
 
 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 
Onderwerp 
 
Verkoop Ter Hoffsteedeweg 1 Overveen 
 
Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2016  
 
 

b e s l u i t: 

 
 

1. geen zienswijzen of bedenkingen in te dienen over het voornemen van het college het pand 
Ter Hoffsteedeweg 1 te Overveen te verkopen ten behoeve van de vestiging van een 
gezondheidscentrum; 

2. Een Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven op grond van artikel 6.5 lid 1 van het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) voor een omgevingsaanvraag met een maatschappelijke 
functie onder de voorwaarde dat  de omgevingsaanvraag past binnen de uitgangspunten 
van het kavelpaspoort voor een maatschappelijke functie.  

 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 22 december 2016 
 

 
  , voorzitter 
 
 
 

    , griffier 
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Voorgesteld besluit 

 

1. Geen zienswijzen of bedenkingen in te dienen over het voornemen van het college het pand Ter 
Hoffsteedeweg 1 te Overveen te verkopen ten behoeve van de vestiging van een 
gezondheidscentrum; 

2. Een Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven op grond van artikel 6.5 lid 1 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) voor een omgevingsaanvraag met een maatschappelijke functie onder de 
voorwaarde dat  de omgevingsaanvraag past binnen de uitgangspunten van het kavelpaspoort 
voor een maatschappelijke functie. 

 
Aanleiding en beoogd effect 

 

Het pand is leeggekomen na verhuizing van de laatste bewoner. Op grond van staand beleid zou de woning 
nu op de vrije markt, vrij van huur, voor een zo hoog mogelijke opbrengst kunnen worden verkocht. 
De gemeente is echter door huisartsen in Overveen benaderd voor vervangende praktijkruimte. De huidige 
praktijkruimte wordt op korte termijn gesloopt. 
Daarom zijn een tweetal zogenaamde kavelpaspoorten gemaakt, die vanuit de ruimtelijke 
invullingsmogelijkheden de gebruiksmogelijkheden van de kavel inzichtelijk maken. Eén kavelpaspoort 
beschrijft de maximale mogelijkheden voor nieuwbouw vanuit de huidige bestemming wonen/tuin, en het 
tweede kavelpaspoort beschrijft de mogelijkheden voor de bestemming maatschappelijk. De bestemming 
maatschappelijk biedt de mogelijkheid een gezondheidscentrum met huisartsen op het perceel te vestigen. 
Een stichting wil ten behoeve van de realisatie van een gezondheidscentrum de kavel kopen voor een prijs 
die circa de taxatiewaarde bedraagt van de kavel bij verkoop met een woonbestemming. Het taxatierapport 
ligt, in verband met de onderhandelingspositie van de gemeente voor u vertrouwelijk ter inzage bij ons 
college.  
Met de verkoop van de kavel voor een maatschappelijke bestemming worden beide doelen bereikt. 
De huisartsen vinden zo vervangende praktijkruimte in Overveen. De hoogst haalbare opbrengst bij verkoop 
met een woonbestemming wordt toch bereikt. 
 
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 enerzijds het behoud van huisartsen in Overveen en anderzijds de realisering van een 
opbrengst conform het door uw raad gestelde kader bij de verkoop van de resterende gemeentewoningen 
na vrijkomen van huur. 
 
Politieke keuzeruimte 
 
De gemeenteraad moet op grond van artikel 160 lid 1 sub e en 169 lid 4 van de gemeentewet door het 
college worden verzocht wensen en bedenkingen uit te brengen bij de verkoop van onroerend goed als de 
raad daarom vraagt of als de verkoop ingrijpende gevolgen heeft voor de gemeente. Met de verkoop van 
deze woning nadat hij vrij komt van huur, heeft uw raad in het verleden al ingestemd. Nu stellen wij echter 
voor deze kavel te verkopen voor maatschappelijke doeleinden. 
Indien uw raad geen wensen of bedenkingen heeft, dient u voorts een Verklaring van Geen Bedenkingen te 
verstrekken, opdat de koper een omgevingsvergunning kan aanvragen met een compleet bouwplan voor 
een gezondheidscentrum. De doorlooptijd tot realisatie wordt bekort als uw raad nu ook deze verklaring 
afgeeft. De doorlooptijd van de omgevingsvergunning kan dan binnen de 26 weken blijven. 
 
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. Het 
perceel ligt in de landgoederenzone. Uitgangspunt is dat de oppervlakte van de bebouwing niet mag 
toenemen. 
- Bestemmingsplan Overveen 2013: daarin heeft het perceel de bestemming Wonen en Tuin; 
- Kavelpaspoort Ter Hoffsteedeweg 1: situering van het bouwvlak; 
- Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV): regels waaraan bestemmingsplannen en afwijkingen van 
het bestemmingsplan in de provincie Noord-Holland moeten voldoen. 
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Uw raad 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 
 
 
Gedachtegang 
 
Bij een positief besluit over de verkoop van het perceel  aan de stichting kan het probleem dat voor de 
huisvesting van huisartsen in Overveen ontstaat bij de sloop van Oldenhove worden opgevangen. De kern 
Overveen krijgt een geheel nieuw gezondheidscentrum met een huisartsenvestiging. 
 
Vanwege het maatschappelijk belang is het wenselijk om in dit geval de verklaring van geen bedenkingen af 
te geven. 
 
Overwegingen van het college 
 
Het college staat positief tegenover de realisatie van een gezondheidscentrum aan de Ter Hoffsteedeweg 1.  
Aan het voorstel om de verklaring van geen bedenkingen af te geven liggen de volgende overwegingen ten 
grondslag: 
- er is sprake van een maatschappelijk belang. De locatie zal dienstdoen als vestiging voor de huisartsen; 
- de footprint van het gebouw inclusief bijgebouwen neemt toe van 166 m2 naar 220m2;  
- het vergroten van de bebouwde oppervlakte is in strijd met de structuurvisie onderdeel landgoederenzone; 
- ingevolge de nota ruimtelijke beoordeling 2010 kan daarvan worden afgeweken mits ten behoeve van een 
maatschappelijk doel zoals het onderhavige;  
- het bouwvolume van het te realiseren gebouw met een maatschappelijke bestemming blijft ten opzichte 
van een gebouw met een woonbestemming ongeveer gelijk, maar is een verdiepingshoogte lager;  
- in het kavelpaspoort is aangegeven binnen welk gebied het bouwvlak kan schuiven; 
- de parkeerbehoefte kan op eigen terrein worden opgevangen; 
- voor de toegang kan gebruik worden gemaakt van de toegang tot het gemeentehuis, waardoor de groene 
zone tussen de kavel en de ter Hoffsteedeweg ongeschonden blijft. 
 
Middelen 
 
Er is geen boekwaarde meer van deze woning. Dit betekent dat door de verkoop een boekwinst ontstaat. 
Voorgesteld wordt de boekwinst te laten toevallen aan de bestemmingsreserve “afbouw schulden”.  
 
In de meerjarenbegroting 2017-2020 is met leegstand rekening gehouden en is er geen huuropbrengst 
meer geraamd voor deze woning. Er zijn wel eigenaarslasten in de meerjarenbegroting opgenomen, zoals 
belastingen en rechten, verzekeringspremie en de storting in het meerjaren onderhoudsplan. Deze lasten 
zijn totaal € 2.590. Deze lasten komen bij verkoop te vervallen en leveren dus een structureel voordeel voor 
de exploitatie op. 
De financiële consequenties zullen, na verkoop, in de voorjaarsnota 2017 worden verwerkt. 
 
Participatie 

 
Over dit voorstel heeft nog geen participatie plaatsgevonden. De ontwerp omgevingsvergunning zal zes 
weken ter inzage worden gelegd. Een ieder heeft de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Daarnaast 
wordt overwogen om een informatiemoment voor omwonenden te organiseren. 
 
Communicatie 

 
Het besluit van de raad zal door de wethouder in samenspraak met team Vastgoed aan de stichting worden 
gecommuniceerd. 
 
Samenwerking (Heemstede) 

 
N.v.t. 
 
Vervolgproces/evaluatie 

Als uw raad geen wensen of bedenkingen heeft over de verkoop van de kavel ten behoeve van 
maatschappelijk doeleinden, en de verklaring van geen bedenkingen afgeeft voor de verandering van de 
bestemming wonen naar maatschappelijk, wordt een ontwerpbesluit voor het verlenen van de 
omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Een ieder heeft de mogelijkheid om dan een 



-4- 

zienswijze in te dienen. 

 
Bijlagen 

1. Kavelpaspoort Wonen 2016020624 
2. Kavelpaspoort Maatschappelijk 2016022840  
3. Taxatierapport Wonen 2016042764 (vertrouwelijk, in te zien na inlog)  
4. Taxatierapport Maatschappelijk 2016042763 (vertrouwelijk, in te zien na inlog) 
 
 
Achterliggende documenten 

 
N.v.t. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
 
Advies Commissie 
Na bespreking zegt wethouder Heijink toe de in de commissie aanwezige punten voor de raad van 
22 december te adresseren. Dit zijn de volgende onderwerpen:    TCG96 

- De onduidelijkheid van de kaders en uitwerking van de eventuele kettingbedingen in het 

contract; 

- De mogelijkheden om het pand voor andere kopers beschikbaar te stellen of te 

inventariseren of meer partijen interesse zouden hebben in het object; 

- De mogelijkheden om slechts een deel van het perceel te verkopen om zo de beeldkwaliteit 

van de landschapsarchitectuur rond het gemeentehuis te borgen; 

- De geschiktheid van de locatie ten overstaande van andere mogelijke locaties; 

- De fatale termijn voor dit collegevoorstel.       

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) stuurt het college haar 17 vragen ter beantwoording toe. 
       

 

De voorzitter stelt in samenspraak met de commissie vast dat onder voorbehoud van het 
beantwoorden van bovenstaande punten en vragen door de wethouder, dat het onderwerp als 
bespreekpunt naar de raadsvergadering van 22 december 2016 gaat.  Het is dan aan de Raad om 
bij het vaststellen van de agenda van de Raad te bepalen of het onderwerp op dat moment rijp 
voor bespreking is.   
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