
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Ontwerp bestemmingsplan Oldenhove 2017 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2016; 

 

met inachtneming van amendement B; 

 

 

b e s l u i t: 

 

 

1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de overlegreacties; 

2. Het ontwerp bestemmingsplan Oldenhove vast te stellen met de volgende aanvullingen: 

- dat het jaartal 2017, waarin het plan definitief wordt, wordt toegevoegd (“bestemmingplan 
Oldenhove 2017”); 

- dat in het bestemmingsplan wordt bepaald dat de bouwhoogte van het hoofdgebouw niet 

hoger mag zijn dan 22,00 meter boven N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil) en dat 

van bijgebouwen (buiten het bouwvlak) de goothoogte ten hoogste 3,25 meter boven N.A.P. 

mag liggen en de bouwhoogte op ten hoogste 6,25 meter boven N.A.P. mag liggen; 

- dat nadrukkelijk in het bestemmingsplan wordt uitgesloten: de in artikel 31 (Algemene 

bouwregels) de onder 31.2.e (Overschrijding bouwgrenzen) opgenomen regel “Overige 

ondergeschikte dakopbouwen, die deel uitmaken van een gebouw, mogen uitsluitend binnen 

een bouwvlak worden opgericht, mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 20% van het 

bouwvlak en mogen de voor dat gebouw toegestane maximale bouwhoogte met niet meer 

dan 3 m overschrijden”; 
- dat nadrukkelijk in het bestemmingsplan wordt uitgesloten: de in artikel 33 (Algemene 

afwijkingsregels) de onder 33.1.c (Algemeen) genoemde regel “voor de op de verbeelding 

dan wel in de regels aangegeven maten en getallen, voor zover deze afwijking niet meer dan 

10% bedraagt en met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is op het 

bebouwd grondoppervlak, het bruto vloeroppervlak, de bebouwingspercentages en de 

aantallen zoals aangegeven op de verbeelding”.  
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Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 24  november 2016 

 

 
  , voorzitter 

 

 

 

    , griffier 

 

Voorgesteld besluit 

 

De raad besluit: 

1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de overlegreacties; 

2. Het ontwerp bestemmingsplan Oldenhove vast te stellen.  

 

 

Aanleiding en beoogd effect 

In Overveen is sinds 24 augustus 2013 het bestemmingsplan Overveen 2013 van kracht. De regels  in dit 

bestemmingsplan zijn van toepassing op het perceel van Oldenhove (Dompvloedslaan 1). Op 1 februari 

2016 heeft Stichting Sint Jacob aan de gemeente te kennen gegeven dat  er een onnauwkeurigheid is 

ontstaan bij het bestemmen van de bouwhoogte. Ten onrechte is de bouwhoogte, gemeten vanaf het peil, 

vastgesteld op 18 meter terwijl de bouwhoogte 22.5 meter had moeten bedragen. De gemeente is met 

Stichting Sint Jacob overeen gekomen om deze fout te repareren. Deze aanpassing wordt verwerkt in een 

integrale bestemmingsplanherziening, waarin ook de nieuwbouw mogelijk wordt gemaakt.  

 

Allereerst is er een concept bestemmingsplan opgesteld dat beschikbaar is gesteld aan de gemeente 

Haarlem, Veiligheidsregio Kennemerland, Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Noord-Holland 

(de vooroverleg partners). Deze partijen hebben hun reacties kenbaar gemaakt. Team Ruimtelijke Ordening 

heeft de overlegreacties beoordeeld en het plan verder uitgewerkt tot een ontwerp bestemmingsplan. Het 

ontwerp bestemmingsplan is nu gereed om vrij te geven in het kader van de zienswijze procedure. De 

bevoegdheid om het ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de zienswijzeprocedure ligt bij de raad.  

 

Om de bestemmingsplanprocedure voort te kunnen zetten en het vooroverleg te beantwoorden is uw 

instemming vereist. De doelstelling van het raadsvoorstel is af te wegen of het wenselijk is in te stemmen 

met het ontwerpbestemmingsplan Oldenhove. 

 

Politieke keuzeruimte 

De beleidskaders die van belang zijn, zijn de Structuurvisie, Bestemmingsplan Overveen 2013 en de Nota 

Ruimtelijke Beoordeling.  

 

Structuurvisie 

Iedere ontwikkeling moet bijdragen aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.  
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Bestemmingsplan Overveen 2013 

Het perceel heeft de bestemming Maatschappelijk 

 

Nota Ruimtelijke Beoordeling 

Iedere afwijking van het bestemmingsplan wordt getoetst aan de beleidsregels in deze nota. 

 

Gedachtegang 
 

Structuurvisie 

Het plan voldoet aan de structuurvisie. De maatschappelijke functie blijft gehandhaafd en de ruimtelijke 

kwaliteit zal toenemen door het nieuwe gebouw. 

 

Bestemmingsplan Overveen 2013 

Het bestemmingsplan bevat drie aanpassingen ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan, 

namelijk: 

 

1. De bouwhoogte 

Zoals in de aanleiding beschreven wordt, is de bouwhoogte in het huidig bestemmingsplan vastgesteld op 18 

meter (gemeten vanaf het peil), terwijl het gebouw al vanaf 1968(??) een bouwhoogte van 22.5 heeft. Deze 

fout wordt hersteld door het hoofdgebouw te bestemmen naar de werkelijke hoogte van 22.5 meter. 

 

2. Het bouwvlak 

Het huidige gebouw heeft een grillige contour. Door het toepassen van de krimpfolie techniek heeft het 

huidig bouwvlak ook een grillige contour. Dit is zeer beperkend voor nieuwbouwmogelijkheden. Om die 

reden wordt een nieuw, ruimer bouwvlak voorgesteld welke de kwaliteit van de nieuwbouw ten goede komt 

en het mogelijk maakt om toekomstbestendig te bouwen. Om te voorkomen dat er een groter gebouw wordt 

teruggebouwd is in het bestemmingsplan vastgelegd dat de huidige maximaal toegestane footprint 

gehandhaafd wordt. 

 

3. Parkeren 

Het huidig bestemmingsplan staat officieel slechts 2 parkeerplaatsen toe ten behoeven 

van het hoofdgebouw. Dit komt niet overeen met de werkelijke situatie, waarbij er ongeveer 45 

parkeerplaatsen bestaan. Daarom wordt parkeren bij de herziening opgenomen in de bestemming 

Maatschappelijk in plaats van de huidige bestemming Tuin-1. In de bestemming Maatschappelijk is 

er geen limiet aan het aantal parkeerplaatsen waardoor dit niet meer als een beperking kan gelden ten 

opzichte van het gewenste gebruik. 

 

Ten opzichte van de huidige werkelijke situatie is het nieuwe bestemmingsplan enkel afwijkend wat betreft 

het oppervlakte van het bouwvlak, echter zonder dat hiermee een grotere footprint is toegestaan. 

 

Nota Ruimtelijke Beoordeling 

Het plan voldoet aan de Nota Ruimtelijke beoordeling, omdat het voldoet aan de beleidsregels in de nota. 

 

Overwegingen van het college 

Het college gaat akkoord met het bestemmingsplan omdat er geen grote inhoudelijke wijziging zal 

plaatsvinden. Het nieuwe bestemmingsplan corrigeert de eerder gemaakte fouten in het vorig 

bestemmingsplan en maakt geen toename van bouwmassa mogelijk. Hiermee wordt de nieuwbouw van een 

nieuw Oldenhove mogelijk gemaakt. 

 

Middelen 

Niet van toepassing 

 

Participatie 

Op 13 oktober 2016 heeft een bijpraatavond plaatsgevonden om de omwonenden op de hoogte te stellen 

van de  algemene stand van zaken rondom Oldenhove. Daarnaast zal de gebruikelijke participatie 

plaatsvinden behorend bij een bestemmingsplan procedure. Ten tijde van de ter inzage legging van het 

ontwerp bestemmingsplan zal er vanuit de gemeente een inloopavond georganiseerd worden over het 

nieuwe bestemmingsplan.  

 

Communicatie 

Het ontwerp bestemmingsplan wordt vanaf 2 december voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. De 

omwonenden worden hier per brief over geïnformeerd. Tijdens de ter inzage periode kan iedereen een 

zienswijze indienen. De ter visie legging wordt aangekondigd in de Staatscourant en Het Weekblad.  
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Samenwerking (Heemstede) 

Niet van toepassing 

 

Vervolgproces/evaluatie 

Na de ter inzage legging worden de zienswijzen opgenomen in een nota van beantwoording. Het 

bestemmingsplan zal ter vaststelling opnieuw worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Bijlagen 

Verbeelding (Corsa 2016039845) 

Regels (Corsa 2016039844) 

Toelichting (Corsa 2016039843) 

Nota inspraak en overleg (Corsa 2016039489) 

 

Achterliggende documenten 

N.v.t. 

 

 

  

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 

 

 

 

Advies Commissie 

Wethouder Kruijswijk  zegt toe te komen met een nader verhaal over het vaststellen van de 

peilhoogte: hoe is het gemeten en hoe  bewaken we het?    TCG87 

Wethouder Kruijswijk zegt toe het stuk uit het stuurgroepoverleg ,waaruit duidelijk wordt wat er 

afgesproken is, toe te sturen.         TCG88 

Wethouder Kruijswijk stuurt de schetstekening en de oppervlakte van de footprint toe. 

De voorzitter concludeert dat het  Ontwerp Bestemmingsplan Oldenhove 2017 als bespreekpunt 

naar de raad gaat. Als de leden van de commissie vinden  dat zij niet tevreden zijn met de 

toelichting l over de peilhoogte dan kunnen zij het onderwerp van de agenda halen bij de 

vaststelling van de raadsagenda tijdens de raadsvergadering van 24 november. 
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