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Onderwerp
Het voorstel gaat over het definitieve bestemmingsplan voor Landgoed Dennenheuvel

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2019

fr e s I u i ţ:

1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen;
2. het bestemmingsplan 'Dennenheuvel' vast te stellen;
3. het bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter visie te leggen.

De raad voornoemd, d.d.

CDA dient een amendement in (kenmerk A, Corsanummer 2019 ) met als dictum:
'Besluit:
Artikel 1.36 van de regels bij het Bestemmingsplan Dennenheuvel als volgt te wijzigen:
Een stuk grond in gebruik bij een sociale onderneming die de grond gebruikt voor het verbouwen 
van planten, groenten en/ of fruit.
Artikel 1.72 van de regels bij het Bestemmingsplan Dennenheuvel als volgt te wijzigen:
Een sociale onderneming is een onderneming met een maatschappelijke missie.

Amendement A is aangenomen met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen. Met inachtneming van 
deze aangenomen motie stemt de raad met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen in met het 
voorstel.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 18 april 2019

, voorzitter



Besluit raad: aangenomen 
Stemmen voor: 16 
Stemmen tegen: 3 
Afwezig: 0
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Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen;
2. het bestemmingsplan 'Dennenheuvel' vast te stellen;
3. het bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter visie te leggen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder zijn eigenaar van landgoed 
Dennenheuvel in Bloemendaal. De zusters hebben hun landgoed in 2014 verlaten. De Zusters van 
Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder, GroenRood Vastgoed B.V. en de Ark 
gemeenschap willen het gebied herontwikkelen. Het plan is om nieuwe woningen en 
maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Deze ontwikkeling past niet binnen het vigerende 
bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Op 1 november 2018 is het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel vastgesteld door de 
gemeenteraad. Hierna is er een inloopavond georganiseerd en heeft het plan voor een periode van 
6 weken ter inzage gelegen. In totaal zijn er 9 zienswijzen ingediend waarvan er een aantal heeft 
geleid tot een verbetering van het bestemmingsplan. De nota zienswijzen en de ambtelijke 
wijzigingen zijn te lezen in respectievelijk bijlage 14 (pagina 573-581) en bijlage 15 (pagina 582- 
583) van de bijlagen bij de toelichting. Het bestemmingsplan wordt nu voorgelegd voor 
vaststelling.

Beoogd effect
Na vaststelling van het bestemmingsplan kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning 
aanvragen om de nieuwbouw op Dennenheuvel te realiseren.

Politieke keuzeruimte
Het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan is de bevoegdheid van de raad. De raad heeft de 
ruimtelijke kaders van deze ontwikkeling vastgelegd in de Stedenbouwkundige plannen voor 
Dennenheuvel en het volkstuinencomplex. Deze documenten vormen de basis voor het 
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is in overeenstemming met rijks-, provinciaal en 
gemeentelijk beleid.

Gedachtegang

Argumenten
1. In de zienswijzen zijn technische vragen gesteld over het bestemmingsplan, die in de 

beantwoording van de zienswijzen (nota van beantwoording zienswijzen) beantwoord worden.
2. Het bestemmingsplan is door de ínhoud van drie zienswijzen, op de volgende punten 

verbeterd:
a. Er is een aanvullend verkeersonderzoek uitgevoerd naar de verkeersgeneratie en 

verkeersveiligheid en de gevolgen voor de omgeving. Hierin is ter aanvulling op het 
eerdere onderzoek onder andere gekeken naar de gevolgen op spitstijden en de 
effecten op de omliggende wegen. Hieruit is gebleken dat de ontwikkeling goed 
opgevangen kan worden door de bestaande infrastructuur en de extra 
verkeersbewegingen leiden niet tot overschrijding van de verkeersnormen.

b. De begrippen 'volkstuin' en 'gemeenschapstuin' waren niet gespecificeerd. Daarom 
zijn nu begripsbepalingen toegevoegd.

c. Om meer duidelijkheid te geven over de bouw- en gebruiksmogelijkheden op de 
volkstuinen en de gemeenschapstuin, krijgt de gemeenschapstuin ook een aparte 
aanduiding. Daardoor is voor iedereen duidelijk wat waar is toegestaan.
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d. Er is een overzicht toegevoegd met alle participatiemomenten, om nog meer inzicht 

te geven in het participatieproces.

Kanttekening
Er zijn geen kanttekeningen.

Alternatieven
Het alternatief is de beantwoording van de zienswijzen gewijzigd vast te stellen, waardoor het 
bestemmingsplan op een andere wijze aangepast zou moeten worden. Hier zijn geen redenen toe, 
omdat de zienswijzen stuk voor stuk in de nota nauwkeurig zijn behandeld.

Overwegingen van het college
Het college is het eens met de beantwoording van de zienswijze en de wijze waarop het 
bestemmingsplan is aangepast. Daarom heeft het college geen bedenkingen of overwegingen bij 
het vaststellen van de nota van zienswijzen en daaruit volgende aanpassingen van het 
bestemmingsplan. De bestemmingswijziging biedt initiatiefnemers de mogelijkheid om woningbouw 
te realiseren. Daarmee bereikt het college gedeeltelijk de doelstellingen zoals gesteld in de 
Woonvisie 2018-2022.

Middelen
Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst opgesteld. Alle plankosten zijn voor 
rekening van de initiatiefnemer. Eventuele planschade wordt afgewenteld op de initiatiefnemer.

Participatie
Via de gemeentelijke website en de website van Landgoed Dennenheuvel wordt gecommuniceerd 
over deze ontwikkeling. Er heeft een intensief participatietraject plaatsgevonden dat georganiseerd 
is door de initiatiefnemer. Vervolgens heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd en 
omwonenden per brief geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan. Er is voldaan aan de 
wettelijke participatieplicht. De participatie staat uitgebreid omschreven in paragraaf 7.2 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en in bijlage 13 Overzicht 
participatiemomenten.

Dennenheuvel is door de gemeenteraad aangemerkt als een pilotproject in het kader van de 
Omgevingswet. Het gevolg daarvan is dat de tekst in het bestemmingsplan eenvoudiger is 
opgeschreven en zo beter te begrijpen is voor de inwoners. De kennis die hier is opgedaan (mede 
door enquêtes) wordt ook toegepast bij nieuwere bestemmingsplannen. Hiermee wordt 
vooruitgelopen op de komst van de Omgevingswet, die "eenvoudig beter" als een van de 
uitgangspunten hanteert.

Communicatie
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het ter inzage gelegd voor de duur van 6 weken. Er 
is direct beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Samenwerking (Heemstede)
n.v.t

Vervolgproces/evaluatie
Als de raad het bestemmingsplan Dennenheuvel vaststelt, wordt het plan zes weken ter visie 
gelegd. Tijdens deze periode kan eenieder die een zienswijze heeft ingediend beroep aantekenen. 
Degenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp bestemmingsplan, ontvangen een 
schríftelijk antwoord op hun zienswijze.

Bijlagen



Plankaart (2019001995)
Regels (2019001997)
Toelichting (2019001999)
Bijlage bij de regels (2019001998 
Bijlagen bij de toelichting (2019002000)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


