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Geachte heer van Klooster, 

 

Op 20 december 2012 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvan-

gen voor het oprichten van een horecagelegenheid aan de Vondellaan naast nr. 

6 te Haren, kadastraal bekend als Haren Gn, sectie M, nummer 3245. De aan-

vraag omgevingsvergunning is bij ons geregistreerd onder nummer 201 20378. 

 

Besluit 

Wij verlenen u een omgevingsvergunning voor het oprichten van een horec a-

gelgenheid aan de Vondellaan naast nr. 6 te Haren, kadastraal bekend als H a-

ren Gn, sectie M, nummer 3245. Dit doen wij met toepassing van artikel 2.1 l id 

1 sub a en artikel 2.1 l id 1 sub c in combinatie met artikel 2.12 lid 1 sub a onder 

3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de activite i-

ten: 

 Bouw: het oprichten van een horecagelegenheid ;  

 RO: het gebruik van gronden in str i jd met de beheersverordening. 

 

Op grond van artikel 2.5.30 lid 4 van de Bouwverordening gemeente Haren 

2010 verlenen wij  deze omgevingsvergunning in afwijking van artikel 2.5.30 lid 

1 en artikel 2.5.30 lid 3 van de Bouwverordening .   

 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerk-

te stukken, de voorwaarden en de hierna genoemde bijlagen integraal onder-

deel uitmaken van deze vergunning. Hierna geven wij aan hoe wij tot ons b e-

sluit zijn gekomen. 

 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure  

Op basis van de ingediende gegevens hebben wij voor uw omgevingsvergun-

ning een uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd conform paragraaf 3.3 

Wabo. 
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Toetsingskader 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgeving s-

recht, de Woningwet, het Bouwbesluit, de Bouwverordening, redelijke eis en van 

welstand en de beheersverordening.  

 

Activiteit RO 

Uw project is getoetst aan de beheersverordening ‘Kom Haren’, l igt in de be-

sluitsubvlakken ‘Centrum’ en ‘Verkeer’ en is hiermee niet in overeenstemming. 

De str i jdigheid betreft:  

 Artikel 2.1.1: Binnen het besluitsubvlak ‘Verkeer’ zijn geen terrassen 

toegestaan;   

 Artikel 2.1.2.1: Op de verdieping is geen horecafunctie toegestaan;  

 Artikel 2.2.1: Alleen bestaande bouwwerken mogen worden vervangen 

door nieuwe bouwwerken. Op dit percee l is nog geen gebouw aanwezig. 

Nieuwbouw is dus niet toegestaan.   

 

Afwijken van regels beheersverordening 

Op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo is het mogelijk om af 

te wijken van de regels van de beheersverordening, indien de activite it niet in 

str i jd is met een goede ruimteli jke ordening en de motivering van het besluit 

een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Op 6 mei 2015 is een ruimteli jke 

onderbouwing opgesteld waaruit bli jkt dat het project in overeenstemming is 

met een goede ruimteli jke ordening. Deze onderbouwing is als bij lage bij dit 

besluit gevoegd.   

 

Verklaring van geen bedenkingen 

Op grond van artikel  2.27 Wabo en artikel  6.5 van het Besluit omgevingsrecht 

(Bor) is voor onderhavige aanvraag een verklaring van geen bedenkingen nodig 

van de gemeenteraad. Op <datum> heeft de gemeenteraad besloten om de 

ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarnaast heeft de g e-

meenteraad besloten dat deze ontwerp verklaring van geen bedenkingen wordt 

geacht een definit ieve verklaring van geen bedenkingen te zijn, indien er geen 

zienswijzen worden ingediend. Aangezien er <wel/geen> zienswijzen zijn inge-

diend is de ontwerp verklaring van geen bedenkingen <wel/geen> definit ieve 

verklaring van geen bedenkingen.  De verklaring van geen bedenkingen is als 

bij lage bij dit besluit  gevoegd.  

 

Activiteit Bouw 

Welstand  

Uw project l igt binnen welstandsdeelgebied ‘Centrum van Haren’. Op 11 maart 

2013 heeft de welstandscommissie van Libau een posit ief advies uitgebracht op 

grond van artikel 12 van de Woningwet en de gemeenteli jke welstandsnota. Wij 

hebben dit advies geheel overgenomen. Het kenmerk van dit advies is: HRN11-

0133-W2 20120378.  
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Bouwbesluit  

Het is aannemelijk dat het project voldoet aan het Bouwbesluit 2012.  

 

Bouwverordening 

De aanvraag is getoetst aan de Bouwverordening gemeente Haren 2010. In a r-

t ikel 2.5.30 lid 1 is bepaald dat op het terrein behorend bij een gebouw in vo l-

doende mate ruimte dient te zijn voor het parkeren of stallen van auto’s. Op het 

perceel van het project zelf is geen parkeergelegenheid . Het project l igt in het 

centrum van Haren. In de directe omgeving  zijn veel parkeermogelijkheden 

aanwezig. Naast het project l igt het parkeerterrein Achter de Molen (34 pa r-

keerplaatsen) en in de directe omgeving ligt het parkeerterrein Kroonkampweg 

(100 parkeerplaatsen). Daarnaast zijn er in de omgeving meerdere kleinere 

parkeergelegenheden en kan worden uitgeweken naar het parkeerterrein Ha-

deraplein.  

 

Uit een parkeeronderzoek van 14 november 2012 voor het centrum van Haren 

bli jkt dat op het piekmoment op vrijdagmiddag nog ruim 200 parkeerplaatsen in 

het centrum van Haren vrij zijn. De parkeerterreinen Achter de Molen en Kroon-

kampweg hebben op dat moment een bezettingspercentage van respectieveli jk 

78% en 83%.  

 

Ook voor het laden en lossen bij het project is geen ruimte op het perceel zelf 

aanwezig. De meeste horeca- en detailhandelszaken in het centrum van Haren 

beschikken niet over eigen grond die kan worden gebruikt voor het laden en 

lossen. In de beheersverordening voorziet het besluitsubvlak ‘verkeer’ en ‘ve r-

keer-verbli jf ’ in parkeer- en bevoorradingsvoorzieningen. In de benodigde laad 

en losruimte wordt op deze wijze  voorzien.  

 

Conclusie is dat er voldoende parkeer - en bevoorradingsmogelijkheden in de 

openbare ruimte zijn en dat de ontheffing zoals genoemd in artikel 2.5.30 lid 4 

van de Bouwverordening kan worden verleend.  

 

Ontwerpbesluit  ter  inzage  

De ontwerp omgev ingsvergunning en  de ontwerp Verk lar ing van geen be-

denk ingen <l iggen/ lagen> met b i jbehorende stukken vanaf <datum> gedu-

rende zes weken ter inzage. Publ icat ie h iervan <v indt/vond> plaats  in  het  

Harener  Weekblad en de Staatscourant  van <datum>. Tevens <wordt /werd> 

de ontwerp omgevingsvergunning met  b i jbehorende stukken verzonden naar 

het Waterschap en Gedeputeerde Staten. T i jdens de ter inzage per iode 

<is/was> het voor eenieder  mogel i jk  om z ienswi jzen in te d ienen. Van deze 

gelegenheid is  <wel/geen> gebruik  gemaakt .  

 

Gemeentel i jke leges 

Op grond van de legesverordening bent u voor het  in  behandel ing nemen van 

de aanvraag om een omgevingsvergunning leges verschuld igd voor een b e-

drag van <ntb>.  
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Rechtsbescherming 

Tegen dit  bes lu it  kan door  belanghebbe nden binnen zes weken na de datum 

van verzending een gemot iveerd beroepschr i f t  worden ingediend b i j  de 

Rechtbank Noord-Neder land,  afdel ing Bestuursrecht,  postbus 150,  9700 AD 

Groningen.  

 

Een beroepschr if t  le idt  n iet  automat isch tot u its tel  van de gevolgen  van een 

bes lu it .  U kunt  daarom naast  het  indienen van beroep ook een verzoek om 

een voor lopige voorz iening indienen b i j  de voorz ieningenrechter  van de 

Rechtbank Noord-Neder land.   

 

Inl ichtingen   

Indien u h ierover  vragen of  opmerk ingen heef t  kunt u contact opnemen met 

mevrouw M. Bui ter  v ia te lefoonnummer 050 –  533 9919 of  per  mai l  

m.bui ter@haren.nl .  

 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde, 

directeur/gemeentesecretaris  

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 

Bijlagen 

- Ruimteli jke onderbouwing 

- Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen 

mailto:m.buiter@haren.nl

