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Aan de leden van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Aan de (duo-) leden van de commissie Grondgebied van  

de gemeenteraad van Bloemendaal 

 

 

 

Bloemendaal, 10 september 2018 

 

 

 

Betreft: Agendapunt 7 op de agenda van de commissie 

Grondgebied van 11 september 2018, inzake Landgoed-

Dennenheuvel, anterieure-overeenkomst, 

stedenbouwkundig plan Volkstuinencomplex en het 

ontwerpbestemmingsplan 

 

 

Geachte leden,  

 

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van punt 7 op de agenda 

voor de vergadering van de commissie Grondgebied van 11 september 

2018. Over dat onderwerp merken wij graag het volgende op, 

respectievelijk verzoeken wij u het volgende. 

 

INLEIDING 

Op 6 september jl. was er een Beeldvormende avond. Tijdens die 

bijeenkomst was de tekst van het in hoofde bedoelde 

ontwerpbestemmingsplan, noch die van de concept-anterieure-

overeenkomst beschikbaar. De teksten die nadien op de website van de 

gemeente beschikbaar zijn gekomen (waaronder geen concepttekst voor 

een anterieure overeenkomst) beslaan 628 pagina’s. Volgens informatie uit 

de pdf-documenten zijn de meeste daarvan gemaakt op 20 juli 2018 en de 

laatste op 22 augustus 2018. 

Het gaat om een plan dat omvangrijke wijzigingen aanbrengt in de 

mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan biedt. Grote delen die nu 

de bestemming maatschappelijk hebben krijgen de bestemming wonen. Er 

wordt voorzien in de bouw van 79 woningen en 137 parkeerplaatsen voor 

voertuigen, waarvan 101 in een parkeergarage. Het plan voorziet in een 

toename van het aantal motorvoertuigbewegingen per etmaal van 650. 
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De indruk wordt gewekt alsof over het ontwerpbestemmingsplan op een 

gedegen wijze met omwonenden is gecommuniceerd (en voorafgaand is 

geparticipeerd). Dat beeld is niet juist. Er zijn slechts enkele 

informatieavonden georganiseerd. Teksten voor het thans voorliggende 

plan zijn nooit beschikbaar gesteld voor overleg met omwonenden. Het 

inspreken van burgers (Burgers aan het woord), is door het zeer late 

beschikbaar komen van de teksten, zelfs niet meer mogelijk vóór de 

commissievergadering op 11 september a.s. 

Ook de voorbereidingstijd voor de commissieleden zelf is zeer krap, te krap 

naar onze mening om tot een gedegen oordeel te komen.  

Het college merkt bij het voorstel op dat “Tot op heden is het de 

initiatiefnemer niet gelukt om met een corporatie tot overeenstemming te 

komen, wat tot gevolg kan hebben dat een particuliere woningbelegger de 

sociale woningen zal realiseren.” Deze opmerking van het college lijkt op 

gespannen voet te staan met de opmerking die de directeuren-bestuurders 

van Brederode Wonen en Pré Wonen vorige week maakten in een e-mail 

aan de leden van de raad, te weten: “Voor de locatie ‘Dennenheuvel’ geldt 

dat Brederode Wonen al in 2014 haar belangstelling heeft kenbaar 

gemaakt bij de congregatie. Ook tussentijds hebben wij de belangstelling 

nog eens bevestigd. Er hebben nog geen besprekingen plaats gevonden 

over de rol van Brederode Wonen en de soort sociale huurwoningen die 

gerealiseerd zouden kunnen worden.” 

Het is ons bekend dat enkele buren van Dennenheuvel allerlei afspraken 

met elkaar hebben gemaakt vastgelegd in omvangrijke notariële akte, 

waarin ondermeer over en weer wordt afgezien van bezwaar en beroep 

tegen elkaars plannen of toekomstige -om in afwijking van het bestaande 

bestemmingsplan zaken te realiseren- plannen ook voor eventueel in de 

toekomst nog te verkrijgen gronden die grenzen aan die van de 

desbetreffende buren. 

Het is moeilijk voorstelbaar en aanvaardbaar dat een eigenaar vele jaren 

de tijd neemt om plannen te ontwikkelen en dat dan leden van een 

commissie van de gemeenteraad enkele dagen de gelegenheid krijgen om 

te adviseren aan de raad over die plannen.  

Ook is niet te begrijpen dat burgers zich niet in een openbare vergadering 

(bijvoorbeeld tijdens Burgers aan het woord) vóór een 

commissievergadering zich kunnen uitlaten over die 628 pagina’s. 

 

Met dit in gedachten verzoeken wij u aan het college de volgende vragen 

voor te leggen, dit voorafgaande aan meer inhoudelijke vragen over het 

voorliggende ontwerpbestemmingsplan. 
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VOORGESTELDE VRAGEN  

1. Wilt u de tekst verstrekken van (het concept voor) de anterieure 

overeenkomst vóór dat de besluitvorming over het bestemmingsplan 

plaatsvindt?  

2. Wilt u precies de wijzigingen weergeven tussen de teksten en de 

verbeelding van het huidige bestemmingsplan en het thans 

voorliggende concept nieuwe bestemmingsplan (het liefst door middel 

van een compareversie of revisiemarkeringen)?  

3. Op welk moment kunnen burgers zich, bijvoorbeeld tijdens een 

beeldvormende avond uitlaten over het plan? 

4. Kunt u aangeven waarom u stelt dat het de initiatiefnemer niet is 

gelukt om met een corporatie overeenstemming te bereiken over 

sociale huurwoningen, terwijl van de zijde van de corporaties wordt 

aangegeven dat er geen overleg is geweest? 

5. Kunt u aangeven of de huidige eigenaar van het complex al delen of 

het geheel heeft verkocht en of opties heeft gegeven aan een partij 

om het geheel of delen daarvan te kunnen kopen? 

6. Kunt u aangegeven of de initiatiefnemer en/of haar partners met de 

buren of anderen afspraken zijn gemaakt die van invloed kunnen zijn 

op het plangebied en zo ja welke? 

 

Graag tot een nadere toelichting bereid.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens Buurtvereniging Bloemendaal-Noord 

 

w.g. 

 

Rob Vermeulen  Bernardine van Kessel 

secretaris lid van de werkgroep 

 Euphrasia 

 

 


