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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het vaststellen van een concept Ontwikkelvisie voor de Tetterodeweg 8-10 te 
Overveen.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2022

besluit:

in te stemmen met bijgevoegde Concept Ontwikkelvisie Tetterodeweg 8-10
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Voorgesteld besluit

in te stemmen met bijgevoegde Concept Ontwikkelvisie Tetterodeweg 8-10

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Aan de Tetterodeweg 8-10 te Overveen was de voormalige flitspalenfabriek van Gatsonides 
gevestigd. De voormalige fabriek is in verval geraakt. Het perceel kent een spoorbestemming en 
was in eigendom van NS Vastgoed. Eind 2016 heeft NS Vastgoed verzocht of medewerking kan 
worden verleend bij verkoop voor een functiewijziging. Het college heeft hier destijds mee 
ingestemd. NS Vastgoed heeft de grond, inclusief deze toezegging, verkocht aan Minerva 
Development.

Beoogd effect
Door in te stemmen geeft de gemeenteraad een helder kader op basis waarvan verder gegaan kan 
worden met de planvorming.

Politieke keuzeruimte
Het vaststellen van een bestemmingsplan (of omgevingsplan) is een bevoegdheid van de 
gemeenteraad. De voorbereiding van de vaststelling van een bestemmingsplan is aan het college. 
Er kan derhalve voor worden gekozen om in de huidige fase geen besluit te nemen en dit ter 
voorbereiding aan het college te laten.

Gedachtegang

Argumenten
In de Structuurvisie heeft de gemeenteraad beleid geformuleerd om bedrijfsbestemmingen (in dit 
geval een spoorbestemming) weg te bestemmen en ruimte te maken voor woningbouw. Hierdoor 
worden (potentieel) overlastgevende percelen wegbestemd. In dit geval is hier ook sprake van. De 
huidige bestemming is niet langer uitvoerbaar. In de bijgevoegde Ontwikkelvisie en de 'vraag en 
antwoord' wordt nader ingegaan op de argumentatie.

Kanttekeningen
Voor de percelen aan de Tetterodeweg 5, 9 en 11 zal het aangezicht vanuit de woning veranderen. 
Door de hoogopgaande groenwal in de huidige en toekomstige situatie zal dit verschil echter gering 
zijn.

Alternatieven
Een alternatief is minder woningen toe te staan of geen woningbouw toe te staan. Bij de laatste 
optie zal de bedrijfsbestemming echter blijven bestaan en zal er mogelijk een overlastgevende 
situatie kunnen ontstaan. Indien de gemeenteraad wenst hier geen woningbouw toe te staan 
verzoekt het college dit uitdrukkelijk te besluiten door middel van een motie of amendement.

Middelen

Financiële middelen
Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten. Hierbij worden de ambtelijke 
kosten verhaald. De ontwikkeling (inclusief eventuele planschade) is voor rekening en risico van de 
initiatiefnemer.

Participatie
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De initiatiefnemer is op een eerder moment in gesprek geweest met de omgeving. Hiervan is 
verslag bijgevoegd in de bijlagen. Het initiatief dateert van voor de vaststelling van het 
participatiebeleid. Na het vaststellen van de kaders door de gemeenteraad kan hierover worden 
geparticipeerd en kunnen de kaders zo nodig worden aangepast op basis van de participatie. Het 
college informeert de direct omwonenden per brief over de agendering van deze concept 
Ontwikkelvisie.

Communicatie
Na de bespreking in het college wordt het stuk geagendeerd voor de gemeenteraad en worden 
omwonenden per brief geïnformeerd.

Samenwerking (Heemstede)
Niet van toepassing.

Vervolgproces/evaluatie
Na de vaststelling van de Ontwikkelvisie kan hierover worden geparticipeerd met de omgeving. 
Indien daar aanleiding voor is kan de Ontwikkelvisie worden aangepast. Hierna wordt de 
ruimtelijke procedure gestart.

Bijlagen
1. Concept Ontwikkelvisie Tetterodeweg 8-10
2. Verkoopbrochure
3. Rapport Parkeren
4. Schetsontwerp buitenruimte
5. Vraag en antwoord

Achterliggende documenten
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


