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College heeft omgevingsvergunning aan de gemeente terecht verleend
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 20 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:487

‐ Op SmartNewz sinds: 23 februari 2019

Het college van burgemeesters en wethouders van Haarlem heeft aan de gemeente Haarlem een omgevingsvergunning verleend voor de herinrichting van de Dreef te
Haarlem. Stichting Belangenbehartiging Wijkraad Welgelegen is in hoger beroep gegaan tegen de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord‐Holland.
De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit aanleggen. De bodem verstorende werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de fundatie van het voet‐ en
fietspad (tot ongeveer 40 cm beneden maaiveld) en de vervanging van het bestaande riool over een lengte van ongeveer 280 m met een breedte van ongeveer 3 tot 4
m en tot ongeveer 1,6 m beneden maaiveld. De Wijkraad heeft bezwaar tegen de voorgenomen herinrichting van de Dreef. Door de voorgenomen asfaltering van de
weg wordt afbreuk gedaan aan het historische karakter van de Dreef, aangezien de Dreef was voorzien van klinkers en de uitstraling had van een boulevard.
Afdeling: De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college de omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen diende te verlenen, aangezien de aangevraagde
werkzaamheden niet in strijd zijn de planregels. De rechtbank heeft ook terecht geen grond gezien voor het oordeel dat een omgevingsvergunning was vereist voor de
activiteit gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan. Voor zover artikel 18, lid 18.1, van de planregels niet alleen ziet op gebouwen hetgeen door het
college ter zitting is betoogd, overweegt de Afdeling dat in de toelichting van het bestemmingsplan, noch in de aanwijzing stadsgezicht Haarlem van 5 december 1990,
is vermeld dat beschermende waarde toekomt aan de materiaalkeuze van het wegdek op de Dreef. In artikel 18, lid 18.2, van de planregels zijn alleen regels vermeld
met betrekking tot bouwwerken en niet met betrekking tot werken zoals hier aan de orde.
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