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Bloemendaal, 15 februari 2021 

 

 

Onderwerp: aanvulling op het beroepschrift van 8 februari 2021, 

tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland, verzonden op 12 januari 2021 aan Klooster 

Euphrasia, De Zusters van Onze Lieve van Liefde van de 

Goede Herder, inzake de locatie Dennenweg 4, 6, 8 en 

10 en Krommelaan 4 te Bloemendaal (kenmerk 

rechtbank nog niet bekend) 

 

 

 

Geacht college, 

 

Op 8 februari 2021 heeft De Buurtvereniging Bloemendaal-Noord (hierna: 

‘de Vereniging’) een beroepschrift ingediend tegen de vergunning verleend 

door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan Klooster Euphrasia, De 

Zusters van Onze Lieve van Liefde van de Goede Herder een vergunning 

verleend (hierna: ‘Besluit’), inzake de locatie Dennenweg 4, 6, 8 en 10 en 

Krommelaan 4 te Bloemendaal, zoals bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van 

de Wet natuurbeheer voor de renovatie van het gebouw ‘De Terp’ aan de 

Dennenweg 4 en de sloop van de bestaande gebouwen aan de Dennenweg 

6, 8 en 10 en aan de Krommelaan 4 te Bloemendaal en voor de nieuwbouw 

van 79 woningen en 650 m2 bedrijfsvoeroppervlak aan de Dennenweg 8 en 
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10 en voor de nieuwbouw van 4 woningen aan de Krommelaan 4 te 

Bloemendaal. 

 

In aanvulling op dat beroepschrift brengt de Vereniging nog het volgende in.  

 

Instelling Staatscommissie  
 

Op 20 december 2019 hebben de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Adviescollege 

Meten en Berekenen Stikstof ingesteld (Staatscourant 24 december 2019, nr. 

69.748), hierna te noemen: ‘de Staatscommissie’.  

 

Rapport Staatscommissie 
 

Op 15 juni 2020 heeft de Staatscommissie het ‘Eindrapport van het 

Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof’ (hierna: ‘het Rapport’) 

uitgebracht 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/20

20/06/15/meer-meten-robuuster-rekenen/bijlage-adviescollege-meten-en-

berekenen-stikstof.pdf 

 

In de samenvatting van het van het Rapport staat ondermeer:  

 

“Het adviescollege constateert echter dat AERIUS, voor zover dat 

gebruikt wordt voor vergunningverlening, in zijn huidige vorm, niet 

doelgeschikt is.” 

 

Aanvulling grond over strijd met artikel 2.8, 

derde lid van de Wet natuurbescherming  
 

Zoals aangegeven luidt artikel 2.8, derde lid van de Wet natuurbescherming: 

 

“Het bestuursorgaan stelt het plan uitsluitend vast, en 

gedeputeerde staten verlenen voor het project, bedoeld in het 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/15/meer-meten-robuuster-rekenen/bijlage-adviescollege-meten-en-berekenen-stikstof.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/15/meer-meten-robuuster-rekenen/bijlage-adviescollege-meten-en-berekenen-stikstof.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/15/meer-meten-robuuster-rekenen/bijlage-adviescollege-meten-en-berekenen-stikstof.pdf


 

 
 

Buurtvereniging Bloemendaal-Noord 
 

15 februari 2021                                                                                      pagina  3 van 4 

  

eerste lid, uitsluitend een vergunning, indien uit de passende 

beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, 

onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het 

gebied niet zal aantasten.”  

(onderstrepingen: Buurtverenging Bloemendaal-Noord) 

 

In het hiervoor aangehaalde wetsartikel worden de woorden “zekerheid is 

verkregen” gebruikt.  

 

Nu het Besluit in belangrijke mate mede is gebaseerd op de uitkomsten van 

zogenoemde ’Aeriusberekeningen’ en de Staatscommissie constateert dat 

AERIUS in zijn huidige vorm niet doelgeschikt is voor vergunningverlening (en 

het Besluit een ‘vergunning’ is) hadden de uitkomsten van die berekeningen 

bij de beoordelingen, of de gevraagde de vergunning verleend had kunnen 

worden, buiten beschouwing moeten worden gelaten. Ook de bedoelde 

berekeningen geven geen zekerheid dat de uitvoering van het plan de 

natuurlijke kenmerken van het nabijgelegen Natura-2000 gebied niet zal 

aantasten. 

 

Samenvatting 
 

Het Besluit is genomen in strijd met artikel 2.7 en 2.8, derde lid van de Wet 

natuurbescherming, omdat niet de zekerheid is verkregen dat het plan, 

onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het Natura-2000 

gebied in de directe omgeving niet zal aantasten. Het Besluit is mede 

gebaseerd op AERIUS. AERIUS in de huidige vorm is niet doelgeschikt voor 

een vergunningverlening. Het Besluit kan niet in stand blijven, omdat het in 

belangrijke mate is gebaseerd op AERIUS.  

 

 

Graag tot een nadere toelichting bereid.  
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Hoogachtend,  

het bestuur van Buurtvereniging Bloemendaal-Noord 

 

w.g. 

 

 

Michiel Oosterhoff    Rob Vermeulen 

voorzitter     secretaris 


