
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 
Onderwerp 
 
Het college stelt voor het gebrek in het Veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012 voor wat betreft 
in de bestemming “Natuur” te herstellen, zodat deze overeenkomt met het vaststellingbesluit. Dit 
besluit wordt op de wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt en medegedeeld. 
 
Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016  
 

b e s l u i t: 

 
Ter uitvoering van de tussenuitspraak van 24 augustus 2016 van de Raad van State in de beroeps-
procedure van het Veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012: 
 het huidige artikel 13.2.2 van het veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012 in te trekken; 
 het nieuwe artikel 13.2.2 vast te stellen, dat luidt: 

“Ten aanzien van de in de bestemming Natuur bedoelde gronden gelden de volgende bepa-

lingen: 

a.  de bouwhoogte van erfafscheidingen mag ten hoogste 1,20 m bedragen; 

b.  de hoogte van overige bouwwerken geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen; 

c.  de bouw van overkappingen is niet toegestaan." 

 
 
De raad voornoemd, d.d. 27 oktober 2016 
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Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 27 oktober 2016 
 

 
  , voorzitter 
 
 

    , griffier 
 
 
Voorgesteld besluit 

 
Ter uitvoering van de tussenuitspraak van 24 augustus 2016 van de Raad van State in de beroeps-
procedure van het Veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012: 
 het huidige artikel 13.2.2 van het veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012 in te trekken; 
 het nieuwe artikel 13.2.2 vast te stellen, dat luidt: 

 “Ten aanzien van de in de bestemming Natuur bedoelde gronden gelden de volgende bepa-

lingen: 

a.  de bouwhoogte van erfafscheidingen mag ten hoogste 1,20 m bedragen; 

b.  de hoogte van overige bouwwerken geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen; 

c.  de bouw van overkappingen is niet toegestaan." 

 
Aanleiding en beoogd effect 

 
Op 25 november 2015 heeft u het Veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012 vastgesteld. Per abuis kwam de 
publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl niet overeen met het vaststellingsbesluit. Bij de ontvangst van de 
beroepen kwam de verkeerde publicatie aan het licht.  
 
De beroepsgronden zijn op één punt na ongegrond verklaard. De gegrondverklaring betrof de niet juiste 
vermelding van de bestemming "Natuur" op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Artikel 13.2.2 (bestemming Natuur - onderdeel Bouwwerken geen gebouwen zijnde) was per abuis als volgt 
geformuleerd: 
“Ten aanzien van de in de bestemming Natuur bedoelde gronden gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag ten hoogste 1,20 m bedragen; 

b. de bouw van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde is niet toegestaan.” 
 
Hier had, conform het vaststellingsbesluit, moeten staan:  
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag ten hoogste 1,20 m bedragen; 

b. de hoogte van overige bouwwerken geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen",  

c. de bouw van overkappingen is niet toegestaan."  

 
De tekst die op www.ruimtelijkeplannen.nl stond, betrof de tekst uit het ontwerp veegbestemmingsplan. Bij 
het definitieve plan is de tekst gewijzigd vastgesteld, maar niet goed doorgevoerd op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De Raad van State heeft uw raad opgedragen het gebrek te herstellen door een 
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besluit te nemen waarin de tekst van de bestemming “Natuur” overeenkomt met het vaststellingsbesluit.  
Dit besluit wordt op de wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt en medegedeeld.  
 
Politieke keuzeruimte 
 
Het betreft hier een actie die is opgedragen door de Raad van State. Er kan voor gekozen worden hetgeen 
opgedragen is niet uit te voeren. De Raad van State zal dan naar verwachting het plan op dit onderdeel ver-
nietigen. Aangezien het hier een kleine aanpassing betreft van een omschrijving die u bewust heeft vastge-
steld, is het aan te raden de tussenuitspraak van de Raad van State op te volgen. 
 
Gedachtegang 
 
N.v.t.  
 
Overwegingen van het college 
 
N.v.t. 
 
Middelen 
 
N.v.t. 
 
Participatie 
 
N.v.t. 
 
Communicatie 

 
N.v.t. 
 
Samenwerking (Heemstede) 

 
N.v.t. 
 
Vervolgproces/evaluatie 

 
Op het moment dat dit besluit wordt vastgesteld, gepubliceerd en medegedeeld via de wettelijke voorge-
schreven wijze en dit aan de Raad van State en appellant wordt medegedeeld, is er voldaan aan hetgeen is 
opgedragen. Partijen kunnen tegen dit besluit binnen vier weken hun zienswijze over de wijze waarop het 
gebrek is hersteld naar voren brengen. De Raad van State zal vervolgens een einduitspraak doen. 
 
Bijlagen 

 
2016033410: tussenuitspraak Raad van State 
 
Achterliggende documenten 

 
N.v.t. 
 
 
  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
 
Advies Commissie 
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De voorzitter concludeert dat het onderwerp op verzoek van HvB als bespreekpunt naar de raad 
van 27 oktober 2016 kan. 
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