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1 Inleiding  

 

1.1 Gegevens van de aanvrager 

Naam en voorletters:   Marco en Sylvia Zandvliet 

Bedrijf/Organisatie:    V.O.F. M.J.M.&S. Zandvliet 

Straat en huisnummer:    Inlaagpolder 7 

Postcode en woonplaats:  2064 KN, Spaarndam 

Telefoonnummer(s):   06-14368262 

mail adres:    marcoensylvia@live.nl 

 

1.2 Locatiegegevens 

Adres van de locatie:    Inlaagpolder 7 

   2064 KN, Spaarndam 

Kadastrale aanduiding:    Sectie A. Perceelnr. 91 

Omschrijving kadastraal object:  Agrarische kavel met daarop agrarische opstallen.   

      

De kavel in de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarndam ligt tussen het dorpje Ruigoord en het 

dorp Spaarndam. Via de Ringweg,  parallel aan de A9, is de planlocatie goed te bereiken.  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Inlaagpolder 7 te Spaarndam. 
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1.3 Ligging en begrenzing van het project.  

 

 

 

Figuur 2: kadastrale kaart. 
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Figuur 3: Locatie aanduiding. Bron: BRAC. 

 

 

 
 

Figuur 4: Locatie aan de Inlaagpolder 7. 

 

 

1.4 Doel van het project  

Het doel van het project is de initiatiefnemers (tevens eigenaren van grond en opstallen Inlaagpolder 

7) de kans te geven om een kwalitatieve woning te kunnen betrekken direct naast hun bedrijf.   

 

1.5 Bestemmingsplaninformatie en mate van afwijking van het bestemmingsplan.  

Het plan behelst de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning op Inlaagpolder 7 te Spaarndam 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Hofambacht 2014 is helaas verzuimd de toen al jaren 

bestaande locatie in het bestemmingsplan op te nemen. Hierdoor komt de locatie niet voor op de 

verbeelding van het bestemmingsplan. 

 

Het plan is hierdoor nu in strijd met het bestemmingsplan Hofambacht 2014 omdat de gehele 

planlocatie (Inlaagpolder 7) is gelegen in het gebied met de dubbelfunctie “Agrarisch” en “Waarde” 

Waarde heeft hierbij betrekking op het aspect van archeologie.  
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Figuur 5: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Hofambacht 2014. 

 

Hierdoor is de functie “Wonen” op deze locatie strijdig met het bepaalde in het bestemmingsplan.  

Door de initiatiefnemers is in de afgelopen 2 jaar veel met de gemeente overlegd. Dit heeft 

geresulteerd in een overeenstemming inzake de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning direct 

naast de al jaren aanwezige en bestaande opstallen. Aan de woning en de omringende tuin worden 

wel specifieke eisen gesteld. In de paragrafen 3.1. en 3.2. wordt hier nader op ingegaan. 

 

 

1.6 Het plan 

Het bestemmingsplan stelt enkele bouwkundige regels aan de uitvoering van een bedrijfswoning. Bij 

het ontwerp van de woning is hier rekening mee gehouden en het ontwerp voldoet daardoor aan alle 

specifieke bouweisen. 

 

 
Figuur 6: Aanzicht gevels van de nieuwe bedrijfswoning. 
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Figuur 7: Plattegronden van de nieuwbouw. 

 

Bedrijfswoning 

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels: 

a. maximum goothoogte bedrijfswoning: 4,50 meter; 

b. maximum bouwhoogte bedrijfswoning: 10 meter; 

c. de bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd indien deze wordt voorzien van een kap met een 

dakhelling van minimaal 30 en maximaal 55 graden. 

 

In de aanvraag Omgevingsvergunning worden complete ontwerp- en bouwtekeningen ingediend. 

-  

De woning wordt gepositioneerd in de lengterichting van de polderverkaveling, onder een hoek 

aan de openbare weg. Het grondvlak van de woning staat dan in één lijn met de aangrenzende 

polderverkaveling.  

- De entree van de woning bevindt zich in de zuidgevel, waarin ook de voordeur en garagedeuren 

zijn geplaatst. De toegang woning loopt via het erf. 
 
Verder zijn de volgende afspraken met de gemeente gemaakt: 

- De bedrijfswoning komt in plaats van de woning in de schuur. Deze ruimte wordt dan betrokken 

bij de schuur.  

- Er komt geen extra inrit. De inrit van het bedrijf wordt ook gebruikt voor de bedrijfswoning.   
 
De verdere uitwerking en vormgeving van de woning maakt onderdeel uit van de behandeling in 

de Welstandscommissie 
 
 

 

 

 

Figuur 8: Entree van de bedrijfskavel.  
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2 Beleid  

2.1 Inleiding  

Ruimtelijk beleid wordt in Nederland op de drie overheidsniveaus vastgesteld. Van oudsher is het 

ruimtelijk beleid “top down” georganiseerd. Dit wil zeggen, dat de Rijksoverheid de contouren van 

het ruimtelijk beleid in Nederland vaststelt. Op provinciaal niveau wordt het Rijksbeleid verder 

uitgewerkt per provincie. Op gemeentelijk niveau wordt het ruimtelijk beleid concreet vertaald in 

gemeentelijke structuurplannen en in bestemmingsplannen.  

De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening heeft de eigen verantwoordelijkheid van rijk, provincie en 

gemeenten als uitgangspunt. Dit betekent meer beleidsvrijheid van gemeenten bij het zoeken naar 

nieuwe locaties voor stads- of dorpsuitbreidingen of bedrijventerreinen, echter onder de voorwaarde 

dat wordt voldaan aan drie uitgangspunten: vrijheid, samenwerking en ruimtelijke kwaliteit.  

In de wet staat dat gemeenten ten behoeve van “een goede ruimtelijke ordening” 

bestemmingsplannen vaststellen. Wat een goede ruimtelijke ordening is, staat niet letterlijk 

omschreven in de wet noch in het Besluit ruimtelijke ordening. Wel hebben zowel de inhoudelijke als 

de procedurele vergunningeneisen allemaal te maken met een goede ruimtelijke ordening.  

Ruimtelijke ordening is de verdeling van de ruimte voor verschillende functies. Daarbij worden 

keuzes gemaakt omdat ruimte schaars is. Met dat doel worden alle ruimtelijk relevante aspecten op 

een rij gezet (geordend) en belangen afgewogen. Want belangen kunnen tegenstrijdig zijn. Deze 

belangenafweging is de ruimtelijke ordening.  

2.2 Europese richtlijnen 

Een beschouwing van Europese richtlijnen is gezien de aard en omvang van het project niet relevant. 

2.3 Rijksbeleid  

“Nota Ruimte, Ruimte voor Ontwikkeling” 

De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen, waarin rijksverantwoordelijkheden en die 

van anderen helder zijn onderscheiden. Dit geeft invulling aan het motto “decentraal wat kan, 

centraal wat moet”. Hiermee sluit het kabinet aan bij de eigenlijke uitgangspunten van het ruimtelijk 

beleid, die onder meer tot uiting komen in het decentrale planningstelsel (met een centrale rol voor 

de gemeentelijke bestemmingsplannen).  

De Nota Ruimte biedt de ruimtelijke voorwaarden voor een „vitaal‟ platteland, streeft naar 

bevordering van de ruimtelijke kwaliteit en is gericht op bundelingsstrategie. 

 

Conclusie: het onderhavige plan past binnen deze beleidslijn omdat de initiatiefnemers met de 

realisatie van de woning hun economische functie beter kunnen vervullen en zo mogelijk intensiveren.   
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2.4 Provinciaal beleid   

Relatie met de nieuwe Wro  

Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro), hebben de Noord-Hollandse streekplannen de status van 

structuurvisie gekregen. Dit is een „zelfbindend‟ instrument. Tot het gereed komen van een nieuwe 

structuurvisie hanteerde de provincie een zogeheten „Overgangsdocument‟. De uitwerking van dit 

overgangsdocument is vervolgens de „Provinciale ruimtelijke verordening‟, vastgesteld door 

Provinciale Staten d.d. 15 december 2008. De provinciale verordening is het aangewezen instrument, 

als het gaat om algemene regels omtrent inhoud van gemeentelijke plannen en projectbesluiten en 

bindt de gemeenten. In hoofdstuk 7 van de Provinciale verordening wordt ingegaan op „Agrarisch-

ruimtelijke regels algemeen‟ ; hierin worden geen belemmeringen opgeroepen voor het plegen van 

groot onderhoud en de versterking van de woonfunctie. De verordening is verder uitgewerkt tot de 

„Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie‟ (zie hierna).  

Structuurvisie 2040  

De „Structuurvisie 2040‟ is op 16 februari 2010 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en vervolgens 

door Provinciale Staten van Noord-Holland op 21 juni 2010 aangenomen. Het „Streekplan Noord-

Holland-Zuid‟ is hiermee achterhaald. De drie hoofdbelangen die Noord-Holland met de 

structuurvisie heeft vastgelegd zijn ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en 

klimaatbestendigheid. Zo wordt de komende dertig jaar het bestaand bebouwd gebied verder 

verdicht, onder meer door zo’n 200.000 woningen in de provincie bij te bouwen, en zet de provincie 

in op de ruimtelijke ontwikkeling van OV-knooppunten in Noord-Holland. Op die manier blijft volgens 

de provincie meer ruimte over om het buitengebied te behoeden en zijn er voldoende 

mogelijkheden voor duurzame economische ontwikkelingen, recreatie en natuur.  Met het 

vaststellen van de Structuurvisie 2040 is een nieuwe periode in de ruimtelijke ordening van de 

provincie Noord-Holland begonnen en wordt een begin gemaakt met de realisatie van het 

uitvoeringsprogramma.  

In de verordening zijn regels voor zowel het bestaand bebouwd gebied als het landelijk gebied, regels 

voor uitsluitend het bestaand bebouwd gebied (BBG) en regels voor uitsluitend het landelijk gebied. 

De planlocatie is niet gelegen in bestaand stedelijk gebied. In artikel 19 van de PRVS wordt 

aangegeven hoe moet worden omgegaan met de bestemmingen die gelegen zijn in de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Behoud en ontwikkeling van de EHS staat centraal. In het onderhavige plan is 

sprake van het kleinschalig intensiveren van het wonen. 

In de Provinciaal Ruimtelijke Verordening Structuurvisie  wordt de onderhavige planlocatie 

aangeduid als “bestaand gebouwd gebied”.  

Ook kan nog worden opgemerkt, dat de planlocatie niet is gelegen in een gebied dat is aangewezen 

als „aardkundig waardevol gebied‟. 

 

Provinciale Ruimtelijke Verordening 2014  

In artikel 17 van de verordening wordt gesteld: 

Een bestemmingsplan kan voorzien in de mogelijkheid, dat de bestaande bebouwing op het 

voormalig agrarisch bouwperceel, inclusief de agrarische bedrijfswoning(en) en uitgezonderd kassen, 

wordt gebruikt voor kleinschalige vormen van bijzondere huisvesting, werken, recreatie of 

zorgfuncties indien:  
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• de woonfunctie de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omringende 

agrarische bedrijven en de woonfunctie van omringende woningen niet beperkt; 

De woonfunctie heeft geen effect op de directe omgeving. Agrarische bedrijvigheid en de 

sporadisch voorkomende omringende woonfunctie worden niet beïnvloed. 

 

• er geen sprake is van buitenopslag in relatie tot niet-agrarisch gebruik; 

De woonfunctie heeft geen buitenopslag tot gevolg. 

 

• deze functie aantoonbaar geen onevenredige verkeer aantrekkende werking heeft en er sprake 

is van een acceptabele verkeerssituatie; 

Omdat de woonfunctie is bedoeld als privévoorziening wordt heeft het geen onevenredige 

verkeer aantrekkende werking en blijft de huidige verkeerssituatie ongewijzigd. 

 

• benodigde parkeerplaatsen op het eigen bouwperceel worden gerealiseerd; 

Er is op het perceel voldoende ruimte om de volledige eigen parkeerbehoefte te realiseren. 

 

2.5 Gemeentelijk beleid 

Strategische toekomstvisie  

De gemeenteraad heeft op 24 november 2009 de Strategische toekomstvisie „Verbindend groen‟ 

vastgesteld. In deze strategische visie wordt de gewenste ontwikkeling van de gemeente voor de 

komende decennia op hoofdlijnen beschreven. Dit houdt in, dat voor het schaalniveau van de 

onderhavige nieuwbouw geen specifieke uitgangspunten of voorwaarden worden geformuleerd.  

 

Structuurvisie 2035; Samen naar een groene, duurzame en economisch sterke gemeente  

De gemeente hecht waarde aan de bedrijvigheid binnen de gemeente. Bedrijven zorgen naast 

werkgelegenheid voor levendigheid en dragen bij aan een gezonde lokale economie. De ligging 

van de gemeente, dichtbij de steden Amsterdam en Haarlem en gelegen aan de rijkswegen A9 en 

A200, maakt delen van de gemeente aantrekkelijk voor de vestiging van bedrijven. De gemeente is 

een zeer bereikbare schakel in de Noordwestvleugel van de Randstad. 

De bedrijvigheid concentreert zich hoofdzakelijk in het zuiden, dichtbij de rijkswegen en in Halfweg, 

nabij het nieuwe treinstation. Naast de bestaande bedrijven wordt met de realisatie van 

bedrijventerrein Polanenpark en de herstructurering van de voormalige suikerfabriek – Sugar City – 

ruimte geboden voor de vestiging van nieuwe bedrijven. 

Deze locaties kunnen ook worden benut door bedrijven die elders in de gemeente niet kunnen 

uitbreiden of beter bereikbaar willen zijn. 

 

Ten aanzien van  bedrijfsverplaatsing en functiewijziging stelt de Structuurvisie:  

met de concentratie van bedrijvigheid in het zuiden van de gemeente lijkt het voor de hand liggend 

om daar waar bedrijven elders in de gemeente verplaatsen of stoppen, een functiewijziging naar 

wonen te realiseren.  

Dit is voor de gemeente echter niet het enige uitgangspunt. Ook wordt gezocht naar functies die 

aansluiten op de omgeving, waarbij nieuwe bedrijvigheid (in lichte(re) vorm) niet wordt uitgesloten. 

 De combinatie van wonen en werken biedt mogelijkheden om de levendigheid die door 

bedrijfsactiviteiten wordt gegenereerd, te behouden met respect voor de omgeving. 
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Waardeprofiel  Haarlemmerliede en Spaarwoude, februari 2014. 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude biedt ruimte voor bedrijvigheid op uiteenlopende schaal. In het 

buitengebied is er ruimte voor agrarische en recreatieve bedrijven. Het agrarisch gebruik van het 

groene gebied heeft een economische betekenis en draagt bij aan de instandhouding en het beheer 

van het groene gebied. Een agrarische uitstraling van delen van het groengebied maakt dat het een 

uniek stuk plattelandsgemeente binnen de Randstad is. Steeds vaker wordt agrarische bedrijvigheid 

gecombineerd met functies als recreatie, zorg, natuurbeheer en de verkoop van (streek)producten in 

boerderijwinkels. De gemeenschap hecht er veel waarde aan dat er ook in de toekomst ruimte is 

voor uiteenlopende vormen van bedrijvigheid, zonder dat de leefbaarheid en het karakter van 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude aantast.  
 

Conclusie: de realisatie van het plan versterkt het gewenste waardeprofiel, doordat de bedrijvigheid 

ter plekke efficiënter kan worden uitgevoerd. 
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3 Stedenbouwkundige en/of landschappelijk onderbouwing.  

 

3.1 Stedenbouwkundige onderbouwing 

De Inlaagpolder wordt gekenmerkt door een ringvormige ontsluiting rondom de polder, waarlangs 

op verschillende plekken agrarische erven met een woning en bedrijfsbebouwing voorkomen. Er is 

geen sprake van een eenduidig type boerenerf met karakteristieke bebouwing. Er zijn erven waar de 

woning zowel voor als naast de bedrijfsbebouwing is gesitueerd. Oriëntatie, vorm en afmetingen van 

de boerenerven zijn een directe afgeleide van de plek in de polder en de aansluiting van de 

veenkavels op de ringweg. 

 

Op Inlaagpolder 7 is sprake van een unieke situatie, waar een specifieke ruimtelijke opzet voor een 

boerenerf gerechtvaardigd is. Het gemeentelijk advies luidt, dat de voorgestelde situering van de 

nieuwe bedrijfswoning schuin achter de loods komt, mits er ook geïnvesteerd wordt in de ruimtelijke 

karakteristiek van een boerenerf. Dit betreft situering en oriëntatie van de woning op het perceel, 

inrichting van de buitenruimte als erf en gebruik makend van karakteristieke beplantingsvormen.  

3.2 Landschappelijke onderbouwing 

De Inlaagpolder is het overblijfsel van het oude ‘eiland’ tussen de Haarlemmermeer en het IJ. De 

polderverkaveling aan de buitenranden is een resultante van de latere inpoldering van het IJ en het 

graven van het Noordzeekanaal. Landschappelijk gezien is deze Ringdijk dus zeer karakteristiek te 

noemen. Met deze karakteristiek wordt rekening gehouden. Het plan past in de landschappelijke 

context doordat: 

- de bedrijfswoning wordt gepositioneerd in de lengterichting van de polderverkaveling. Dit is 

onder een hoek met de naastliggende de openbare weg,  

- de entree van de woning zich in de zuidgevel bevindt, waarin ook de voordeur en garagedeuren 

zijn geplaatst. De toegang naar de bedrijfswoning loopt via het erf, 

- een herkenbaar agrarisch woonerf rondom de woning met een herkenbare voortuin- en 

achtertuinzone wordt gerealiseerd. 

- een tuinzone wordt gerealiseerd met plantensoorten die veel voorkomen in Hollandse 

polderlandschappen.  

- de voortuin zich oriënteert op de aanliggende openbare weg en is gesitueerd aan de oostelijke 

(kop)zijde van de bedrijfswoning. De voortuin heeft een open karakter en is voornamelijk 

ingericht met gras. De omgrenzing van de voortuin wordt gevormd door geschoren hagen (bv. 

liguster),  

- het voorerf een of meer solitaire bomen krijgt, geplant in de voortuin en/of bij de entree van het 

perceel. Er wordt nog gekozen uit de es, beuk, esdoorn, (treur)wilg, kastanje, linde, eik of 

sierkers. Overwogen wordt in de voortuin ook gebruik te maken van leibomen, zoals 

bijvoorbeeld leilinde. Deze staan in principe vlak voor de voorgevel en niet aan de erfgrens.   
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Figuur 9: Schets van terreininrichting na realisatie van de bedrijfswoning. 

 

 

Het achtererf wordt omgeven door een groene singel. Van oudsher gaf dit beschutting tegen de 

polderwind, maar er is hier ook behoefte aan een ruimtelijke scheiding tussen het privé deel rond het 

woonhuis en de bedrijfsmatige activiteiten op het achtererf. De singel kan worden geïntegreerd met 

een gebouwde constructie. Deze groene singel loopt in principe tot aan de rooilijn van de voorgevel 

en kan een hoogte bereiken tussen 4 en 12 meter. Geschikte soorten hiervoor zijn populieren, els, 

linde of es, aangevuld met onderbegroeiing  cq struikgewas van bijvoorbeeld wilgen.  

Fruitbomen worden ook overwogen. Deze bomen staan dan in principe als aparte boomgaard naast 

het perceel, aan de  noordzijde direct naast de woning. 

Om de toegang naar de woning, langs de bestaande bedrijfsloods te accentueren en te verfraaien 

wordt gedacht aan een oprijlaan met bomen. 

 

Conclusie: ontwerp van de bedrijfswoning met de tuin maakt dat het plan past in de karakteristiek 

van het omringende landschap en deze zelfs versterkt. 

 

3.3 Bezonning  

Het project heeft een toename van het bouwvolume tot gevolg. Gezien de vrije ligging van de 

bebouwing en het ontbreken van direct aanwonende buren en bebouwde omringende percelen is 

een bezonningsstudie niet nodig. Er zijn geen percelen en omwonenden die door het extra 

bouwvolume minder zonlicht gaan ontvangen. 

 

Conclusie: een bezonningsstudie is niet nodig. 
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4 Resultaten onderzoeken  

4.1 Archeologie & Cultuurhistorie  

De wet vraagt de gemeenten om in de voorbereidingsfase van een nieuw bestemmingsplan 

inventariserend archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Het bestemmingsplangebied 

“Hofambacht 2014” ligt volgens de “Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden” (IKAW, versie 

2.1) binnen een gebied met een lage tot middelhoge trefkans op archeologische waarden. Vanwege 

de voorkomende middelhoge verwachting is door onderzoeksbureau Jacobs en Burnier een 

archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Uit dat bureau onderzoek is gebleken dat voor een deel 

van het plangebied een lage archeologische trefkans en voor een deel van het plangebied een 

middelhoge trefkans geldt. Op de onderstaande afbeelding is dit weergegeven.  

 

Voor de gebieden met een “middelhoge 

trefkans” is conform het advies in het 

archeologisch bureau onderzoek een 

dubbelbestemming “Waarde – archeologie” 

opgenomen. Voor dat gebied geldt, dat voor 

bepaalde werkzaamheden een 

omgevingsvergunning moet worden 

verleend, voordat deze mogen plaatsvinden. 

 

De planlocatie Inlaagpolder 7 ligt binnen het 

gebied met een “lage trefkans”. Voor alle 

gebieden met een lage trefkans geldt op 

grond van de Monumentenwet een 

meldingsplicht in het geval dat bij 

werkzaamheden archeologisch waardevolle 

elementen worden aangetroffen.  

     

      Figuur 10: Archeologische duiding. 

 

Conclusie:  Een verkennend archeologisch onderzoek is niet nodig. 
 

4.2 Bodem  

Wettelijk is bepaald dat een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk niet mag worden gebouwd op 

een zodanig verontreinigd terrein, dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de 

gebruikers en het milieu. Afhankelijk van de aard van het project is het van belang te weten wat de 

kwaliteit van de bodem is.  

Door onderzoeksbureau Tauw is een historisch bodemonderzoek voor het hele plangebied van 

bestemmingsplan Hofambacht 2014 uitgevoerd om de milieuhygiënische bodemkwaliteit in kaart te 

brengen. 

Tauw concludeert dat bij grondverzet tijdens de herinrichting van het plangebied grotendeels 

gebruik kan worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarop zijn de gronden waar het Groene Schip wordt 
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gerealiseerd geclassificeerd als “schone grond” (zowel bovengrond als ondergrond). 

In het onderzoek is een overzicht opgenomen van locaties waar mogelijk sprake is van 

bodemverontreiniging of waarvan bekend is dat er bodemverontreiniging aanwezig is. Locatie 

Inlaagpolder 7 komt niet in de lijst voor. 

 
 

 
 

Conclusie: er is gelet op de resultaten van dit historische onderzoek geen aanleiding om nader 

bodemonderzoek te doen. 
 

4.3 Explosieven  

De Risicokaart van Nederland geeft geen aanwezigheid van NGE in de Inlaagpolder. Derhalve is een 

kans op het aantreffen van een NGE op de zeer beperkte omvang van het projectgebied (woning) te 

verwaarlozen. 
 

4.4 Externe veiligheid  

De QRA (Kwalitatieve risico analyse) is een vast onderdeel in de ruimtelijke onderbouwing bij de 

uitgebreide Omgevingsvergunning procedure. Het heeft tot doel het berekenen van risico's voor 

personen en groepen. 

Ten aanzien van het Persoonsrisico kan worden gesteld, dat er binnen een straal van 40 meter geen 

objecten aanwezig zijn die risico kunnen veroorzaken. 
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Ten aanzien van het Groepsrisico kan worden gesteld, dat er binnen de straal van 150 meter geen 

risico veroorzakende objecten aanwezig zijn. Met de realisatie van de woning worden er geen 

personen in het gebied toegevoegd omdat hier sprake is van een vervangende situatie. 

 

Conclusie: het opstellen van een QRA ten behoeve van een Groepsrisico is niet nodig. 

4.5 Flora & Fauna  

De Wet Natuurbescherming stelt dat de aanvrager een zorgplicht heeft voor aanwezige planten en 

dieren. Dit betekent dat er in ruimtelijke plannen, zoals bij sloop, bouw en herbouw vóór het 

slopen/renoveren/verbouwen er vastgesteld moet worden of er beschermende planten en/of dieren 

verstoord worden door de voorgenomen activiteiten. 

 

Het project betreft de bouw van een bedrijfswoning op de eigen locatie die al meer dan 10 jaar als 

bedrijf gespecialiseerd in paardendressuur en paardenstalling in gebruik is alsmede het houden van 

koeien, schapen en jongvee. Verstoring, door realisatie van de bedrijfswoning, van beschermde 

planten of dieren ligt hierdoor niet voor de hand.  

De aanwezigheid van vleermuizen is niet aangetoond, maar ligt wel voor de hand. De nieuwe 

bedrijfswoning zal voor, eventuele vleermuizen, een extra baken vormen en daardoor bijdragen aan 

versterking van de habitat. 

 

Conclusie: omdat er geen sprake is van sloopactiviteiten zal het project de vleermuizen niet verstoren. 

4.6 Geluid (industrie-, wegverkeer-, spoorweg-, luchtverkeerslawaai)  

Wegverkeerlawaai: 

Het object oude dienstwoning ligt ruim 130 meter van de rijksweg A9. Echter kantoren zijn in het 

kader van de Wet Geluidhinder geen geluidgevoelige objecten. Zodoende hoeft er niet onderzocht te 

worden of er door de geluidscontour van de A9 beperkingen zijn ten aanzien van dit project.  

 

Railverkeerslawaai: 

Het plan is gelegen buiten de geluidzone van een spoorlijn.  

 

Industrielawaai: 

De locatie ligt ver buiten iedere mogelijke industriële zone van het in het kader van de Wet 

geluidhinder. 

 

Conclusie: er is geen vaststelling hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder noodzakelijk. 

4.7 Geur- en lichthinder  

Het plan betreft de realisatie van een bedrijfswoning. Uitbreiding van economische activiteit is niet 

aan de orde. 

 

Conclusie: de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning leidt niet tot geuroverlast of tot lichthinder 

voor de omgeving. 

4.8 Kabels en leidingen  

Ter plaatse van de bouwlocatie op het perceel Inlaagpolder 7 zijn geen kabels en leidingen aanwezig.  
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4.9 Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB)  

Het LIB bevat als uitwerking van de Wet luchtvaart ruimtelijke maatregelen op rijksniveau die 

verband houden met het waarborgen van de veiligheid rondom de luchthaven Schiphol. Het LIB legt 

het luchthavengebied vast alsmede een beperkingengebied rondom die luchthaven. De wettelijke 

zone LIB 3 rond Schiphol ligt over het plangebied. Binnen het beperkingengebied gelden 

hoogtebeperkingen, beperkingen bij het toelaten van functies, het voorkomen van geluidhinder  

In het project wordt  voldoende rekening is gehouden met ruimtelijke beperkingen die voortvloeien 

uit regels die gelden voor de luchthaven Schiphol.  

- De hoogte van de nieuwe bedrijfswoning blijft ruim beneden de hoogte limiet geldend in de  

- LIB3 zone.   

- De bedrijfswoning is bedoeld voor huisvesting van de bedrijfseigenaren. De eigenaren wonen 

momenteel ook op Inlaagpolder 7 en de woning is bedoeld de woonkwaliteit te verbeteren. 

- Vanuit de nieuwe bedrijfswoning zal geen geluidsemissie naar de omgeving optreden. 

 

Conclusie: feitelijk verandert er niets aan de huidige situatie van bedrijfsvoering en bewoning van 

Inlaagpolder 7. De nieuwe bedrijfswoning blijft ook binnen de randvoorwaarden van de LIB3 zone. 

4.10 Luchtkwaliteit  

Het plan betreft de realisatie van een bedrijfswoning op eigen grond direct naast het bedrijf. De 

woning zal betrokken worden door de initiatiefnemers. 

Hierdoor is er: 

- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde,  

- geen verslechtering van de luchtkwaliteit,  

- de bedrijfswoning draagt niet ‘in betekenende mate’ bij aan luchtverontreiniging’,  

- er is geen relatie met een regionaal programma van maatregelen of het NSL.  

 

Conclusie: een luchtkwaliteitsonderzoek is niet nodig  

4.11 Milieueffectrapportage (beoordeling)  

In het Besluit m.e.r. is vastgelegd wanneer bij ruimtelijke plannen een m.e.r. moet worden 

toegepast. Door middel van de C- en D-lijst, zijnde bijlagen bij het Besluit m.e.r., kan beoordeeld 

worden of het project een ontwikkeling omvat die een m.e.r. (beoordelings)plicht kent. Overigens 

moet daarnaast worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling aanzienlijk milieueffecten kan 

hebben.  

 

Conclusie: het plan voor de nieuwe bedrijfswoning is kleinschalig en komt in de C- en D lijsten niet 

voor. Een beoordeling m.e.r. is niet nodig. 

4.12 Milieuzoneringen  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de invloed van bestaande of nieuw te vestigen 

bedrijvigheid en voorzieningen op de leefomgeving afgewogen te worden. De VNG-brochure 

Bedrijven en Milieuzonering (2009) geeft per milieucategorie een indicatief aan te houden afstand 

tot een milieugevoelige functie.  

 

Conclusie: door de kleinschaligheid, het niet voorkomen van hinderlijke of schadelijke emissies en de 

vrije landelijke ligging van het plan is een milieuzonering niet relevant.  
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4.13 Monumentaliteit  

Indien het project een Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument betreft dient onderbouwd te 

worden, waarom uw project inpasbaar en uitvoerbaar is gelet op de monumentale status.  

 

Conclusie: de bestaande opstallen op perceel Inlaagpolder 7 hebben geen monumentale status. Dit 

geldt eveneens voor een nieuwe bedrijfswoning  

4.14 Privaatrechtelijke belemmeringen  

Inzicht dient verschaft te worden in (mogelijke) privaatrechtelijke belemmeringen voor de uitvoering 

van het project. Is de grond/opstallen waarop het project betrekking heeft, in eigendom? Is er sprake 

van mogelijke schending van het burenrecht of betwist eigendom en/of erfpacht?  

 

Conclusie: zowel grond als opstallen zijn in het volle eigendom van de initiatiefnemers van het 

onderhavige plan. Het plan blijft binnen de grenzen van het eigendom. Er zijn geen privaatrechtelijke 

belemmeringen. 

4.15 Verkeer (parkeren en ontsluiting)  

De nieuwe bedrijfswoning wordt gerealiseerd binnen de grenzen van het perceel Inlaagpolder 7 

(kadastraal sectie A nummer 91). Toename van verkeer ligt niet in de verwachting omdat: 

- de nieuwe bedrijfswoning bedoeld is voor gebruik door de initiatiefnemers,  

- de nieuwe bedrijfswoning de huidige woonfaciliteit op perceel Inlaagpolder 7 overneemt,  

- het parkeren gebeurt op eigen terrein. 

 

Conclusie: de huidige verkeerssituatie blijft onveranderd.  

4.16 Wateraspecten  

De planlocatie valt binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Van ieder 

ruimtelijk plan dient te worden vastgesteld in hoeverre de waterbelangen bij plan zijn betrokken.  

Inlaagpolder 7 wordt aan de westzijde begrensd door een hoofdwatergang. De direct aan oostzijde 

langs liggende weg is eveneens een waterkering. Vanuit deze twee bijzondere aspecten heeft het 

Hoogheemraadschap van Rijnland een belang bij het onderhavige plan. 

Het plan betreft de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning. Vloeroppervlakte bedraagt 187 m2.  

Om de woning, die geheel binnen de eigen kavel wordt gebouwd, te kunnen bereiken zal circa 100 

m2 aan extra verharding worden aangelegd. De totale toename aan verhard oppervlak blijft daarmee 

ruim beneden de grens van 500 m2. Verder verandert er niets aan de huidige inrichtingssituatie.  

Met het Hoogheemraadschap is inhoudelijk kort (telefonisch) gesproken over het onderhavige plan 

en de wateraspecten. Gesteld is dat mede door de kleinschaligheid van het plan het 

Hoogheemraadschap het plan via de gemeente Haarlemmerliede en Spaarndam toegezonden zal 

krijgen. Het Hoogheemraadschap wordt op deze wijze geïnformeerd en indien noodzakelijk zal een 

wateradvies worden gegeven. 

 

Conclusie: er is geen direct waterbelang bij dit project voor Hoogheemraadschap Rijnland. Het plan 

komt na indiening via de gemeente bij het Hoogheemraadscha van Rijnland ter 

beoordeling/advisering. 
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Figuur11: naaste buren en de weg met extra functie van waterkering. 
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5 Uitvoerbaarheid  

5.1 Economische uitvoerbaarheid  

Exploitatieplan 

Het plan betreft en particulier initiatief, dat geheel voor eigen rekening door de initiatiefnemer wordt 

uitgevoerd.  

Voor functiewijzigingen is in Provinciale Structuurvisie 2014 een ondergrens gesteld van 1000 m2 

bruto vloeroppervlak voor kantoor en horeca en een aantal van tien voor woningen. Voor 

bouwplannen met functiewijzigingen onder deze grens is de wettelijke verplichting tot het 

vaststellen van een exploitatieplan niet van toepassing. Een gemeente kan in een dergelijk geval wel 

afspraken maken in een overeenkomst over grondexploitatie, maar geen exploitatieplan vaststellen. 

Dat laatste zou in strijd zijn met het dwingende karakter van de wet. 

 

Conclusie: een exploitatieplan behoeft niet te worden opgesteld. 

 

Anterieure overeenkomst 

Een anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de exploitant zich 

verplicht tot het betalen van een bijdrage in de kosten (bijvoorbeeld kosten voor de aanleg van 

wegen of openbare voorzieningen, kosten voor aanpassing bestemmingsplan, e.d.) die door de 

gemeente gemaakt moeten worden om het plan te kunnen realiseren.  

 

Het plan wordt gerealiseerd op de eigen kavel en er zijn hoeven geen extra openbare voorzieningen 

te worden aangelegd.  

 

Conclusie: een  anterieure overeenkomst is niet nodig. 

 

Planschade:  

De realisatie van het plan vindt plaats op een locatie waar geen directe buren zijn. Derhalve is een 

claim tot planschade vanuit de directe omgeving niet aannemelijk. Voor de initiatiefnemer bestaat er 

daarom geen aanleiding om eventuele planschade vooraf te laten analyseren.  

 

Conclusie: voor Gemeente Haarlemmerliede en Spaarndam kleven er aan het onderhavig plan geen 

financiële risico's. 

 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid.  

De initiatiefnemers op Inlaagpolder 7 hebben welgeteld 5 buren. Inlaagpolder 1 ligt hemelsbreed op 

een afstand van 230 meter Alle andere buren bevinden zich op veel groter afstand van Inlaagpolder 

7. Bijna alle buren zijn op de hoogte van het plan van de initiatiefnemers. Door de buren zijn geen 

bezwaren geuit op het plan.  

Conclusie: het plan behoeft  geen bijstelling.  
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Bijlage 1. Verbeelding Hofambacht 2014  
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Bijlage 2. Checklist voor een goede ruimtelijke onderbouwing  
ingeval van een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 
2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
(uitgebreide procedure).  

_________________________________________________________________________________  

 
1. Inleiding  
In artikel 3.2. van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) staat welke gegevens en bescheiden 
aanvrager moet verstrekken bij strijdigheid met planologische bepalingen.  
In lid b van dat artikel staat dat de aanvrager de gevolgen van het beoogd gebruik voor de 
ruimtelijke ordening moet verstrekken. Om snel en eenduidig te kunnen beoordelen of sprake is van 
“een goede ruimtelijke onderbouwing” (GRO) heeft de gemeente deze checklist opgesteld om voor de 
aanvrager duidelijk te maken welke informatie nodig is om tot een goede ruimtelijke onderbouwing in 
het uiteindelijke besluit op de aanvraag te komen.  
Uitgangspunt is dat het project past binnen de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het 
betreffende gebied en binnen het bestaand gemeentelijk beleid.  
De GRO dient de ruimtelijke effecten van het project te bevatten op de omgeving.  
In de aanvragen, waarvoor de uitgebreide procedure geldt, moeten ingegaan worden op 
onderstaande aspecten. Als u van mening bent dat een op de checklist genoemd aspect niet aan de 
orde is bij uw aanvraag, dan dient u dit te vermelden en toe te lichten.  

 
 
2. Opbouw GRO  
 
Hoofdstuk 1. Inleiding  
1.1 Inleiding  

 Korte beschrijving van het project en aanleiding van het project.  
 
1.2 Doel van het project  

 Waarvoor dient het project.  
 
1.3 Ligging en begrenzing van het project.  
1.4 Bestemmingsplaninformatie en mate van afwijking van het bestemmingsplan.  
 
Hoofdstuk 2. Beleid  
2.1 Europese richtlijnen  

2.2 Rijksbeleid  

2.3 Provinciaal beleid  

2.4 Regionaal beleid  
 
2.5 Gemeentelijk beleid  
Hierbij dienen van toepassing zijnde richtlijnen en beleid te worden weergegeven en hoe het project 
met dit beleid rekening houdt  
 
Hoofdstuk 3. Stedenbouwkundige en/of landschappelijk onderbouwing 
 
3.1. uw project voorziet in nieuwe bebouwing of een wijziging van de bestaande bebouwingsstructuur 
dient u in de ruimtelijke onderbouwing een verantwoording op te nemen waarin wordt onderbouwd 
waarom het project past binnen de bestaande stedenbouwkundige c.q. landschappelijke structuur.  
 
 
3,2, Bezonning  
Als uw project vanwege een toename of een verandering in het bouwvolume gevolgen kan hebben op 
de bezonningssituatie van de omliggende percelen dient u een bezonningsstudie te overleggen.  
Voorwaarden die hieraan gesteld worden zijn:  
- Voor de bestaande situatie moeten de volgende meetmomenten gebruikt worden:  

o Data: 21 maart, 21 juni, 23 september en 21 december  
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o Tijdstip: minimaal 3 tijdstippen op een dag, voorkeur 9 uur, 12.30 en 16.00 uur.  

- De schaduwwerking dient voor alle omliggende percelen en gebouwen inzichtelijk gemaakt te 
worden op tekening.  

- Aangegeven dient te worden het verschil op basis van de geldende planologische mogelijkheden en 
de nieuwe bebouwing.  
 
Hoofdstuk 4. Resultaten onderzoeken  
 
Algemeen  
Onderstaand wordt een opsomming gegeven van alle onderzoeken waarnaar gekeken moet worden.  
4.1 Archeologie & Cultuurhistorie  
Afhankelijk van de archeologische verwachtingswaarde van een locatie moet u een archeologisch 
onderzoeksrapport overleggen waaruit blijkt of er al dan niet sprake is van archeologische waarden 
die worden bedreigd.  
 
4.2 Bodem  
Wettelijk is bepaald dat een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk niet mag worden gebouwd op 
een zodanig verontreinigd terrein, dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de 
gebruikers en het milieu. Afhankelijk van de aard van het project is het van belang te weten wat de 
kwaliteit van de bodem is. Uit een onderzoek zal moeten blijken of het project uitvoerbaar is en dat 
daarbij is aangetoond dat de bodem geschikt is of geschikt gemaakt kan worden.  
 
4.3 Explosieven  
Indien explosieven en/of opslag van munitie op de locatie aanwezig zijn dan dient aangegeven te 
worden hoe u in het project met deze onderwerpen omgaat.  
 
4.4 Externe veiligheid  
Als uw project gevolgen kan hebben op het gebied van de externe veiligheid, dan moet daarnaar 
onderzoek worden verricht. U dient de resultaten van dit onderzoek aan te geven.  
 
4.5 Flora & Fauna  
De aanvrager heeft een zorgplicht voor planten en dieren zoals opgelegd door de Flora- en Faunawet. 
Deze stelt dat er in ruimtelijke plannen, bij sloop, bouw en herbouw vóór het 
slopen/renoveren/verbouwen vastgesteld moet worden of er beschermende planten en/of dieren 
verstoord worden door de voorgenomen activiteiten. U dient aan te geven of er beschermende planten 
of dieren aanwezig zijn, en of ze verstoord worden.  
 
4.6 Geluid (industrie-, wegverkeers-, spoorweg-, luchtverkeerslawaai)  
Als het project ziet op het vestigen van een geluidgevoelige functie dichtbij een weg, spoorweg, 
industrie en vliegroute dan verplicht de Wet Geluidhinder tot het uitvoeren van akoestisch onderzoek. 
U dient de resultaten van een akoestisch onderzoek aan te geven. Indien uit een akoestisch 
onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden kan het voor uw project 
noodzakelijk zijn dat een hogere grenswaarde wordt vastgesteld.  
 
4.7 Geur- en lichthinder  
Wanneer wordt verwacht dat het project kan leiden tot geuroverlast (agrarische-, industriele geur) of 
tot lichthinder situaties, dan dient u aan te geven hoe hiermee rekening wordt gehouden.  
 
4.8 Kabels en leidingen  
Indien kabels en leidingen op de locatie aanwezig zijn dan dient aangegeven te worden hoe u in het 
project met deze onderwerpen omgaat.  
 
4.9 Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB)  
Het LIB bevat als uitwerking van de Wet luchtvaart ruimtelijke maatregelen op rijksniveau die verband 
houden met het waarborgen van de veiligheid rondom de luchthaven Schiphol. Het LIB legt het 
luchthavengebied vast alsmede een beperkingengebied rondom die luchthaven. Binnen het 
beperkingengebied gelden hoogtebeperkingen, beperkingen bij het toelaten van functies, het 
voorkomen van geluidhinder en het voorkomen van het aantrekken van vogels. Aangegeven dient te 
worden of met het project voldoende rekening is gehouden met ruimtelijke beperkingen die 
voortvloeien uit regels die gelden voor de luchthaven Schiphol.  
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4.10 Luchtkwaliteit  
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de ‘Wet luchtkwaliteit’ geen belemmering voor ruimtelijke 
ontwikkeling (ro) als:  

 er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;  

 een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;  

 een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging;  

 een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL, dat in 
werking treedt nadat de EU derogatie heeft verleend.  
 
U dient, aan de hand van een luchtkwaliteitsonderzoek, aan te geven of aan de regels met betrekking 
tot luchtkwaliteit wordt voldaan.  
 
4.11 Milieueffectrapportage (beoordeling)  
In het Besluit m.e.r. is vastgelegd wanneer bij ruimtelijke plannen een m.e.r. moet worden toegepast. 
Door middel van de C- en D-lijst, zijnde bijlagen bij het Besluit m.e.r., kan beoordeeld worden of het 
project een ontwikkeling omvat die een m.e.r.-(beoordelings)plicht kent. Overigens moet daarnaast 
worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling aanzienlijk milieueffecten kan hebben. Aangegeven zal 
moeten worden of het aspect milieurapportage een rol speelt bij de wijze waarop het project tot stand 
komt.  
 
4.12 Milieuzoneringen  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de invloed van bestaande of nieuw te vestigen 
bedrijvigheid en voorzieningen op de leefomgeving afgewogen te worden. De VNG-brochure 
Bedrijven en Milieuzonering (2009) geeft per milieucategorie een indicatief aan te houden afstand tot 
een milieugevoelige functie. Uit onderzoek moet blijken of het project wat het aspect milieuzonering 
betreft uitvoerbaar is.  
 
4.13 Monumentaliteit  
Indien uw project een Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument betreft dient onderbouwd te 
worden waarom uw project inpasbaar en uitvoerbaar is gelet op de monumentale status.  
 
4.14 Privaatrechtelijke belemmeringen  
Inzicht dient verschaft te worden in (mogelijke) privaatrechtelijke belemmeringen voor de uitvoering 
van het project. Is de grond/opstallen waarop het project betrekking heeft in eigendom? Is er sprake 
van mogelijke schending van het burenrecht of betwiste eigendom en/of erfpacht?  
Als u niet het (volledig) eigendom heeft van de projectlocatie, dan moet u bij de aanvraag een 
schriftelijke verklaring van de eigenaar (eigenaren) of andere zakelijke gerechtigde(n) overleggen 
waarin de mededeling dat de eigenaar (eigenaren) of zakelijke gerechtigde(n) bekend is (zijn) met het 
project en dit ondersteunt (ondersteunen).  
 
4.15 Verkeer (parkeren en ontsluiting)  
Bij de aanvraag moet u aangegeven hoe het project verkeerskundig wordt ontsloten en hoe voorzien 
wordt in de parkeerbehoefte (aard, aantal plaatsen en hoe). Voor het bepalen van de parkeerbehoefte 
verwijzen wij naar “Deltaplan Bereikbaarheid”. [link]  
 
4.16 Wateraspecten (gevolgen waterhuishouding, watertoets)  
In het geval van een bestemmingsafwijking volgens artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de 
Wabo moet het gemeentebestuur een ‘watertoets’ uitvoeren. Om dit te kunnen doen, moet u als 
aanvrager aangeven of uw project gevolgen heeft voor de waterhuishouding en het wateroppervlak. 
Bij een toename van het verhard oppervlak, het realiseren van ondergrondse bebouwing, 
aanwezigheid van een waterkering, is het noodzakelijk dat er vooroverleg met de waterbeheerder (het 
Hoogheemraadschap van Rijnland) heeft plaatsgevonden. U dient de resultaten van het vooroverleg 
aan te geven.  
 
Hoofdstuk 5. Uitvoerbaarheid  
 
5.1 Economische uitvoerbaarheid  
Voordat een omgevingsvergunning voor een project wordt verleend dient de economische 
uitvoerbaarheid te worden aangetoond.  
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 Financiële verantwoording van de exploitatie.  

 Indien er geen exploitatieplan aanwezig is moet aangegeven worden of er sprake is van een 
bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1. Besluit ruimtelijke ordening en er sprake is van kostenverhaal. 
Indien dit laatste het geval is zal hierover een anterieure overeenkomst met de gemeente moeten 
worden afgesloten.  

 Planschade: Bij medewerking aan een aanvraag tot bestemmingsplanafwijking, dan kan een derde 
aan deze medewerking schade lijden. Artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt het 
mogelijk dat degene die schade lijdt of zal lijden aan burgemeester en wethouders een 
tegemoetkoming in de schade vraagt. Artikel 6.4a Wro biedt de gemeente de mogelijkheid om de toe 
te kennen schade via een overeenkomst te verhalen op degene die de aanvraag heeft ingediend. U 
kunt als aanvrager een planschade risicoanalyse laten opstellen om voor u zelf een indruk te krijgen 
van de kosten die mogelijk voor uw rekening kunnen komen. U dient aan te geven of u deze kosten 
voor uw rekening zult nemen, middels ondertekening van een overeenkomst met de gemeente.  
 
5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid.  
De gemeente Haarlemmermeer hecht hoge waarde aan de participatie van omwonenden bij ro 
initiatieven. De GRO dient dan ook te voorzien te worden van een participatieparagraaf. In deze 
paragraaf dient de aanvrager aan te geven welke activiteiten zijn ondernomen om de mening van 
omwonenden en overige direct belanghebbenden te vernemen. En: in welke mate dit heeft geleid tot 
(eventuele) bijstelling van het project.  

 
3. Slot  
Wanneer u bij indiening van de formele aanvraag de noodzakelijke gegevens niet of niet tijdig 

verstrekt dan kan de gemeente besluiten uw aanvraag buiten behandeling te laten. De gemeente stelt 

u dan wel eerst in de gelegenheid om uw aanvraag aan te vullen. 
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