
waarin de verschuldigde leges zijn gespecificeerd. Bij het legesbesluit wordt tevens
vermeld op welke wijze u eventueel bezt¡taar kunt aantekenen tegen de hoogte van
het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen. De legesnota zelfwordt u
afzonderlij k toegezonden.

Nadere informatie
Als u nog wagen heeft, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van
de gemeente Haarlem. Bereikbaar van maandag tot en met wijdag van 8.30 uur tot
16.30 uur op telefoonnummer 14 023 en via e-mail: antwoord@haarlem.nl.
Het bezoekadres is Zijlvest 39 in Haarlem. De openingstijden zijn van maandag tot
en met wijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.
Postad¡es: Gemeente Haarlem, Postbus 5I1,2003 PB Haarlem.

Wij verzoeken u om bij wagen, overleg of correspondentie uw zaaknummer
2017-04814 te vermelden. Hierdoor kunnen wij u sneller van dienst zijn.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Haadem,

mr. H.H.T. de Boer
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Voor deze,
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OMGEVINGSVERGUNNING
Reguliere procedure
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1. Procedureel;

2. Voorschriften; 3. Overwegingen; 4. Stukken behorende

bij dit

besluit

Burgemeester en wethouders hebben op 27 ini20l7 een aaîwaag
omgevingsvergunning ontvangen voor de herinrichting van de Dreef
(aanlegvergunning rijweg) te Haarlem. De aaîwaagis geregistreerd onder nrunmer

2017-04814.

BESLUIT
Burgemeester en wethouders hebben, gelet op artikel 2.1 en2.ll,van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten 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 en4, deel uitmaken van dit besluit. De omgevingsvergunning wordt
verleend voor de volgende activiteit:
het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zljnde, of van werkzaamheden
(verder te noemen de activiteit aanleggen).

Het betreft hier de activiteit als genoemd in artikel

2.l,lid

1, onder b van de Wabo.

Bezwaarmogetijkheid en inwerkingtreding
Tegen het besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na bekendmaking door belanghebbenden bezutaar worden gemaakt.
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van dit
besluit.
Het bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Haarlem, postbus 5I1,2003 PB Haarlem.
Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

-

naam en adres;
de verzenddatum vanuw brief;
het besluit waartegen ubeztvaar maalf;
de redenen voor uw bezwaar;

datum enuw handtekening.

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop bezwaar'.
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U kunt de inwerkingtreding van het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in
'te dienen. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet
in werking treedt, dan kan bij de rechtbank Haarlem een voorlopige voorziening
worden gewaagd.
Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangewaagd, blijft de vergunning in
werking totdat over het verzoek is beslist. Pas nadat de voorlopige voorziening is
toegewezen, wordt de werking van de beschikking geschorst.
Het verzoek voorlopige voorziening moet aan dezelfde eisen voldoen als het
bezwaarschrift. Wü wijzen u er op dat u voor de behandeling van uw verzoek
griffierecht moet betalen.
lTijze van indienen
U kunt het verzoek voorlopige voorziening op twee manieren indienen:
- Digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursr . U moet daarvoor wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt op de
genoemde site kijken voor de precieze voorwaarden.
- Per post. Het verzoek voorlopige voorziening moet in tweevoud worden
ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, postbus 162I,2003 BR Haarlem.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

mr. H.H.T. de Boer
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Voor

ergunrungen, Toezicht

& Handhaving

I
I

ff
Flaarlem
-t

I

BIJLAGE 1: PROCEDUREEL
Gegevens aanvraag
Op 27 juni 2017 hebben
Wabo ontvangen.

wij een aanwaag omgevingsvergunning

als bedoeld in de

Het project waarvoor vergunning wordt gewaagd is als volgt te omschrijven:
Herinrichting Dreef (aanlegvergunning rijweg).
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gewaagd voor het volgende
in de Wabo omschreven omgevingsaspect:

-

activiteit aanleggen.

Het betreft hier de activiteit als genoemd in artikel 2.7,lid 1, onder b van de Wabo.
Bevoegd gezùg
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3
van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het
bevoegd gezagom de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij
er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante
aspecten aan de orde komen met betrekking tot de ffsieke leefomgeving. Verder
dienen wij ervoor zorgte dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden
voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Volledigheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor het bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur stellen van regels aan de wçze van indiening van een
aaîwaag om omgevingsvergunning en de gegevens en bescheiden die hierbij
moeten worden aangeleverd.
De regeling is uitgewerkt in het paragraaf 4.2B,or met een nadere uitwerking in de
Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanwaag hebben wij deze aande hand van de Mor getoetst op
volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanwager 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 ffsieke leefomgeving. De
aanwaag is dan ook volledig en in behandeling genomen.

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 3.2 Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanwaag is
beoordeeld voor de activiteit aanleggen aan artikel 2.11, Wabo. Tevens is de
aaîwaag getoetst aan het Bor en de Mor.
Gebleken is dat uw aaniTaag voldoet en daarom verlenen wij u de gewaagde
omgevingsvergunning.
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BIJLAGE 2: VOORSCHRIFTEN
.Aan deze omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Activiteit aanleggen
- De bodemverstorende werkzaamheden

dienen onder archeologische begeleiding
(conform KNA-protocol opgraven - variant archeologische begeleiding) plaats te
vinden.

I
I

-

Voorafgaand aan de archeologische begeleiding dient een Programma van Eisen
(PvE) te worden opgesteld door een archeologisch bedrijf. Dit PvE moet ten minste
drie weken voorafgaand aan de start van de archeologische begeleiding aan het
bureau Archeologie van de gemeente Haarlem ter beoordeling worden voorgelegd.
De archeologische begeleiding kan pas starten nadat het PvE door het bureau
Archeologie van de gemeente Haarlem is geaccordeerd.

- Het archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd
archeologisch bedrijf. Het onderzoek moet naast de eisen in het betreffende PvE
voldoen aan de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
en de Haarlemse Richtlijnen voor archeologisch onderzoek. Voor de uitvoering van
archeologisch onderzoek en het laten opstellen van het PvE is men wij in de keuze
van een archeologisch uitvoerder. Voor informatie en adresgegevens van alle
archeologische bedrijven in Nederland wordt verwezen naar de website
www.sikb.nl.

- Het concept-rapport waarin de resultaten van de archeologische begeleiding staan
beschreven, dient te zqner tijd aan het bureau Archeologie van de gemeente
Haarlem ter beoordeling te worden voorgelegd.
-

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 uitgewerk:t 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 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 -5 | 1 5 0 3 0 of adviesarcheolo gie@haarlem.nl).
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- Indien grond van de locatie wordt afgevoerd en elders wordt hergebruikt, moet
hierbij worden voldaan aan de regels van het Besluit bodemkwaliteit.
'- herbruikbare grond kan pas naa¡ de gemeentelijke grondbank worden afgevoerd,
nadat daar vooraf overleg over is geweest met de grondstromencoördinator van de
gemeente : 023 - 5 I I 5 07 4, gj hvdungen @haarlem.nl
- Indien bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden een bodemverontreiniging
wordt rüaargenomen - anders dan beschreven in de bodemonderzoekrapporten moet de vergunninghouder dit direct melden bij het meldpunt Bodem van de
gemeente Haarlem op 023-5 1 1 35 1 3 of meldpuntbodem@haarlem.nl

I
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BIJLAGE 3: OVERWEGINGEN
Aan dit besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Activiteit aanleggen
INLEIDING
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld
in artikel z.I,Iid 1, onder b Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.11 Wabo gestelde
toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
TOETSING
Het werk bevindt zich of de werkzaamheid vindt plaats in een gebied waarvoor het
bestemmingsplan "Frederiksparkt" is vastgesteld door de gemeenteraad op 16

februan2012.
De opsteller van dit plan wil voorkomen dat een in dit plan begrepen grond minder
geschikt wordt voor de verwezenlijking van de ter plaatse geldende of beoogde
bestemming. Daarom is in de voorschriften bepaald dat het verboden is om binnen
het bestemmingsplan zonder omgevingsvergunning bepaalde werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren.
Ter plaatse van de werkzaamheden heeft in het genoemde bestemmingsplan de
bestemming "Verkeer". Deze bestemming vindt zijn weerslag in artikel 13 van de
voorschriften behorende bij het bestemmingsplan. Tevens geldt er een
dubbelbestemming "Archeologie 3" Deze bestemming vindt zijn weerslag in artikel
17 van de voorschriften. Hierbij is een aanlegvergunningenstelsel van toepassing.

Archeologie
In het bestemmingsplan is bepaald dat binnen de bestemming(en) voor bodem
verstorende activiteiten van meer dan 500 m2 en dieper dan 30 cm een
archeologisch rapport moet worden overgelegd.
Bij het voorliggende bouwplan vinden bodem verstorende activiteiten plaats. Er
moet daarom een archeologisch rapport te worden overgelegd. Dit onderzoek is
ingediend.

De activiteit is door de adviseur archeologie van afdeling Ruimtelijk Beleid
getoetst. De adviseur heeft geen beztxaat tegen het afgeven van de

omgevingsvergunning, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Het advies

luidt als volgt:
"De bodemverstorende werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de fundatie
voor de rijweg (tot 40 cm beneden maaiveld) en de vervanging/aanleg van
kolkleidingen en kolþutten (tot circa 70 cm beneden maaiveld). Bij archeologische
onderzoeken in 201 I-20I4 direct ten oosten van het plangebied, zijn
belangwekkende archeologische resten vanaf de late steentijd aangetroffen. De
prehistorische resten zijn voornamelijk ten westen van de Dreefuleugel van het
provinciehuis gevonden, vanaf circa I meter beneden maaiveld. Resten uit de
Nieuwe tijd werden aangetroffen direct onder het maaiveld/bouwvoor. Verwacht
wordt dat deze resten zich ook tot in het onderhavige plangebied uitstrekken.
Daarnaast wordt bovendien verwacht dat de bodem bij de aanleg van de
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wegverharding al in meer of mindere mate verstoord is geraakt. Op basis van de
archeologische verwachting in relatie tot de aard van de voorgenomen
'bodemverstorende werkzaamheden is het billijk om in dit geval geen
(waardestellend) archeologisch rapport te wagen. Omdat de verwachting bestaat dat
er nog wel archeologische resten aanwezig kunnen zijn, dienen de geplande
bodemverstorende werkzaamheden onder archeologische begeleiding (conform
KNA-protocol opgraven - variant archeologische begeleiding) plaats te vinden. De
exacte onderzoeksstrategie met betrekking tot de archeologische werkzaamheden
moet in een Programma van Eisen (PvE) worden vastgelegd."
Hiermee is de aanlegactiviteit niet in strijd met het bestemmingsplan.

CONCLUSIE
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of
werkzaamheid, zoals neergelegd in"" zTjn er ten aanzien van deze activiteit 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 aarlwaag omgevingsvergunning d.d. 27 juni 2017
Tekening rijweg toekomstige situatie d.d.22 juní2017;
Verkennend bodemonderzoek d.d. 5 juli 2016.

;
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