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          Haarlem, 3 juli 2014 
 
 
 
T.a.v. Wethouder E. Cassee 
 
Beteft: Uitspraak Raad van State beroepsprocedure bestemmingsplan Bosch & Vaart 
 
Geachte wethouder, 
 
Op 2 april jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de beroepsprocedure 
bestemmingsplan Bosch & Vaart. 
 
Het beroep was ingesteld omdat het bestemmingsplan de mogelijkheid bood de woningen 
aanzienlijk uit te breiden . Dit zou ten koste gaan van de binnentuinen. Deze 
uitbreidingsmogelijkheid was in tegenspraak met de status van beschermd stadsgezicht. 
 
Door de uitspraak van de Raad van State is de stapeling van uitbreidingsmogelijkheden ( 2,5 
m1 vanuit de achtergevel + 30 m2 vergunningsvrij + 40 m2 met vergunning tot een maximum 
van 50 % bestemming tuin) van de baan . Wat resteert is een uitbreiding tot 30m2 
vergunningsvrij met een maximum van 50 % bestemming tuin. 
 
De wijkraad is zeer verheugd dat met de uitspraak van de Raad van State het gevaar van het 
dichtbouwen van de achtertuinen geweken is. Daarmee wordt het fraaie (en beschermde) 
stadsgezicht van onze wijk behouden. 
 
Vervolgtraject 
 
Op dit moment heeft het Gemeentebestuur nog geen herstelbesluit in voorbereiding om het 
besluit van de Raad van State goed vast te leggen in het bestemmingsplan. Ter voorkoming 
van misverstanden vragen wij u zo spoedig mogelijk een herstelbesluit te nemen.  
 
Daarbij vragen wij u ook aandacht voor het volgende.  Landelijk is een wetswijziging in 
voorbereiding waarbij het vergunningsvrij bouwen wordt verhoogd van 30 m2 naar 100m2. 
Onduidelijk is of dat ook zal gelden voor wijken met de status beschermd stadsgezicht. Zo er 
sprake is van uitbreiding tot 100 m2 vergunningsvrij, ook voor wijken met de status 
beschermd stadsgezicht, dan verzoeken wij u deze uitbreidingsmogelijkheid voor onze wijk 
uit te sluiten. 
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Dakterassen 
 
Het bezwaar tegen het toestaan van dakterrassen is niet-ontvankelijk verklaard. Dit punt 
stond  niet genoemd in de eerder ingediende zienswijzen.  
 
Wij betreuren het ten zeerste dat louter op formele gronden geen gehoor gegeven is aan ons 
verzoek. Weliswaar is de kwestie van dakterrassen niet genoemd in de eerdergenoemde 
zienswijzen, maar ons verzoek is wel degelijk op ambtelijk niveau diverse malen besproken. 
Ons verzoek wordt ondersteund door  een enquête onder de wijkbewoners. 
 
Derhalve verzoeken wij u de mogelijkheid om dakterrassen te plaatsen alsnog  te verbieden. 
Zo u daartoe niet bereid bent, verzoeken wij u een stringent handhavingsbeleid toe te 
passen. 
 
Gaarne bereid tot nader overleg, 
 
met vriendelijke groet, 
 
  
 
 
 
 
Patrick van Harderwijk         Lex Rietveld 
 
Wijkraad Bosch en Vaart 
 
 
 
 
 


