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Onderwerp
Verlenen verklaring van geen bedenkingen (WGB) voor het project Witte Hond, Leidsevaart 272- 
288, Vogelenzang

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2019

besluit:

1. De Nota beantwoording zienswijze project de Witte Hond vast te stellen;
2. Een Verklaring van geen bedenkingen (WGB) af te geven voor het project Witte Hond, 
Leidsevaart 272-288, Vogelenzang

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de Raad der Gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 12 december 2019.
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Voorgesteld besluit
1. De Nota beantwoording zienswijze project de Witte Hond vast te stellen;
2. Een Verklaring van geen bedenkingen (WGB) af te geven voor het project Witte Hond, 
Leidsevaart 272-288, Vogelenzang

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Brederode Wonen heeft op 19 november 2018 een aanvraag om omgevingsvergunning gedaan 
voor het slopen van 9 sociale huurwoningen en, op dezelfde locatie, terugbouwen van 21 sociale 
huurwoningen op de locatie Leidsevaart 272-288 te Vogelenzang. Op 29 november 2017 heeft 
Brederode hiervoor al het eerste principeverzoek ingediend bij de gemeente, waarover het college 
op 3 april 2018 positief heeft besloten. In de tussenliggende periode heeft de gemeenteraad een 
nieuwe Woonvisie vastgesteld waarin levensloopbestendig bouwen en duurzaamheid nadrukkelijk 
meer aandacht hebben gekregen.

Op basis van artikel 6.5 lid 1 van het Bor kan een vergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan slechts worden verleend als de gemeenteraad heeft ingestemd met de verklaring 
van geen bedenkingen.
Op 4 juli 2019 heeft u ingestemd met een ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Tegen deze 
verklaring is een zienswijze binnengekomen. Helaas is de zienswijze per abuis niet behandeld. Nu 
er een zienswijze is ingediend, had u deze moeten behandelen en in moeten stemmen met de nota 
van beantwoording van de zienswijze en een definitieve verklaring van geen bedenkingen moeten 
afgeven. De vergunning is op 3 oktober 2019, zonder de zienswijze te betrekken, verleend.

Beoogd effect
Het doel is dat u, hangende het beroep, alsnog de zienswijze behandelt en beslist op de definitieve 
afgifte van de vvgb.

Politieke keuzeruimte
Hangende het beroep is het mogelijk om het gebrek te herstellen. Voorgesteld wordt hiervan 
gebruik te maken, zodat de rechter hierover kan buigen op het moment het beroep wordt 
behandeld.

Gedachtegang

Argumenten
Ten onrechte is de zienswijze niet meegenomen bij het opstellen van de definitieve vergunning. De 
raad had hieraan voorafgaand de nota van beantwoording zienswijze moeten vaststellen en een 
definitieve WGB moeten afgeven. De zienswijze is inhoudelijk beoordeeld en wordt ter vaststelling 
voorgelegd aan de raad.

Kanttekening
Indien het beroep wordt ingetrokken, is er geen grond meer om het gebrek te herstellen te nemen. 
Dit raadsvoorstel moet dan ingetrokken worden.

Alternatieven
Afgewacht kan worden op de uitspraak van de rechtbank op het beroep. Indien de rechter het 
besluit vernietigt, moet de gehele procedure opnieuw. De verwachting is dat er een aanzienlijke 
claim wegens vertraging schade vanuit de aanvrager wordt ingediend.

Overwegingen van het college
Voorgesteld wordt, hangende het beroep, de zienswijze alsnog te behandelen. De rechter kan dit
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dan betrekken bij de behandeling van het beroep. De mogelijkheid dat de rechter het besluit 
vernietigt wegens onzorgvuldige voorbereiding is op die grond dan nihil.

Middelen
N.v.t.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
De afgifte van de WGB wordt naar appellant en de rechtbank gestuurd.

Samenwerking (Heemstede)
N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
Collegebesluit (2019007577)
Nota zienswijze (2019007642)

Achterliggende documenten
Besluit afgifte ontwerp WGB (2019002985)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


