
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Voornemen tot afwijzen verklaring van geen bedenkingen bouw stal en schuur op landgoed 

Elswoutshoek 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018  

 

 

b e s l u i t: 

 

Voornemens te zijn de verklaring van geen bedenkingen voor de op 31 mei 2018 

aangevraagde bouw van een stal en schuur op landgoed Elswoutshoek ingevolge artikel 2.27 

Wabo te weigeren 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 1 november 2018 

 

  , voorzitter 

 

 

    , griffier 

Raadsvergadering d.d. : 1 november 2018 

Commissievergadering d.d. : 16 oktober 2018 

Commissie : Commissie Grondgebied 

Portefeuillehouder : wethouder H. Wijkhuisen 

Programmaonderdeel : 801. Ruimtelijke ordening 
801001. Bestemmingsplannen 

Registratienummer : 2018013609 

Productiedatum : 11 september 2018 
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Besluit raad: aangenomen  

Stemmen voor: 17 

Stemmen tegen: 1 

Afwezig/ onthouding: 1 
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Voorgesteld besluit 

Voornemens te zijn de verklaring van geen bedenkingen voor de op 31 mei 2018 

aangevraagde bouw van een stal en schuur op landgoed Elswoutshoek ingevolge artikel 2.27 

Wabo te weigeren. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

Op 31 mei 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een stal en 

schuur van in totaal 250 m2 op het landgoed Elswoutshoek. Omdat de aanvraag in strijd is met 

zowel het geldende bestemmingsplan als de op 8 maart 2018 door de raad vastgestelde ruimtelijke 

kaders, moet aan de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) worden 

voorgelegd. 

 

Met dit voorstel wordt uw raad gevraagd om het voornemen uit te spreken om de aanvraag voor 

de bouw van een stal en schuur van tezamen 250 m2 te weigeren. Het voorstel gaat uit van een 

weigering omdat de gevraagde oppervlakte van de stal en schuur niet past binnen ruimtelijke 

kaders die op 8 maart 2018 door de raad zijn vastgesteld. 

 

Nadat uw raad een ontwerp VVGB heeft geweigerd, wordt ook de omgevingsvergunning in ontwerp 

geweigerd en worden beide ontwerp besluiten voor een periode van 6 weken ter visie gelegd zodat 

een ieder zienswijzen kan indienen. Daarna kan uw raad een definitief besluit nemen. Bij dat 

besluit worden ingediende zienswijzen meegewogen.  

 

Politieke keuzeruimte 

De ruimtelijke kaders voor het bouwen van een stal en schuur zijn reeds afgewogen in het 

raadsbesluit van 8 maart 2018. De aanvraag voldoet niet aan deze ruimtelijke kaders. 

 

Gedachtegang 

Argumenten 

Het maximum aantal toegestane m2 voor stal en schuur is zorgvuldig tot stand gekomen 

Op het landgoed is er (binnen de utiliteitszone die is vastgelegd in de Nota landgoederen en is 

toegepast bij de vaststelling van het ruimtelijk kader) een stal/berging van 81 m2 gesitueerd bij de 

voormalige dienstwoningen. Deze stal/berging is omgezet naar een bijgebouw ten behoeve van de 

woonfunctie. Samen met de 2 x 35 m2 recht op aanbouw aan de voormalige dienstwoningen, is dit 

in het bestemmingsplan, naar boven afgerond, vertaald door bij recht 160 m2 aan bijgebouwen ten 

behoeve van de woonfunctie toe te staan. Op basis van dit recht is een aanbouw van 160 m2 

vergund. 

 

In het raadsvoorstel over het kavelpaspoort Elswoutslaan 4, dat op 30 maart 2017 in de raad is 

behandeld, is vermeld dat, in het geval er 160 m2 aan bijgebouwen ten behoeve van de 

voormalige dienstwoning Elswoutslaan 4 worden gebouwd, de bouwrechten van de stal/berging 

van 81m2 in mindering worden gebracht op een eventueel verzoek voor de ruimte voor een nieuwe 

stal en berging. 

 

Dit uitgangspunt is in lijn met de visie van de Nota Landgoederen om per landgoed maatwerk te 

verrichten en om in dit geval te voorkomen dat er te veel (versnippering van) bebouwing ontstaat. 

 

Er kan dus in principe een nieuwe stal en berging van maximaal (250 – 81=) 169 m2 worden 

gebouwd. Dit is inclusief de vergunning voor een berging van 50 m2 in de natuurzone, die niet is 

gerealiseerd. Indien deze berging wel wordt gerealiseerd, resteert (169 – 50=) 119 m2 voor stal 

en berging. 
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Omdat de nu voorliggende bouwaanvraag uitgaat van een stal en schuur van in totaal 250 m2, 

past de aanvraag niet binnen de hiervoor vermelde ruimtelijke kaders. Daarom wordt voorgesteld 

de raad te verzoeken een ontwerp VVGB te weigeren. 

 

Kanttekening 

Gezien de strijd met gemeentelijk beleid zijn er geen kanttekeningen. 

 

Alternatieven 

Het verlenen van medewerking aan de realisering van een stal en schuur in strijd met het 

gemeentelijk beleid levert een ongewenst precedent op. 

 

Overwegingen van het college 

Ons college verzoekt uw raad het voornemen uit te spreken om een VVGB te weigeren omdat de 

gevraagde oppervlakte van de stal en schuur niet past binnen ruimtelijke kaders die op 8 maart 

2018 door de raad zijn vastgesteld. 

 

Middelen 

Voor het volgen van de procedure worden reguliere middelen aangewend. 

 

Participatie 

Tegen de ontwerp besluiten kunnen zienswijzen worden ingediend. De aanvrager wordt hiervan 

schriftelijk in kennis gesteld. 

 

Communicatie 

De tervisielegging van zowel de ontwerp omgevingsvergunning als de ontwerp VVGB wordt     

bekendgemaakt in de gemeentekrant en Staatscourant.       

 

Samenwerking (Heemstede) 

n.v.t. 

 

Vervolgproces/evaluatie 

Na behandeling in de raadsvergadering van 1 november 2018 zal het voornemen gedurende zes 

weken ter inzage worden gelegd. Tijdens die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. 

Daarover zal een advies worden opgesteld. Dat zal via uw college in de vorm van een raadsvoorstel 

ter definitieve behandeling van de gevraagde VVGB worden geagendeerd. Data van deze 

vergaderingen zijn nog niet bekend en zal mede afhangen van de ingediende zienswijzen. 

 

Bijlagen 

2018013720-2018013724 Aanvraag omgevingsvergunning inclusief bouwtekeningen 

2018002948   Raadsbesluit 8 maart 2018 ruimtelijk kader stal en schuur 

 

Achterliggende documenten 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 
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