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Onderwerp
Voor het perceel Hoge Duin en Daalseweg 21C stellen wij de raad vooreen voorbereidingsbesluit te 
nemen.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2020

besluit:

1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Hoge Duin en 
Daalseweg 21c, kadastraal bekend als Bloemendaal A 11379, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid 
van de Wet ruimtelijke ordening (voorbereidingsbesluit) voorde gronden die zijn aangegeven op 
de verbeelding met bestandsnaam NL.IMR0.0377.VBHDDweg21C-vg01;
2. te bepalen dat het verboden is om wijzigingen aan tejiremen iniheţĻfşįte lijk gebruik van 
gronden en bouwwerken, zoals dat bestond op bermpmgflČA^aTūžýŕgřkingtreding van dit besluit;
3. te bepalen dat het voorbereidingsIrestuiTin w^rkĩn&^rttíHřĆ^ 18 september 2020;
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Voorgesteld besluit

1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Hoge Duin en 
Daalseweg 21c, kadastraal bekend als Bloemendaal A 11379, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid 
van de Wet ruimtelijke ordening (voorbereidingsbesluit) voorde gronden die zijn aangegeven op 
de verbeelding met bestandsnaam NL.IMR0.0377.VBHDDweg21C-vg01;
2. te bepalen dat het verboden is om wijzigingen aan te brengen in het feitelijk gebruik van 
gronden en bouwwerken, zoals dat bestond op het moment van inwerkingtreding van dit besluit;
3. te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 18 september 2020;

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Het perceel aan de Hoge Duin en Daalseweg 21cis in eigendom van de gemeente Bloemendaal. Het 
perceel met gebouw, samen 85 m2, ligt ingeklemd tussen percelen met drie villa's. Het perceel is 
vanaf de openbareweg bereikbaar door middel van een recht van overpad. Het pad dat toegang 
verschaft tot het perceel is niet verhard en daardoor enkel te voet bereikbaar.

Tot halverwege 2019 huurden de Protestantse Gemeente en KPN het gebouw aan de Hoge Duin en 
Daalseweg 21c. Ze hadden hier beide zendapparatuurstaan. Na halverwege 2019 hadden beide 
huurders geen behoefte meer aan de locatie. Voordat het gebouw gebruikt werd voor 
zendapparatuur behoorde het als bijgebouwbij een vande naastgelegen panden (dienstwoningen 
voormalig filtergebouw).

Nu dit gebruik ten einde is gekomen en alle overige, omliggende panden een woonbestemming 
hebben, is het wenselijk ook hier aan de bestemming wonen te geven, namelijk wonen buiten 
bouwvlak. Hiermee wordt het gebouw een bijgebouw, geen eigen hoofdgebouw. Zelfstandige 
bewoning van het gebouw is daarmee niet mogelijk.
Het aanhouden van de bestemming bedrijf is niet wenselijk, omdat dat mogelijk een ontwikkeling in 
gang gaat zetten naar het bedrijfsmatig exploiteren van de ruimte voorfitness, yoga of andere 
soortgelijke commerciële activiteiten, waarvoorde situatie op het perceel niet geschikt is.
Na het voorbereidingsbesluit kan overgegaan worden tot verkoop van het perceel.

Beoogd effect
Het beoogd effect is dat wordt voorkomen dat gebruik gemaakt wordt van de bestaande rechten in 
het bestemmingsplan. Het voorstel is daarom om voor het betreffende perceel een 
voorbereidingsbesluit te nemen. Hierdoor wordt een eventuele aanvraag omgevingsvergunning 
aangehouden totdat een herziening van het bestemmingsplan in procedure is gebracht. Zodoende 
wordt voorkomen dat een potentiële koper voorafgaand aan het inwerkingtreden van het 
voorbereidingsbesluit een aanvraag omgevingsvergunning indient om nog gebruikte maken van de 
bouw- en gebruiksrechten uit het huidige bestemmingsplan.

Politieke keuzeruimte
Het vaststellen van een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat het 
bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Het vaststellen van het 
uiteindelijke bestemmingsplan is tevens een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Gedachtegang
1.1 Het aanhouden van de bestemming bedrijf is niet wenselijk
Het behouden van de bedrijfsbestemming zet mogelijke ontwikkeling in gang naar het 
bedrijfsmatig exploiteren van de ruimte voorfitness, yoga of andere soortgelijke commerciële 
activiteiten, waarvoorde situatie op het perceel en aan de weg niet geschikt is.
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1.2 Het gebouw maakte onderdeel uit van het voormalige terrein van het Waterleiding bedrijf Zuid 
Kennemerland (WLZK), later overgenomen door PWN.
Toen het terrein zijn functie verloor, is het conform het gesloten contract bij verkoop in het verre 
verleden, voorCl,-terug overgedragen aan de gemeente Bloemendaal.
De gemeente Bloemendaal heeft het terrein gesplitst en aan aanwonenden verkocht. Voor dit 
gebouw kon dat toen nog niet, omdat daarin zowel de radiokerk als mobiele operators waren 
gehuisvest. Nu zowel de radiokerk als de mobiele operators het gebouw hebben verlaten, komt het 
voorverkoop in aanmerking.

1.3 Het gebouw is door een makelaar getaxeerd en zal in verband met de gewenste bestemming, 
waarbij een relatie bestaat met aangrenzende percelen, aan aanwonenden te koop worden 
aangeboden.
Wanneer de aan het waterleidingbedrijf vreemde functies van de radiokerk en mobiele providers 
niet langer dat het waterleidingbedrijf zelf aanwezig waren geweest, was het perceel met de 
gesplitste verkoop verkocht.

1.4 Op 11 februari 2020 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan het 
wijzigen van de bestemming 'Bedrijf' in de bestemming 'Natuur-ľ, 'Tuin' of 'Wonen'buiten 
bouwvlak, zoals bedoeld in het bestemmingsplan Bloemendaal 2012.
De huidige bedrijfsbestemming met mogelijkheid tot het vestigen van een nutsvoorziening is, 
gezien de beperkte mogelijkheid om bij het perceel te komen en het ontbreken van de 
mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein, niet wenselijk. Ruimtelijk gezien is het wijzigen van de 
bestemming in de bestemming Tuin', 'Wonen'buiten bouwvlaken'Natuur-l'beternu de huidige 
bestemming niet meerecht uitvoerbaar is. Het wijzigen naar wonen buiten bouwvlak doet 
ruimtelijk meerrecht aan de situatie dat het gebouw als bijgebouw bij een van de omliggende 
woningen gebruikt gaat worden. Daarmee blijft de parkeerdruk gelijk en ontstaat er ruimtelijk een 
evenwichtigere invulling van de percelen.

Alternatief
Het nemen van een voorbereidingsbesluit en daarmee samenhangend het vaststellen van een 
bestemmingsplan is een lang en kostbaar proces.

Voorbereidingsbesluit sep-20
Vooroverleg bestemmingsplan in college nov-20
Vooroverleg dec-20
Ontwerpbestemmingsplan in college jan-21
Ontwerpbestemmingsplan in raad mrt-21
Ontwerp ter inzage mei-21
Vaststelling in college jul-21
Vaststelling in raad sep-21
Onherroepelijk bestemmingsplan dec-21
Verkoop grond jan-22

De kosten (ambtelijk) en extern (vervaardigen digitale plannen) worden geschat op circa C 10.000. 
Het perceel kan daarmee niet eerder dan 2022 verkocht worden.
Een alternatief is om de grond te verkopen en in de verkoopovereenkomst een (ketting)beding op 
te nemen dat de grond enkel ten behoeve van de bestemming wonen gebruikt mag worden. Bij de 
volgende bestemmingsplanherziening (of Omgevingsplan) kan op het perceel alsnog de 
woonbestemming worden gelegd. In dit alternatief worden geen extra kosten gemaakt en wordt de 
ambtelijke organisatie niet belast. Het risico van dit alternatief is wel dat tegen het anders
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gebruiken van het perceel (bijvoorbeeld als yogastudio) enkel privaatrechtelijk opgetreden kan 
worden en niet publiekrechtelijk. Dit is overigens niet ongebruikelijk, deze methode hanteert de 
gemeente ook bij de verkoop van snippergroen.

Middelen

Personele middelen
Als er sprake zou zijn van een ontwikkelaar die na verkoop de grond gaat ontwikkelen zouden de 
kosten voor het wijzigingen van het bestemmingsplan bij anterieure overeenkomstaan hem zijn 
doorberekend. Het is zaak bij de verkoop van het perceel en gebouw te bedingen dat de koper een 
extra bedrag op de verkoopprijs dient te betalen voor het in procedure brengen van de 
bestemmingswijziging.

Participatie
Niet van toepassing.

Communicatie
Dit voorbereidingsbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, in het weekblad en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

In artikel 3.40 Awb is bepaald dat een besluit niet in werking treedt voordat het bekend is.

Samenwerking (Heemstede)
n.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
Een voorbereidingsbesluit vervalt indien niet binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding 
een ontwerp bestemmingsplan ter inzage is gelegd en kan niet worden verlengd. Uw raad dient 
daarom uiterlijk één jaar na inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit een ontwerp herziening 
van het bestemmingsplan Bloemendaal 2012 ter visie te leggen. Indien niet binnen een jaar een 
ontwerp herziening ter visie wordt gelegd, moet het college alsnog een besluit nemen op eventuele 
omgevingsvergunningaanvragen die in de tussenliggende periode in het plangebied zijn ingediend 
en kan een koper alsnog een omgevingsaanvraag indienen op de nu geldende bestemming.

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar en beroep open.

Bijlagen
Plankaart (2020002834)
Voorbereidingsbesluit (2020002889)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


