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Stichting Blekersveld Groen/gemeente Bloemendaal

o2,oe.2o2o Geachte leden van de gemeenteraad,

Namens de Stichtlng Blekersveld Groen (hierna: de Stichting) en omwonenden van het

Blekersveld het volgende:

Besluitvorminosproces tijdelljke woonunits Blekersveld

Op 17 augustus 2020 heeft het College uw gemeenteraad een brief gestuurd. In deze brlef

wijst het College de locatie Blekersveld aan om 30 tijdelljke woningen voor statushouders en

30 tijdelijke wonlngen voor regullere wonlngzoekenden te reallseren.

Deze brief is een reactie op het door uw gemeenteraad aangenomen amendement van 30 junl

2020. In dit amendement is bepaald dat zo spoedig mogelijk tijdelijke spoedhuisvesting

(woonunits) voor statushouders gerealiseerd moet worden en dat zo spoedig mogelljk

doorgegaan moet worden met de voorbereiding van Blekersveld voor definitieve woningbouw

met minimaal 1/3 sociaal. In het amendement is niet aangenomen de zin (zie bij Besluit,

onder 1) dat de realisatie van tijdelijke woningen gaat plaatsvlnden op de locatie Blekersveld,

het uitgangspunt, zo blijkt uit de gemeenteraadsvergadering die heeft geleid tot het

amendement, is dat met de mensen van het Blekersveld in gesprek zal worden gegaan om te

kijken wat de mogelijkheden zijn voor tljdelijke woningen voor statushouders.

Eerder, op 29 april 2020 heeft het College een brief gestuurd aan de omwonenden van het

Blekersveld waarin het College stelt dat de locatie Blekersveld ongeschikt ls voor tijdelljke

huisvesting, dit omdat, voordat er gebouwd wordt, de grond gerelnlgd moet worden. De

locatie wordt niet langer beschikbaar gehouden voor tijdelijke woningbouw, aldus het College

Ik heb deze brief bijgevoegd (bijlage 1).

Op dezelfde dag heeft het College besloten dat woonruimte voor statushouders mogelijk en

wenselljk is op Westelijke Randweg 1. In dit beslult heeft het College besloten gebruik te
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maken van de zogenoemde coördinatieregeling om een bestemmingsplan vast te stellen ten

behoeve van de realisatie van 68 permanente woningen aan de Westelljke Randweg 1.

In het besluit staat dat het beoogd effect van het besluit is om de achterstand in de

hulsvesting van statushouders weg te werken voor het einde van 2020, dit om te voorkomen

dat de provincie ingrijpt en in de plaats treedt van de gemeente. Op de website "participatie

Westelijke Randweg" staat: "Van maart 2019 tot en met Januarl 2020 heeft een

participatleproces plaatsgevonden voor deze ontwlkkeling. Omwonenden en elgenaren van de

naastgelegen tulnen zijn hierbij betrokken." Ook zljn er een grote hoeveelheld onderzoeken

ultgevoerd (bodem, asbest, luchtkwalitelt, verkeer).

Op 28 mei 2020 heeft uw gemeenteraad bepaald dat het op het Collegebesluit gebaseerde

voorstel aan uw gemeenteraad (nog) niet rijp voor is beslultvorming.

In weerwll van uw amendement en ik weerwil van de brief aan de omwonenden van 29 april

2020, waarin het College heeft uitgelegd aan de omwonenden dat op het Blekersveld geen

tijdelijke huisvesting gaat plaatsvlnden, kiest het College nu ln de brlef van 17 augustus 2020

zonder enlg voorbehoud voor de locatie Blekersveld en stelt het College bovendlen dat de

locatlekeuze een bevoegdheid van het College is, dat de omgevlng nlet mag meebesllssen en

dat de "participatie" bestaat ult lnformeren, dit terwijl het College, terecht, wel een ultgebreld

paÊicipatietraject heeft doorlopen voor de locatie aan de WesteliJke Randweg.

Het College geeft hiermee geen ultvoering aan het door uw gemeenteraad aangenomen

amendement nu daarin niet is vastgelegd dat de locatie Blekersveld een optle, laat staan de

enlge optie, is voor de tijdelijke hulsvesting. Het College handelt voorts ln strijd met de aan de

omwonenden toegestane toezegging dat op het Blekersveld geen tijdelijke huisvesting komt.

Voorts besluit het College dat het project Blekersveld wordt "opgeknipt" en dat de tijdelijke

woningen voor statushouders worden gereallseerd gebruikmakende van de reguliere

procedure en dat de tijdelijke woningen voor regulier woningzoekenden worden gerealiseerd

gebruikmakende van de ultgebreide procedure. Of dit juridisch haalbaar is betwljfelt het

College zelf ook, nu het College het nog gaat voorleggen aan de huisadvocaat.

Het College maakt de politieke keuze om voor de tijdelijke woningen de reguliere procedure te

volgen. Dit doet het College omdat bij de reguliere procedure het College geen verklaring van

bedenkingen of enige andere goedkeuring van uw gemeenteraad nodig heeft. Met andere

woorden, door voor de reguliere procedure te kiezen zet het College de gemeenteraad

doelbewust buitenspel, dit terwijl de beslissingsbevoegdheld over de huisvesting op de locatie

aan de Westelijke Randweg wel, en terecht, blj uw gemeenteraad bleef.
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Een andere reden voor het College om voor de reguliere procedure te kiezen is omdat, zie de

brief van Gedeputeerde Staten van 12 junl 2020 aan het College (bijlage 3), GS vasthouden

aan de afspraak dat het College op 31 december 2020 de achterstand bU het huisvesten van

verblijfsgerechtigden volledig heeft weggewerkt en dat dit een harde deadline is en dat GS

anders ingrijpen. Het overleg over de kwestie is eerder gevoerd op 5 december 2019 en toen

heeft het College niks gedaan om te voldoen aan de eisen van GS.

Kortom, onder druk van de provincle ls het College bereid de gemeenteraad, he[ hoogste

bestuursorgaan binnen de gemeente, buitenspel te zetten en legt het College het gebrek aan

enig maatschappelijk draagvlak naast zich neer (participatle ls niet meer dan informeren), dlt

terwljl het aan het College te wljten is dat pas 4 maanden en 13 dagen voor het eindlgen van

de deadline uitvoering wordt gegeven aan de eisen van GS, terwijl deze al veel langer bekend

zljn.

Overigens is bij een dergelljk besluit maatschappeliJk draagvlak wel degelijk van belang (zle

de uitspraak van de Raad van State van 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:958).

Conclusie besluitvorming

Het standpunt van het College in de brief van 17 augustus 2020 is niet in overeenstemming

met het amendement, en de beraadslaglngen dle hebben geleid tot het amendement, Het

College zet met de te volgen procedure doelbewust de gemeenteraad buitenspel. Het College

handelt in strijd met de op 29 aprll 2020 gedane toezegging aan de omwonenden dat op het

Blekersveld geen tijdelijke hulsvestlng komt. Hiernaast zet het College omwonenden

buitenspel, door te stellen dat ze geen inspraak hebben, dit terwijl wel een ultgebreld

pafticipatietraject met omwonenden is doorlopen voor de locatie aan de Westelijke Randweg.

Wat voorts wringt ls dat de beslultenloosheid van het College zelf ertoe heeft geleid dat, om

aan de eisen van GS te voldoen, het College nu zoveel haast heeft dat alle normale

democratische procedures overboord worden gegooid.

Juridische haalbaarheid

Ondanks het feit dat het College in de brief van 17 augustus 2020 zowel de gemeenteraad als

omwonenden voor een voldongen feit stelt, uit het College wel twijfels of de realisatie van de

30 tljdelijke woningen überhaupt wel uitgevoerd kan worden met de reguliere procedure, nu

het mogelijk een stedelijke ontwikkeling is in de zin van het Besluit milieueffectrapportage.

Zelf stelt het College nota bene al vast dat het realiseren van 60 woningen, gelet op de

rechtspraak, "bijna met zekerheid" wel een stedelijke ontwikkeling is en de reguliere

procedure nlet kan worden toegepast.
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De vraag ls allereerst of het College bevoegd ls het realiseren van de tijdelIke woonunlts voor

statushouders los te knippen van het realiseren van tijdelijke woonunits voor reguller

wonlngzoekenden. De Wet algemene bepallngen omgevingsrecht (hierna: Wabo) bepaalt in

artikel 2.7 dat zogenoemde'onlosmakelijk verbonden activltelten' nlet opgeknipt kunnen

worden. Uit de wetgeschiedenis en de rechtspraak ls op te maken dat sprake ls van

onlosmakelljke samenhang wanneer een feitelijke handellng resulteert ln meerdere

vergunnlngpllchtige actlvlteiten (als bedoeld ln artlkel 2.1 of art. 2,2 Wabo), die fysiek en ln de

tijd nlet van elkaar zijn te onderscheiden. Ult de brlef van 17 augustus valt op te maken dat

het College ook vlndt dat het één project is ("het totale proJect van 60 wonlngen"), bovendien

betreft het ln belde gevallen de realisatie van tijdelljke wonlngen, zodat nlet valt in te zlen

waarom deze actlvltelten niet met elkaar verbonden zljn, Kortom, het College neemt een groot

juridisch risico door het project op knippen.

Voofts neemt het College, en dlt erkent het College zelf, een groot rlslco door, los van de

vraag of het project kan worden opgeknlpt, het reallseren van de 30 tfldelljke wonlngen voor

statushouders nlet te kwallflceren als stedelljke ontwlkkellng. Gelet op de rechtspraak ls het

onwaarschljnlijk dat deze kwaliflcatie standhoudt, zie de ultspraak van de Raad van State van

4 september 2019, 20180754017/AL, waar de gemeente Haarlem (ook) de regullere

procedure wllde gebrulken voor tljdelijke woonunits. De Raad van State achtte het

doorslaggevend (zie onder 2.2 in de uitspraak) dat dat project zou lelden tot een gehele

functlewijzlglng van het perceel en dat het groengebled na de bouw van de tUdelljke wonlngen

zou verdwijnen, en oordeelde dat het een stedelijke ontwlkkeling ls, en dat daarom ten

onrechte de reguliere procedure is gevolgd, net als de rechtbank ook al had gedaan. De

consequentie was dat de omgevingsvergunnlng werd vernletlgd (onder 3.4). Ik heb voor de

leesbaarheld van deze brief de ultspraak bUgevoegd (bijlage 2) en de relevante passages

aangestreept. Hetzelfde geldt voor het Blekersveld, dit heeft op grond van het geldende

bestemmingsplan "Overveen 2013" de bestemming "Groen", en deze bestemmlng zal geheel

gewijzigd worden, en het groen (gebied) zal verdwijnen. Het is (dus) zeer waarschfinlfik dat

dit een stedelijke ontwikkeling is en dat de reguliere procedure niet gevolgd kan worden.

Conclusie juridische haalbaarheid

Nu het realiseren van de 60 woningen feitelijk één project is is het, gelet op de rechtspraak,

twijfelachtig of het wel kan worden opgeknipt. Zeer waarschijnlijk ls het, gelet op in het

bijzonder de uitspraak van de Raad van State over de tijdelijke woonunits in Haarlem, dat ook

de realisatie van de 30 woonunits een stedelijke ontwikkeling is ln de zin van het Besluit

milleueffectrapportage, zodat de reguliere procedure niet gevolgd kan worden. Het is zeer

aannemelijk dat het toepassen van de reguliere procedure leidt tot vernietiging van het besluit

en (dus) tot precies wat het College vreest: Indeplaatsstelling door de provincle.
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Tot slot nog een enkele opmerklng over de gewenste sanerlng: Het ls merkwaardlg en

ongebrulkelfk dat het College daar nu reeds toe wenst over te gaan, nu er geen enkele

zekerheld bestaat over de doorgang en voortgang van het proJect. Het zorgt voor het

tenletgaan van het veld en de begroellng, en dlt ls een onomkeerbaar proces. Hlernaast zullen

er hoge kosten mee gemoeld zfln dle (ulteraard) voor rekenlng komen van de gemeente.

Kosten dle naar alle waarschfnlfkheld ten onrechte worden gemaakt, nu het zeer onzeker ls

of het eventuele beslult om op deze locatle de tfdelfke woonunlts te reallseren ln stand blfft.

Slotconclusie

Namens de Stlchtlng en omwonenden van het Blekersveld verzoek lk uw gemeenteraad nlet

akkoord te gaan met de door het College voorgestelde beslultvormlng dle uw raad en de

omwonenden bultenspel zet en gebaseerd ls op Jurldlsch drljfzand.

De Stlchtlng en omwonenden van het Blekersveld vragen u voofts te beslulten de

aangekondlgde sanerlng te voorkomen.

Mocht u nadere lnformatle of toellchtlng nodlg vlnden dan kunt u (ulteraard) contact met m[
opnemen.

De algemene voor,paarden van Renslng Advocatuur zUn van toepasslng en bevåtten een aansprakelukheldsbeperklng.
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Bloemendaal

Beleld

Omwonenden Blekersveld

Datum

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Behandeld door

Doorklesnummer

Ondenrerp

Verzonden

B$age(n)

Met vrlendelflke groet,

burgemeester en weth

G¡om€6nto Bloomondasl

Poslbuo 201

2050 AE Overvscn

T 14029

wtfllv,bloemendaal.nl

29 aprll2020

2020001539

023-522s708
T[dellJke wonlngenbouw op Blekersveld

Geachte bewoners van het Blekersveld,

Het college van burgemeester en wethouders heeft laten onderzoeken of en hoe er ln uw buurt op
korte termlJn tlJdellJke wonlngen kunnen komen. Wlj lnformeerden u daar eerder dlt Jaar over.

De locatle ls ongeschlkt bevonden voor tlJdelfke hulsvestlng. Voordat er gebouwd kan worden, moet
de grond namellJk gerelnlgd worden. Het college heeft lngestemd met een voorstel om de locatle
Blekersveld nlet langer beschlkbaar te houden voor onderzoek voor tljdelfke hulsvestlng, maar te gaan
onderzoeken voor deflnltleve wonlngbouw.

Dlt voorstel van het college van burgemeester en wethouders wordt 28 mel aanstaande behandeld ln
de gemeenteraad. Als de gemeenteraad dan voor een andere oplosslng klest waarblJ het Blekersveld
alsnog ln beeld komt, laten w[ u dat vanzelfsprekend weten.

Wanneer u vragen over het project heeft, kunt u mallen naar flexwonen@bloemendaal.nl. Als u uw
menlng aan de leden van de gemeenteraad wllt geven, kan dlt vla orlffie@bloemendaah.

, burgemeester

(dácretarrs

rì{r,trr{rr^ A r ovtnvIIx 
^IIoI]tHouf 

I¡NlttIRoIt( vooIIIl{IANo
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W
Provincie
Noord-Holland

POSTSUS 3007 1200¡ DA HAARL€M Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

ADlKAB/IGB

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal

Postbus 201

2O5O AE OVERVEEN

Betreft Achterstand huisvesti ng verbl[ifsgerechtigden

Geacht college,

Op 3 juni 2020 heeft er een bestuurlljk overleg plaatsgevonden tussen

Oå wettrouders mw. S. de Roy van ZuldewUn-Rlve en dhr. H. Wukhulsen
van de gemeente Bloemendaal en gedeputeerde C. Loggen van de

provincie Noord-Holland.

Dit overleg volgde op een eerder bestuurlljk overleg op 5 december
2019, waírin aêpraken zljn gemaal(t over het wegwe.rken van de

achterstand bU het huisvesten van verblijfsgerechtigden ln.gemeente
gloem.nUaal. in dit overleg ls afgesproken dat gemeente Bloemendaal

de achterstand ulterlflk 3l-december 2020 heeft weggewerkt. Dlt ls
bevestigd aan uw college bU brlef van 20 december 2019
(1 1672s7 /1332827).

Op 3 juni 2O20 zlin wlj door de wethouders De Roy van Zuidewljn-Rive

"n 
Wút<trrisen ge'ltnformeerd over de voortgang op het wegwerken van

de ac-hterstandl Ons college meent dat de gemelde voortgang op dlt
dossler onvoldoende ls en maal<t zlch hler zorgen over'

Ons college houdt vast aan de afspraak d1! o.P 3.1 december 2020 de

gemeentiBloemendaal de achterstand volledlg heeft.weggewerkt. Dit ls

ããn ¡arAe deadline. Mocht hier geen gevolg aan worden gegeven, zal

àe provincle de volgende stap zetten op de interventieladder (W.'ß.*Jæ
- Provlncle Noord'Holland).

¡12

Verzenddatum

I 2 JUN| 2020

Kenmerk

r 33r070/1436748

Uw kenmerlt

Postbus 3007
200'l DA Haarlem
Telefoon (023) 5ì4 3143

Houtpleln 33
20t 2 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.00l 0.03.124.8.08
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wlf gaan er vanult dat u voorwarende beslulwormlng entameert en uw
taak met betrekklng tot het hulsvesten van verbllffsgerechtlgden
gestalte geeft.

Å

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Noord-Holland,

H. v.t:..Srn¿r,
A,Tlt.H. var¡ Diik

Deze besllsslng ls namens gedeputeerde shten genomen door het lld
van het college dat met dlt ondenrerp ls belast.
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Ëcu: ñl: Rvs :2019:3055
Instantie

Datum ultspraak

Datum publ¡cat¡ê

Zaaknummer

Formole relatles

Rechtsgêbleden

Bfjzondere kenmerken

In houdsl nd I catlo

v¡ndplaatsèn

Raad van statc

04-09-2019

04-09-20r9

201807540/llAr

Eerste aantegi ECLI:NL:RBNHO:2018:7652, Bekrachtlglng/bevestiging

Omgevlngsrecht

Hoger beroep

Bl, beslult vân 26 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en

wethouders van Haarlem aan de stlchtlng een omgevlngsvergunnlng verleend

voor het bouwen en gebrulken van 160 tudeluke wooneenheden ten behoeve van

sociale huurwonlngen en hulsvestlng van statushouders en vler cultureel

maatschappeluke rulmtes voor een periode van 10 jaar op het perceel ten

noordwesten van het oelftplein te Haarlem.

Rechtspraðk'nl
Mlllêurecht Totaal 20 19 | 7 o3l
J¡4 20Lgll43 met annotatle van Haakmeester, J.S'

BR 2019/95 met annotatle van mr. drs' J, Mohuddy, B.G. özdemlr

AB 2019/535 met annotatie van R. Stunen

TBR 202016 met annotatle van K,L. Markerink

Uitspraak

20r8o7s4oltlAL,

Datum ultsprðak:

4 september 2019

AFDELING

SESTUURSRECHTSPRAAK

Ultspraak op de hoger beroePen van:

1. de Stlchtlng Elan Wonen, gevestlgd te Haarlem,

2. het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

appellanten,

tegen de ultspraak van de rechtbank Noord-Holland van 2 augustus 2018 in zaak nr, l7ll255 ln het gedlng tussen:

[wederpartu A], [wederpartij B], [wederpartu c], en lwederpart[ DJ (hlerna: [wederpartu] en anderen), allen wonend te [woonplaats]

en

het college.

ProcesverlooP

Bu beslult van 26 augustus 2016 heeft het college aan de stlchflng een omgevlngsvergunnlng verleend voor het bouwen en gebrulken van 160 tudeluke

wooneenheden ten behoeve van soclale huurwoningen en hulsvestlng van statushouders en vler cultureel maatschappeluke rulmtes voor een periode van 10 Jaar op

het perceel ten noordwesten van het Delftpleln te Haarlem'

BU beslult van 1g Januarí 2017 heeft het College het door [wederpartu] en anderen daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard'

Blj ultspraak van 2 augustus 201g heeft de rechtbank het door [wederpartu] en anderen daartegen lngestelde beroep gegrond verklaard, het besluit vðn 18 Januari

2017 vernletlgd en het beslult van 26 augustus 2016 herroepen, Deze ultspraak ls aangehecht'

Tegendezeuitspraakhebbendestlchtlngenhetcollegehogerberoepingesteld.

[wederpartiJJ en anderen hebben een schriftel[ke ulteenzettlng gegeven'

De Afdellng heeft de zaak ter zltting behandeld op 24 mel zoLg, waar de stlchting, vertegenwoordigd door mn M'4. Grapperhaus, advocaat te Amsterdam en het

college, vertegenwoordlgd door mr, M.E. glezenaar, advocaat te Haârlem, mr. A.F. van Heusden en drs. G. Rultterman, zun verschenen' voorts zun [wederpartu] en

anderen, vertegenwoordlgd door mr. L,c,A,c. Hoogewerf, advocaat te Hoorn, ter zlttlng gehoord'

Overweglngen

Inlelding

1. Het reallseren van 160 wonlngen ls volgens het college noodzakellJk om te voor¿len ln voldoende soclale volkshulsvestlng. Alle wonlngen zun dlrect na opleverlng

verhuurd en bewoond en volgens het college llgt een groot maatschappelljk belang ten grondslag aan de verlenlng van de omgevlngsvergunning'

Het bouwplan ls ln stri¡d met de ter plaatse vlgerende beheersverordenlng "Delftpleln", op het perceel rusten de bestemmlngen "Plantsoen", "weg", 'water" en

,,sportterreln,,, Het college heeft met toepasslng van artikel 2.12, eerste lld, aanhef en onder a, onder 20, van de wet algemene bepallngen omgevlnqsrecht (hiernal

de wabo) gelezen ln samenhang met artikel 4, aanhef en onder 11, van bulage II van het Beslult omgevlngsrecht (hlernð: het Bor) omgevlngsvefgunnlng verleend

voor de duur van 10 Jaan

[wederpar'j] en anderen maken zlch zorgen over de gevolgen voor hun woon- en leelkllmaat en vlnden dat bli de vergunnlngverlenlng onvoldoende gèwlcht ls

toegekend aan hun belangen.

stedelljke ontw¡kkellng

2, Het college betoogt dat de rechtbank teo onrechte heeft overwogen dat het project, gelet op de aard en omvang daarvan, ls aan te merken als een stedeluk

ontwlkkellngsproject als bedoeld ln het Eeslult mllleueffectrapportage (hlerna: het Beslult mer). Het college voert hiertoe aan dat de rechtbank een verkeerde

toetslngsmaatstðf heeft gehanteerd door het besluit van 18 januarl 2017 te beoordelen na¿r aanleldlng van de stand van het recht zoals die op dlt moment geldt'

volgens het college heeft het zich, gelet op de Nota van toellchung en een uitspraak van de rechtbank van Noord-Nederland van 26 april2oL6,

ECLI:NL:RBNNE: 2ol6tzo4t,op hct standpunt mogen stellen dat ln dlt geval geen sprake ls van een stedeluk ontwikkellngsproject als bedoeld ln onderdeel D'

categorie 11.2. Het college wljst daarblJ op de stedelijke omgevlng waarin de locaHe ls gelegen en de beperkte mllleugevolgen voor de omgevlng. Daafnaast ls de

ontwlkkellng tlJdelIk en kan deze zonder onomkeerbare gevolgen worden beëlndlgd'



2,1. Artlkel 4, aanhef en onder 11, van 8ulage ¡I van het Bor luldt:

"Voor verlenlng van een omgevlngsvergunnlng voor een actlv¡telt als bedoeld ln artlkel 2.1, eerste lld, onder c, van de wet waarbu met toepasslng van artlkel 2.12,

eerste lld, onder a, onder 20, van de wet van het bestemmlngsplan of de beheersverordenlng wordt afgeweken, komen ln aanmerklng ander gebrulk van gronden of

bouwwerken dan bedoeld ln de onderdelen I tot en met 10, voor een termun van ten hoogste tlen Jaar,'

Artlkel 5, zesde lld, luldt:

'Artlkel 4, onderdelen 9 en 11, ls nlet van toepasslng op een actlvltelt als bedoeld ln onderdeel C of O van de blrlage bU het Eeslult mllleueffectrapportage."

Categorie 11.2 van onderdeel D, behorend bU het Beslult mer luidt:

"Actlvltelt: De aanleg, w¡rzlglng of ultbreldlng van een stedelUk ontwlkkellngsproJect met lnbegrlp van de bouw van wlnkelcentra of parkeerterrelnen.'

2,2, In haar ultspraak van 18 Jull 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:24f4) heelt de Afdellng overwogen dat het antwoord op de vraag of sprake ls van een (wuzlglng van

een) stedelfk ontwlkkellngsproject ln de zln van het Eeslult mer, alhangt van de concrete omstandlgheden van het geval, waarbu onder meer aspecten als de aard en

de omvang van de voorzlene wuzlglng van de stedeluke ontwlkkellng een rol spelen. Ult deze ultspraak volgt eveneens dat het antwoord op de vraag of een ôctlvltelt

kan worden aangemerkt als een actlv¡telt als bedoeld ln onderdeel D kolom I categorle lt.2 van de bulage bU het Beslult mer, nlet afhankeluk ls van het antwoord op

de vraag of per saldo aanzlenluke negatleve gevolgen voor het mllleu kunnen ontstaan.

De rechtbank heeft terecht overwogen dat het project gelet op de aard en omvang daarvan aangemerkt kan worden als een stedeluk ontwlkkellngsproject als bedoeld

ln het Beslult mer, Daarbu heeft de rechtbank terecht van belang geacht dat het project zal lelden tot een gehele functlewljzlglng vôn het perceel. Volgens paragraaf

1,4 van de Rulmteluke onderbouwlng "Delftpleln te Haarlem" van 25 augustus 2016 was het perceel groengebled en vormde het een onbebouwde gei'soleerde rulmte

tussen de bebouwlng van Haarlem -Noord aan de W.F. Hermansstraat, Delftpleln en Westeluke Randweg en de daarbu behorende op- en afrltten' D¡t groengebled zal

na de bouw van de tudeluke wonlngen verdwunen en 1.940 m2 aan bebouwlng zal worden gebouwd, De enkele omstandlgheld dat de rechtbank voor de

beantwoordlng van de vraag of het project kan worden aangemerkt als een stedeluk ontwlkkellngsproject als bedoeld ln het Beslult mer heeft verwezen naar een

ultspraak van de Afdellng van na het beslult van 26 augustus 2016 betekent nog nlet dat het oordeel van de rechtbank onjulst ls. Verder zlet de Afdellng geen grond

voor het oordeel dat de ultzonderlng opgenomen ln artlkel 5, zesde lld, van Bulage l¡ van het Bor nlet van toepasslng ls op tudeluke ontwlkkellngen, nu ln dlt artlkel

,ulst artlkel 4, onderdeel 11, waarbu tudeluke ontwlkkellngen voor de duur van 10 Jaar kunnen worden mogeluk gemaakt, speclflek wordt genoemd'

Het betoog faalt,

Passeren gebrek

3, Het college en de stlchtlng betogen dat de rechtbank het geconstateerde gebrek ten onrechte nlet met toepasslng van artlkel 6:22 van de Algemene wet

bestuursrecht (hlerna: de Awb) heeft gepasseerd. Volgens het college en de stlchtlng z[n belanghebbenden door de schendlng van artlkel 5, zesde lld, van bulage II
van het Bor nlet benadeeld. In dlt verband voert het college aan dat aan het beslult een rulmteluke onderbouwlng ten grondslag llgt en dat omwonenden de

mogelukheld hebben gehad tot lnspraak en daarvan ook gebrulk ls gemaakt. Het college vemust daarbu naar verslagen van de openbare vergaderlng vån de

comm¡ssle ontwlkkellng van 19 november 2015. Na deze vergaderlng ls een klankbordgroep gevormd met omwonenden en de wukraad en tudens het gehele traject ls

deze klankbordgroep meerder malen bU elkaar gekomen. Verder wUst het college er op dat het maatschappelUk belang groot ls omdat urgente problemen bestaan bl,

de soclale hulsvestlng. oe stlchtlng verwust ln dlt verband naar een ultspraak van de Afdellng van 25 oktober 2017, ECLI:NL:RVS"2OI7t2783 en de ultsprâak van de

Afdellng van t2 Jull 2017, ECLI: NL: RVS: 2017 : 1889,

Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte tot het oordeel ls gekomen dat de gemeenteraad bulten de beslultvormlng ls gehouden. Oe betrokkenheld van de

gemeenteraad blUkt volgens het college ult de verkoop van de grond waarb[ de gemeenteraad ls betrokken en ult de omstandlgheld dat de raadscommlssle

ontwlkkellng de gemeenteraad op de hoogte heeft gehouden van de rulmtelUke ontwlkkellngen van het perceel, Volgens het college heeft de gemeenteraad bovendlen

lngestemd met het volgen van de regullere voorbereldlngsprocedure.

Ten slotte betogen het college en de stlchtlng dat de rechtbank ten onrechte geen aanleldlng heeft gezlen de rechtsgevolgen van het vernletlgde beslult van 18 Januarl

2017 ln stand te laten,

3.1, De rechtbank heeft overwogen dat zU geen aanleldlng zlet het geconstateerde gebrek met toepasslng van artlkel 6:22 van de Awb te passeren omdat nlet

aannemelIk ls dat belanghebbenden daardoor nlet worden benadeeld. Volgens de rechtbank kan voor het project slechts met toepasslng van artlkel 2'12, eerste lld,

aanhef en onder a, onder 30, van de Wabo omgevlngsvergunnlng worden verleend. Dlt betekent volgens de rechtbank dat nlet alleen de gemeenteraad ten onrechte

bulten de beslultvormlng ls gehouden, maar ook dat [wederpartu] en anderen nlet de mogelukheld hebben gehad ln dat kader ln te spreken en hun zlenswuze over

het project kenbaar te maken aan de gemeenteraad. Volgens de rechtbank betrof de betrokkenheld van de gemeenteraad slechts de flnanclën en nlet de rulmteluke

ordenlng.

3,2. Artlkel 6:22 luldt: "Eenbeslultwaartegenbezwaarlsgemaaktofberoepls¡ngesteld,kan,ondanksschendlngvaneengeschrevenofongeschrevenrechtsregel
of algemeen rechtsbeglnsel, door het orgaan dat op het bezwaar of beroep besllst ln stand worden gelaten lndlen aannemeluk ls dat de belangheËbenden daardoor

nlet zUn benadeeld,"

Toepasslng van artlkel 6:22 van de Awb ls mogelfk lndlen aannemelfk ls dat de belanghebbende door het gebrek ln het bestreden beslult nlet ls benadeeld' Een

gebrek dat herstel behoeft, leent zlch ln beglnsel nlet voor toepâsslng van deze bepallng, In gevallen waarln van het bestuursorgaan een bepaalde actle ls verelst om

het gebrek weg te nemen, kan er lmmers nlet zonder meer van worden ultgegaan dat belanghebbenden door het gebrek nlet zlJn benadeeld. Alleen lndlen evldent ls

dat belanghebbenden door het gebrek nlet zun benadeeld, kan bU het bestaan van een dergelfk gebrek toepasslng worden gegeven aan artlkel 6:22 van de Awb'

3.3. Het proJect ls gelet op hetgeen hlervoor ls overwogen ondet 2.2 in strud met artlkel 5, zesde lld, van bulage II van het Bor vastgesteld, omdat het project ls

aan te merken als een stedeluk ontwlkkellngsproJect als bedoeld ln categorle 11.2 van onderdeel D van het Beslult mer. De rechtbank ls gelet hlerop terecht tot de

conclusle gekomen dât het college de omgevlngsvergunnlng alleen kan verlenen met toepasslng artlkel 2.12, eerste lld, aanhef en onder 30, van de Wabo. O¡t

betekent dat de procedure als bedoeld ln artlkel 3.10 van de wabo van toepasslng ls ln plaats van de regullere voorbereldlngsprocedure' BU deze ultgebrelde

voorbereldlngsprocedure ls afdellng 3.4 van de Awb van toepasslng en ls tevens een verklarlng van geen bedenklngen van de gemeenteraad verelst op grond vân

arflkel 6.5 van het 8on Deze verklaring van geen bedenklngen ls nlet verelst lndlen de gemeenteraad categorleën van gevallen heeft aangewezen waarvoor geen

verklarlng van geen bedenklngen ls verelst,

Wellswaar heeft de gemeenteraad een lust van categorleën van gevallen aangewezen waaryoor geen verklarlng van geen bedenklngen ls verelst, maar zoals de

rechtbank terecht heeft overwogen ls ln deze llrst verwezen naar artlkel 5.18 van het 8or zoals dat luldde op 13 oktober 2011 en voorzag dlt artlkel slechts ln de

mogelfkheld om voor de duur van ten hoogste vufraar af te wuken. In dlt geval wordt afgeweken voor de duur van tlen Jaar waardoor geen sprake ls van een geval

aangewezen ln de lust van categorleën van gevallen. Dlt brengt met zlch dat het college een verklarlng van geen bedenklngen aan de gemeenteraad dlent te vragen

zodat de gemeenteraðd kennls kan nemen van eventuele zlenswuzen gerlcht tegen een ontwerpverklarlng van geen bedenklngen. Dat de gemeenteraad ls betrokken

bU de verkoop van de grond en de locatlekeuze betekent nlet dat daarult reeds kan worden afgeleld dat aannemel[k ls dat de gemeenteraad geen bezwaren zou

hebben tegen het aan de orde zunde bouwplan. De door de stlchtlng aangehaalde ultspraak van 12 Jull 2017 valt nlet te vergeluken met het onderhavlge geval. In het

geval dat aan de orde was ln dle ultspraôk was de ultgebrelde voorbereldlngsprocedure toegepast, maar ontbrak de verklarlng van geen bedenklngen. Ult de wuze

waôrop de gemeenteraad ln dle zaak heeft geprobeerd de bestemmlngsplannen voor het perceel te wuzlgen heeft de Afdellng afgeleld dat de gemeenteraad geen

bezwaren zou hebben tegen de verlenlng van de vergunnlng. In het hler aan de orde zfnde geval ls nlet de Julste voorbereldlngsprocedure gevolgd en ls derhalve niet

alleen arukel 6.5 van het Bor geschonden. Eovendlen kan ln het hler aan de orde zunde geval nlet worden ultgesloten dat derden een zlensw¡Jze zouden hebben

lngedlend gericht tegen een ontwerpbeslult en of ontwerpverklarlng van geen bedenklngen'



Dê r€ôtbânk heeÊ ñaar het oordeel vsn de Afdellng teßdlt overurogen dat het geaonstaìeerdê gebrcft nlet met toepass¡ng van aÉlkel 6:22 van de Awb kan worden

gePasseefd.

Het betoog faålt.

3.4, Ten sbtte dlent de vraag te wolden beantwoord of de redltbank ter€clìt geen grond heefr gedcn voor het ln stand laten van de ruchtgger,olgen. Voor het ln

st¡nd laten van de rcdîûsgoroþn ls nlet verclst dåt nog Cechts één besllsslng mogcllrk ls. ln d¡t gêìrtl ls het b€6lu¡t vemletlgÌd omdat de ìrerkeerde

voorberêldlngsprooedurc b gwoþrd en een verklarlng vln geen bedenldngen van een ander bestuursorgâ.n ¡s vcrelst. Naar het oordeel vân de 
^fdêllng 

heeft dê

rcchtbank terecht geen årnlddlno greden om de rcótsgerolgen van het vemþUgde besh¡¡t ln stand te hten. Daarbl, ls vsn bdang dat ten Urde van de aangevallen

ultspÞak nlet b gebleken van fe¡len en omstândlgheden ten tlrde van de ultspraak dle ertoe ldden dåt het gebrek b geheeld ôn wel duldeluk ls dat de gemeentersad

green beararen zou hebben tegên het proJect. Eorcndlcn kån nlet wordcn ultgesloten dat derden ln hun bcbngen zlJn gæôaad.

Het betoog fiâlt.

Slot €n conclusle

4, 0e hoger beroepen zlþ ongegrond. De aangevalþn dtspraak dlent te worden beìtætlgd. Met het oog op een emcEnte rfdoenlng v.n het geschll zbt de Afddlng

tevens âanldd¡ng om met toepËsslng van artlkel 8:113, tu,Ggrle lld, van de Awb te bepålen dat tegen het nleuwe beslult sleôt5 bll haar beroêp krn worden lngesteld.

Besllsslng

Dc Afdellng beshn¡rcrechtsprâak van de Råad ìran State:

I. be\restlgt de aangw.llen ultspråaki

II. öepaalt dat ¡egen het te nemen nleuwe beslult dedils b¡, de Afdellng b€roep ¡(ân wordcn lngpstel¡li

¡U. vêroordeelt het aollege vân büßêmeêster en wêthoude¡s vsn llardem tot ìrergoedlng vrn b¡J fwederpËrtl, Al, [wederpartU BJ en [w€derpo]t¡J Cl en [wederparü,
Dl ln verôånd met de beh¡ndellng van hêt hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.024,00 (zegge: dulzendvlerentwlndg euro), geheel ìoe te
r€t(enên âan door een deÉe bero€psmatlg t Grþende rechtsbustånd firet dlen verst nde dat bü betallng van genoemd bedng aan een wn hen het bêsh¡ulBorgaan åan

z[n bêta[ngsverpllditlng heêft wldaâni

lV. ðepa8lt dat van het colþge vån burgemoester en wcthoudens vân Haarþm Gen OdmêNrcht vsn € 508,q) (zeggê: vfflrnderdaôt euro) wordt gehoven.

Aldüs vastgesùeld door rnr. P.8.M.r. van der 8€ek-G¡[e$en, voozltter, €n rnr. R,W.L. Koopman6 en mß C.C.W. lângê, leden, ln tcgenvúoordlghcld vân nìr. S.

Vermeulen, gdffle!?

w.g. lrm der Beek-Glllessen w.g. Vermêulen

voorzltter grlffler

U¡tgesprckeñ In het op6lìb.ârop 4 sêptember 2019
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