
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een half kunstgrasveld, het plaatsen van een 

ballenvanger en hekwerk en ondergrondse beregeningsinstallatie bij hockeyclub HBS, Bergweg 1a 

te Bloemendaal. 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016; 

 

met inachtneming van amendement A; 

 

 

 

b e s l u i t: 

 

 

Het verzoek om een Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven ex artikel 6.5 lid 1 van het 

Besluit omgevingsrecht (Bor) af te wijzen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 24  november 2016 

 

 
  , voorzitter 

 

 

 

    , griffier 
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Voorgesteld besluit 

 

De verklaring van geen bedenkingen af te geven ex artikel 6.5 lid 1 van het Bor voor de aanleg van 

een half kunstgrasveld, het plaatsen van een ballenvanger en een hekwerk en een ondergrondse 

beregeningsinstallatie bij hockeyclub HBS, Bergweg 1a te Bloemendaal. Aan de verklaring van geen 

bedenkingen worden de volgende voorwaarden verbonden: 

 

- Het kunstgrasveld dient te worden omgeven door een groene zoom van 1 meter hoog. 

Deze zoom kan bestaan uit een natuurlijke haag of een scherm met aanplant in de vorm 

van hedera. In het geval van een natuurlijke haag, wordt een verzorgingstermijn van drie 

jaar vanuit de gemeente gesteld. Dit komt de kwaliteit van de haag ten goede; 

 

- De kleur van het kunstgras dient te worden uitgevoerd in een groene kleur die zo dicht 

mogelijk aansluit bij natuurlijk gras. Andere kleuren dan groen zijn uitgesloten; 

 

- De materialisatie voor constructieve delen wordt in een donkere, gedekte kleur uitgevoerd. 

Hierdoor valt deze visueel zoveel mogelijk weg tegen de achtergrond; 

 

- Lichtinstallaties op de bestemming ‘Sport, met de aanduiding landschapswaarden’ worden 

niet toegestaan.  

 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Hockeyclub HBS heeft op 30 juli 2015 een omgevingsaanvraag ingediend voor het aanleggen van een half 

kunstgrasveld, het plaatsten van een ballenvanger en hekwerk en een beregeningsinstallatie op het perceel 

Bergweg 1a te Bloemendaal. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. 

 

Om medewerking te kunnen verlenen aan de omgevingsvergunning is een afwijking van het 

bestemmingsplan ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 ° van de Wabo vereist. De gemeenteraad 

heeft in 2010 een lijst met activiteiten vastgesteld waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is 

vereist. Deze lijst is opgenomen in de Nota ruimtelijke beoordeling. De nu voorliggende aanvraag past niet 

in deze lijst. U wordt daarom gevraagd een besluit te nemen over de verklaring van geen bedenkingen. 

 

Beoogd effect is dat de gemeenteraad een besluit neemt over de verklaring van geen bedenkingen en 

daarmee over de omgevingsvergunning. 

 

 

Politieke keuzeruimte 

 

Bij de afweging over deze omgevingsaanvraag is het volgende beleidskader van belang: 

- Nota ruimtelijke beoordeling 2010: iedere omgevingsaanvraag of principeverzoek in strijd met het 

bestemmingsplan wordt getoetst aan de beleidsregels in deze nota. 

- Structuurvisie Bloemendaal: hierin is als algemeen ruimtelijk uitgangspunt opgenomen dat er bij 

iedere ruimtelijke ontwikkeling sprake moet zijn van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De 

sportvelden aan de Bergweg liggen in de landgoederenzone. 

- Bestemmingsplan Bloemendaal 2012: uitgangspunten uit de structuurvisie zijn verwerkt in het 

bestemmingsplan. Bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft een afweging over een heel 

kunstgrasveld plaatsgevonden. Er is toen een zwaarder gewicht toegekend aan de 

landschapswaarden; 

- Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV): regels waaraan bestemmingsplannen en afwijkingen van 

het bestemmingsplan in de provincie Noord-Holland moeten voldoen. 

 

De omgevingsaanvraag is voorafgegaan door een principeverzoek. Het college heeft op 9 juni 2015  

besloten medewerking te verlenen aan het principeverzoek na afweging van het maatschappelijk belang en 

het landschappelijk belang. Hieraan zijn voorwaarden verbonden met betrekking tot de inpassing in het 

landschap. 

 

De gemeenteraad heeft de keuzeruimte om de verklaring van geen bedenkingen te verlenen of te weigeren. 

In beide gevallen moet dit besluit zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing, waaronder een 

belangenafweging. 
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Gedachtegang 

 

In de bijgaande ruimtelijke onderbouwing wordt de aanvraag getoetst aan het ruimtelijk beleid en vindt er 

een afweging van belangen plaats. 

 

Geconcludeerd wordt dat het wenselijk is om in dit geval de verklaring van geen bedenkingen af te geven, 

omdat aan het maatschappelijk (in casu sport-)belang een zwaarder gewicht wordt toegekend dan aan het 

landschappelijk. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het besluit over het eerder ingediende 

principeverzoek. 

 

 

Overwegingen van het college 

 

Aan het voorstel om de verklaring van geen bedenkingen af te geven liggen de volgende overwegingen ten 

grondslag: 

- Het college heeft in 2015 onder voorwaarden ingestemd met het principeverzoek dat aan deze 

aanvraag omgevingsvergunning voorafging. De voorliggende omgevingsaanvraag is een vervolg op 

het besluit over het principeverzoek; 

- De hockeyclub heeft het halve veld nodig om de huidige leden goed te kunnen accommoderen. De 

hockeybond heeft sinds 2012 meer eisen aan het wedstrijdschema gesteld, waardoor meer tijd 

nodig is om het zelfde aantal wedstrijden te kunnen spelen. Het gaat dan om sproeitijden tussen de 

wedstrijden en de grootte van de jeugdteams, 11-tallen in plaats van 8-tallen. De hockeyclub kan 

daardoor haar maatschappelijke rol minder goed vervullen. HBS groeit niet in ledenaantal. 

- De omgevingsaanvraag heeft effect op de openheid van het landschap. Inpassingsmaatregelen 

kunnen deze het effect op de openheid slechts beperkt verminderen. Het plaatsen van hekken en 

ballenvangers komen immers voort uit het regelement van de hockeybond (KNHB) en deze kunnen 

niet verlaagd worden of achterwege blijven. Desondanks wordt aan het maatschappelijk belang een 

zwaarder gewicht toegekend dan aan het landschappelijk belang. 

 

In de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing wordt het voorstel nader onderbouwd. 

 

 

Middelen 

 

Voor dit besluit hoeven geen middelen te worden vrijgemaakt. 

 

 

Participatie 

 

Hockeyclub HBS heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Omwonenden hebben 

schriftelijk gereageerd op de ingediende aanvraag. In de brieven van omwonenden wordt vooral ingegaan 

op de gevolgen voor de landschappelijke waarden van de strandvlakte. Zij zijn tegen de aanleg van het 

halve kunstgrasveld. In de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing wordt nader ingegaan op het belang van 

omwonenden. 

 

 

Communicatie 

 

Na besluitvorming worden zowel HBS als de omwonenden die schriftelijk hebben gereageerd van het besluit 

op de hoogte  gesteld. 

 

 

Samenwerking (Heemstede) 

 

N.v.t. 

 

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

Als de raad besluit de verklaring van geen bedenkingen af te geven, wordt een ontwerpbesluit voor het 

verlenen van de omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Een ieder heeft de mogelijkheid om dan een 

zienswijze in te dienen. De voorwaarden worden overgenomen in de omgevingsvergunning. 
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Bijlagen 

 

1. Aanvraag omgevingsvergunning (2015053804) 

2. Ruimtelijke onderbouwing (2016035990) 

 

Achterliggende documenten 

 

- 

 

  

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 

 

 

 

Advies Commissie 

De heer Westphal (D66) legt een concept-motie voor. Deze staat los van de beslissing over de 

verklaring van geen bedenkingen, maar richt zich op een regionale aanpak van de hockeysport. 

De discussie gaat over: 

 De onderbouwing van het raadsvoorstel 

 Waarom het college eerst negatief was en nu positief,  

 De weging van het maatschappelijk belang van sport en het belang van de aanvrager ten 

opzichte van het landschappelijk belang en het belang van de omwonenden 

 De aanwezigheid van een juridisch advies, wat de raad niet kent 

 Wel of niet precedentwerking 

 De concept-motie van de heer Westphal (D66) 

Wethouder Kruijswijk wijst erop dat het hier betreft een bijzonder en specifiek geval (klein stukje 

veld). Het maatschappelijke c.q. sport belang is doorslaggevend. De schade aan het landschap is 

gering. Geluidsoverlast speelt geen rol.  

Wethouder Kruijswijk legt uit wat er in het juridisch advies staat, namelijk op welke wijze tot 

zorgvuldige besluitvorming kan worden gekomen. Het advies heeft een rol gespeeld bij de 

afweging van het college. Dit is een extern advies voor interne beraadslaging en dat wordt, zoals 

gebruikelijk, niet beschikbaar gesteld aan de raad. Wethouder Kruijswijk zegt toe dat het advies 

kan worden ingezien bij de wethouder na ondertekening geheimhoudingsverklaring.          TCG 91 

Wethouder Kruijswijk zegt niet bang te zijn voor precedentwerking.  

De wethouder staat positief tegenover de concept-motie. 

De heer Heukels (LB) biedt aan om te helpen bij het goed formuleren van het dictum (afwijzen 

van de verklaring van geen bedenkingen). 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp als bespreekpunt naar de raadsvergadering van 24 

november 2016 gaat. De commissie adviseert in meerderheid negatief over het voorstel (tegen: 

CDA, GrL, VVD, LB, HvB; voor: D66, PvdA). 

 

 



 
 

 

 

De raad der gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016; 

 

 

 

 

b e s l u i t: 

 

 

de verklaring van geen bedenkingen af te geven ex artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht 

(Bor) voor de aanleg van een half kunstgrasveld en voor realisatie van een ballenvanger, een 

hekwerk en een ondergrondse beregeningsinstallatie bij hockeyclub HBS, Bergweg 1a te 

Bloemendaal. Aan de verklaring van geen bedenkingen worden de volgende voorwaarden 

verbonden: 

 

- Het kunstgrasveld dient te worden omgeven door een groene zoom van 1 meter hoog. 

Deze zoom kan bestaan uit een natuurlijke haag of een scherm met aanplant in de vorm 

van hedera. In het geval van een natuurlijke haag, wordt een verzorgingstermijn van drie 

jaar vanuit de gemeente gesteld. Dit komt de kwaliteit van de haag ten goede; 

 

- De kleur van het kunstgras dient te worden uitgevoerd in een groene kleur die zo dicht 

mogelijk aansluit bij natuurlijk gras. Andere kleuren dan groen zijn uitgesloten; 

 

- De materialisatie voor constructieve delen wordt in een donkere, gedekte kleur uitgevoerd. 

Hierdoor valt deze visueel zoveel mogelijk weg tegen de achtergrond; 

 

- Lichtinstallaties op de bestemming ‘Sport, met de aanduiding landschapswaarden’ worden 

niet toegestaan. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 24-11-2016. 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , griffier 
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