
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Dit voorstel gaat over de benodigde verklaring van geen bedenkingen voor de 

omgevingsvergunning voor de bouw van drie woningen aan de Binnenweg 27 te Bennebroek.   

 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 februari 2022  

 

 

b e s l u i t: 

 

1. De Nota beantwoording zienswijzen vast te stellen; 

2. Geen Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven.    

 

 

 

 

 

 

De raad voornoemd, d.d. 

 

 

 

de voorzitter,   de griffier, 
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Voorgesteld besluit 

1. De Nota beantwoording zienswijzen vast te stellen; 

2. Geen Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven.    

 

Aanleiding en beoogd effect 

Aanleiding 

Er is een omgevingsvergunning door een ontwikkelaar ingediend voor de bouw van 3 woningen aan 

de Binnenweg 27. In de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017, welke in 2017 door u als raad is 

vastgesteld, zijn een aantal categorieën opgenomen waarvoor geen Verklaring van Geen 

Bedenkingen (VVGB) van u als raad vereist is. Het bouwplan aan de Binnenweg 27 te Bennebroek 

voldoet aan deze eisen uit de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017. Daardoor heeft het college in 

2021 een ontwerp VVGB en ontwerp omgevingsvergunning verleend. Deze stukken lagen van 8 

oktober tot en met 18 november 2021 ter inzage.  

Er zijn binnen de termijn drie zienswijzen binnengekomen. De beantwoording van deze zienwijzen 

is te vinden in de bijlage. 

 

Op 16 december 2021 heeft u als raad een motie aangenomen welke betrekking heeft op deze 

voorliggende omgevingsvergunning. In deze motie staat het volgende. 

verzoekt het college: 

- niet over te gaan tot verkoop van de gronden met de bestemming groen en er voor zorg te 

dragen dat bestemming groen en gebruik als zodanig blijven gecontinueerd;  

- niet af te wijken van de in het bestemmingsplan aangegeven bouwhoogte van 4 meter;  

- voorts zorgvuldig om te gaan met de ruimtelijke inpassing van dit of eventuele andere 

toekomstige bouwplannen op bedoelde locatie;  

- eenmalig de mandatering in te trekken en de verklaring van geen bedenkingen aan de 

Raad te houden;   

 

Vanwege dit laatste punt uit deze motie ligt het besluit over de Verklaring van Geen Bedenkingen 

aan u als raad voor in plaats van dat dit een collegebevoegdheid is.  

In het tweede punt is aangegeven dat het college wordt verzocht niet af te wijken van de in het 

bestemmingsplan aangegeven bouwhoogte van 4 meter. Het bouwvoornemen aan de Binnenweg 

27 bevat is hoger dan 4 meter. De ontwikkelaar is in de gelegenheid gesteld het bouwvoornemen 

op dit punt aan te passen, maar heeft aangegeven geen aanpassingen te doen. Daardoor stelt het 

college voor de Verklaring van Geen Bedenkingen niet af te geven.  

 

 

Beoogd effect 

In dit voorstel wordt afgewogen of het voor u als raad wenselijk is om de Verklaring van Geen 

Bedenkingen af te geven. Het doel is om een beslissing over deze VVGB te krijgen zodat de 

vergunning wel of niet verleend kan worden.  

 

Politieke keuzeruimte 

In de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017, welke in 2017 door de gemeenteraad is aangenomen, 

zijn een aantal categorieën opgenomen waarvoor geen Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) 

van u als raad vereist is. Het bouwplan aan de Binnenweg 27 te Bennebroek voldoet aan deze 

eisen uit de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017. Daardoor heeft het college in 2021 een ontwerp 

VVGB en ontwerp omgevingsvergunning verleend. Deze stukken lagen van 8 oktober tot en met 18 

november 2021 ter inzage. 

Echter heeft u als raad op 16 december 2021 bij het aannemen van de motie deze 

collegebevoegdheid bij het college weggehaald. Daardoor ligt de VVGB voor aan u als raad.  

 

 



-3- 

 

Gedachtegang 

 

Argumenten 

1. Het bouwvoornemen voldoet niet aan de in de op 16 december 2021 aangenomen motie. 

Het bouwvoornemen is hoger dan de in de motie genoemde 4 meter. De ontwikkelaar is in 

de gelegenheid gesteld het bouwvoornemen op dit punt aan te passen, maar heeft 

aangegeven geen aanpassingen te doen. 

 

2. In een van de zienswijzen is aangegeven dat de dakkapel aan de oostzijde van het 

bouwvoornemen te dicht op de perceelsgrens ligt.  

Volgens het Burgerlijk Wetboek artikel 5.50 is het niet geoorloofd op minder dan 2 meter 

van de perceelsgrens een venster te hebben voor zover deze uitzicht geeft op het erf. De 

dakkapel aan de oostzijde ligt op minder dan 2 meter van de perceelsgrens. De 

ontwikkelaar is in de gelegenheid gesteld het bouwvoornemen op dit punt aan te passen, 

maar heeft aangegeven geen aanpassingen te doen. 

 

3. In een van de zienswijzen is aangegeven dat in de tekening behorende bij de 

aangevraagde omgevingsvergunning de parkeerplaatsen 2,4 meter breed zijn. 

Conform de Beleidsnotitie Parkeernormen Bloemendaal 2019 moeten de parkeerplaatsen 

2,5 meter breed zijn. Er is voldoende ruimte op het perceel om te voldoen aan de breedte 

van 2,5 meter. De ontwikkelaar is in de gelegenheid gesteld het bouwvoornemen op dit 

punt aan te passen, maar heeft aangegeven geen aanpassingen te doen. 

 

4. In een van de zienswijzen is aangegeven dat in de ruimtelijke onderbouwing geen rekening 

is gehouden met een voorliggende vergunning voor de realisatie van kunstlicht op de 

tennisbanen bij de naastgelegen tennisvereniging Bennebroek. 

Deze vergunning is nog niet onherroepelijk, maar moet wel meegenomen worden in de 

ruimtelijke onderbouwing. De ontwikkelaar is in de gelegenheid gesteld de ruimtelijke 

onderbouwing op dit punt aan te passen, maar heeft aangegeven geen aanpassingen te 

doen.  

 

Kanttekeningen 

1. Het bouwvoornemen past in de Structuurvisie. 

In de Structuurvisie is aangegeven dat in het verleden in woonwijken oude bedrijvigheden 

en opslagplaatsen aanwezig zijn. Deze functies zijn volgens de Structuurvisie niet de 

meest gewenste. In een aantal bestemmingsplannen zijn wijzigingen opgenomen voor 

woningbouw op vrijgekomen bedrijfspercelen. In de toekomst wordt dit beleid 

voorgezet in nieuwe bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Daardoor is het volgens de 

Structuurvisie wenselijk om de bedrijfsbestemming om te zetten in een woonbestemming. 

 

2. Interne en externe partners hebben positief geadviseerd op het voorliggende 

bouwvoornemen. 

Het bouwvoornemen is voor advies voorgelegd aan verschillende interne en externe 

adviseurs, zoals het Hoogheemraadschap Rijnland, Omgevingsdienst IJmond en Mooi 

Noord-Holland. Al deze adviseurs hebben positief geadviseerd op voorliggend 

bouwvoornemen. 

 

3. De toets aan de Nota Ruimtelijke Beoordeling is positief. 

In de Nota Ruimtelijke Beoordeling wordt het bouwvoornemen beoordeeld op het 

gemeentelijk beleid, regionale afspraken en de ruimtelijke kwaliteit. Al deze punten zijn 

positief beoordeeld.  

 

 



-4- 

 

Alternatieven 

Een alternatief is om de Verklaring van Geen Bedenkingen wel af te geven, waardoor de 

omgevingsvergunning verleend kan worden. 

 

Overwegingen van het college 

De ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp VVGB hebben ter inzage gelegen. Uit de 

aangenomen motie en de ingediende zienswijzen zijn nieuwe argumenten naar voren gekomen die 

tot een ander oordeel moeten leiden. Het college adviseert daarom om het verzoek voor een VVGB 

definitief af te wijzen.  

 

 

Middelen 

Voor dit besluit hoeven geen extra middelen te worden vrijgemaakt. Deze blijven binnen de 

daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. Met de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst 

afgesloten. Kosten worden bij de initiatiefnemer in rekening gebracht. 

 

Participatie 

De ontwerp omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. 

Deze zijn beantwoord in de Nota beantwoording zienswijzen. De indienders van de zienswijzen 

ontvangen een afschrift van de Nota beantwoording zienswijze na vaststelling.  

Als er een besluit is genomen over de geweigerde VVGB kan de omgevingsvergunning geweigerd 

worden. De aanvrager van de omgevingsvergunning wordt van dat besluit op de hoogte gesteld.  

Na het weigeren van de VVGB en omgevingsvergunning staat beroep en hoger beroep open.  

 

Communicatie 

Na besluitvorming worden de indieners van de zienswijzen schriftelijk op de hoogte gesteld van het 

besluit.  

 

Samenwerking (Heemstede) 

Samenwerking met Heemstede is voor dit plan niet aan de orde.  

 

Vervolgproces/evaluatie 

Op het moment dat u als raad de VVGB niet afgeeft, gaat het college de omgevingsvergunning 

weigeren. Tegen het besluit over de omgevingsvergunning staat gedurende zes weken beroep open 

bij de Rechtbank. Daarna is er een mogelijkheid tot hoger beroep bij de Raad van State.  

 

Evaluatie 

Een evaluatie is voor dit plan niet aan de orde. 

 

Bijlagen 

Nota Beantwoording Zienswijzen: 2022000434 

Zienswijzen: 2021003633, 2022000435, 2022000437 

Stukken over het bouwplan:  – Parkeersituatie: 2022000443 

   - Bouwtekening: 2022000444 

   - Ruimtelijke onderbouwing: 2022000445 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 
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      , gemeentesecretaris. 


	Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

