
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Definitief bestemmingsplan ‘Bennebroek 2016’ 
 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2016 

 

 

b e s l u i t: 

 

1. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen; 

2. de volgende ongebruikte bouwrechten die tijdens het vaststellen van het ontwerp 

bestemmingsplan zijn komen te vervallen weer opnieuw in het bestemmingsplan op te nemen: 

a. Leidsevaart tussen nr. 2 en 3; 

b. Duinlaan tussen nr. 27 en 31; 

c. Meerweg 76A en 77;  

d. Schoollaan 70 Sint Luciaklooster; 

e. Schoollaan tussen nr. 23 en 27: wijzigingsbevoegdheid parkeerplaats Albert Heijn;  

3. het definitief bestemmingsplan Bennebroek 2016 vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 24 november 2016 
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Voorgesteld besluit 

 

De raad besluit:  

1. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen; 

2. de volgende ongebruikte bouwrechten die tijdens het vaststellen van het ontwerp 

bestemmingsplan zijn komen te vervallen weer opnieuw in het bestemmingsplan op te nemen: 

a. Leidsevaart tussen nr. 2 en 3; 

b. Duinlaan tussen nr. 27 en 31; 

c. Meerweg 76A en 77;  

d. Schoollaan 70 Sint Luciaklooster; 

e. Schoollaan tussen nr. 23 en 27: wijzigingsbevoegdheid parkeerplaats Albert Heijn;  

3. het definitief bestemmingsplan Bennebroek 2016 vast te stellen. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Het bestemmingsplan Bennebroek 2016 maakt deel uit van de actualisering van de Bloemendaalse 

bestemmingsplannen. In oktober 2010 is een projectplan opgesteld voor het actualiseren van alle 

bestemmingsplannen in Bloemendaal. Het bestemmingsplan Bennebroek 2016 is het laatste plan dat in dit 

kader aan de raad wordt voorgelegd. Het plan is opgesteld volgens de systematiek van het Bloemendaalse 

‘Handboek bestemmingsplannen’ dat de uniformiteit van alle Bloemendaalse bestemmingsplannen 

waarborgt.  

 

Uw raad heeft het ontwerp bestemmingsplan Bennebroek 2016 op 28 juni 2016 vastgesteld. Het ontwerp 

bestemmingsplan heeft van 15 juli tot 25 augustus 2016 ter visie gelegen. Er zijn 23 zienswijzen ingediend. 

Het college heeft de zienswijzen beoordeeld en het plan verder uitgewerkt tot een definitief 

bestemmingsplan.  

 

Politieke keuzeruimte 

 

In de nota van wijzigen wordt toegelicht welke wijzigen er ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan 

zijn doorgevoerd. Graag licht het college de onderstaande wijzigingen toe. 

 

Vervallen ongebruikte bouwrechten 

In het huidige bestemmingsplan Bennebroek 2006 is een aantal nieuwe bouwrechten opgenomen dat anno 

2016 nog niet gerealiseerd is. Het college beschouwt deze bouwrechten als gewenste ruimtelijke 

ontwikkelingen en heeft uw raad voorgesteld om deze bouwrechten in het nieuwe bestemmingsplan te 

handhaven. Tijdens het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan heeft uw raad echter besloten om een 

aantal van deze bouwrechten te laten vervallen.  

 

Het gaat om de volgende bouwrechten: 

1. Leidsevaart tussen nr. 2 en 3: de bouw van een vrijstaande woning; 

2. Duinlaan tussen nr. 27 en 31: de bouw van een vrijstaande woning; 

3. Meerweg 76A en 77: de bouw van 4 tweekappers of 6 driekappers;  

4. Schoollaan 70: de bouw van 22 appartementen in de nieuwbouwvleugel bij het Sint Luciaklooster; 

5. Schoollaan tussen nr. 23 en 27: wijzigingsbevoegdheid t.b.v. de bouw van 5 rijwoningen op de 

parkeerplaats van de Albert Heijn.  

 

Het college verzoekt de raad de vervallen ongebruikte bouwrechten op te nemen in het definitieve 

bestemmingsplan Bennebroek 2016, zodat de financiële consequenties voor de gemeente als gevolg van 

planschade worden afgewend. Zie onderstaande gedachtegang en ook de brief die wij 25 augustus 2016 

hebben gestuurd (bijgevoegd). In deze brief werd de vervallen wijzigingsbevoegdheid voor het 

parkeerterrein bij de Albert Heijn nog niet genoemd. Deze wijziging wordt onder het kopje Gedachtegang - 

Albert Heijn Schoollaan nader toegelicht.  

 

Wijzigingen Linnaeushof: 

De Linnaeushof heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Naar aanleiding daarvan 

heeft een heroverweging van de bestemming en de bouwrechten plaatsgevonden. Wij stellen voor het 

planologisch regime voor de Linnaeushof op de volgende onderdelen te wijzigen:  

1. De bestemming ‘Cultuur en ontspanning – speeltuin’ wijzigen naar ‘Recreatie – speelpark’; 
2. Toestaan dat het oppervlak aan attractietoestellen maximaal 15% van het park mag bedragen. 

 

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijst het college u naar de bijgevoegde nota van 

wijzigingen.  
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Gedachtegang 

 

Vervallen ongebruikte bouwrechten  

Naar aanleiding van het amendement van de raad, aangenomen op 28 juni 2016, is er advies ingewonnen 

bij Langhout & Wiarda juristen en rentmeesters over de consequenties van het laten vervallen van de 

ongebruikte bouwrechten. Uit dit advies is gebleken dat het laten vervallen van de bovengenoemde vijf 

ongebruikte bouwrechten een aanzienlijk planschade risico voor de gemeente oplevert. Hiervoor is geen 

voorziening in de begroting opgenomen. Het college acht het geamendeerde besluit daarom naar 

redelijkheid niet uitvoerbaar en stelt daarom voor deze wijziging niet in het definitieve bestemmingsplan 

door te voeren.  

 

Linnaeushof 

In de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Bennebroek is vastgelegd dat de Linnaeushof niet 

mag uitgroeien tot een attractiepark. Eventuele ontwikkelingen op het park mogen niet tot meer hinder voor 

omwonenden leiden. Deze uitgangspunten vormden de basis voor het voorgestelde planologisch regime in 

het ontwerp bestemmingsplan. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze heeft het college het planologisch regime voor de Linnaeushof 

heroverwogen. Het college is van mening dat de wijze van bestemmen in het ontwerp bestemmingsplan 

geen recht doet aan het feitelijk gebruik van de Linnaeushof en dat de toekomstige ontwikkelmogelijkheden 

van het park teveel worden ingeperkt. Het nu voorliggende planologische regime voldoet ook aan de vooraf 

geformuleerde uitgangspunten, maar biedt de Linnaeushof iets meer ondernemersvrijheid.   

 

Albert Heijn Schoollaan 

Het toenmalige college van Bennebroek heeft op 19 oktober 2006 een bouwvergunning verleend voor de 

bouw van 5 woningen op de parkeerplaats van de Albert Heijn. Aan deze bouwvergunning ligt een 

convenant ten grondslag waarin is bepaald dat deze woningen niet gerealiseerd mogen worden zolang de 

Albert Heijn nog aan de Schoollaan is gevestigd.  

 

Normaal gesproken dient een bouwvergunning bij rechte te worden bestemd. Deze bouwvergunning kan 

echter niet worden uitgevoerd zolang het parkeerterrein nog wordt gebruikt door de bezoekers van de Albert 

Heijn. Daarom stelt het college de raad voor om de bouwrechten opnieuw in de vorm van een 

wijzigingsbevoegdheid op te nemen. In de wijzigingsbevoegdheid is de voorwaarde opgenomen dat de 

bestemming alleen mag worden gewijzigd naar Wonen en Tuin als de parkeerplaats niet meer nodig is om 

de parkeerbehoefte van de winkels in de Schoollaan op te vangen.  

 

Overwegingen van het college 

 

De inhoudelijke uitgangspunten die aan dit bestemmingsplan ten grondslag liggen worden toegelicht in 

hoofdstuk 2.2 en 2.4. In hoofdstuk 2.2 worden de bijgebouwenregeling en het parkeerbeleid toegelicht. In 

hoofdstuk 2.4 worden alle bestemmingen artikelsgewijs toegelicht.  

 

Middelen 

 

Financiële en personele gevolgen  

Het bestemmingsplan wordt opgesteld door een extern adviesbureau. In de begrotingen van 2015 en 2016 

is hiervoor budget gereserveerd. Daarnaast is in 2015 en 2016 binnen de afdeling beleid ambtelijke 

capaciteit vrijgemaakt voor het project bestemmingsplan Bennebroek.  

 

Planschaderisico 

Omdat de bestemmingssystematiek enigszins afwijkt van de systematiek die in het bestemmingsplan 

Bennebroek 2006 werd toegepast, worden de bouwmogelijkheden op sommige percelen ingeperkt ten 

opzichte van het huidige bestemmingsplan. Als bouwmogelijkheden worden ingeperkt, kan er mogelijk 

planschade ontstaan. 

 

Het college heeft hierover in 2011, bij de start van de actualisatieopgave, advies ingewonnen Langhout & 

Wiarda juristen. Volgens Langhout & Wiarda juristen wordt het risico op planschadeclaims voorkomen door 

bewoners en organisaties minimaal 10 maanden van te voren te informeren over de herziening van het 

bestemmingsplan en hen de tijd te geven om op basis van het huidige bestemmingsplan nog een aanvraag 

omgevingsvergunning in te dienen. Maakt iemand vervolgens geen gebruik meer van de onbenutte bouw- 

en gebruiksmogelijkheden uit het huidige bestemmingsplan, dan is er sprake van passieve 

risicoaanvaarding. Omdat de eigenaar wist dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden konden worden 

ingeperkt, is hij zelf verantwoordelijk voor de schade als gevolg van het niet benutten van zijn/haar bouw- 
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en gebruiksmogelijkheden. In dat geval heeft de eigenaar geen recht op planschade. 

 

Het college heeft reeds op 27 mei 2014 een brief naar alle adressen in Bennebroek gestuurd om bewoners 

en organisaties te informeren over het voornemen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen en hen te 

wijzen op de mogelijkheid om nog gebruik te maken van de huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden. Deze 

aankondiging is tevens gepubliceerd in het weekblad Zuid-Kennemerland. Aanvragen konden tot de ter visie 

legging van het ontwerp bestemmingsplan op 8 juli 2016 nog getoetst worden aan het huidige 

bestemmingsplan Bennebroek 2006. Bewoners en organisaties hebben dus ruim twee jaar de tijd gehad om 

gebruik te maken van de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het huidige bestemmingsplan en hebben 

daarom geen recht meer op planschade als hun bouw- en gebruiksmogelijkheden in het nieuwe 

bestemmingsplan worden ingeperkt. 

 

Echter, de uitsluiting van het recht op planschade gaat niet op voor de eigenaren van percelen waar tijdens 

het voorontwerp bouwrechten aan zijn verleend, die vervolgens in het ontwerp bestemmingsplan ontnomen 

werden. Een derde, zoals een burger of een projectontwikkelaar kon uit het voorontwerp afleiden dat op 

deze percelen de bestaande bouwrechten zouden worden gerespecteerd. Eventuele planschade blijft voor 

eigen rekening indien de eigenaar zogenaamde passieve risicoaanvaarding kan worden tegengeworpen. Dit 

houdt in dat deze had moeten voorzien dat er een planologische wijziging kwam en dus onder het oude 

planologische regime concrete pogingen had moeten ondernemen om zijn rechten veilig te stellen. Nu in het 

voorontwerp de bouwrechten nog opgenomen waren, is de verwachting gewekt dat die bouwrechten 

gewaarborgd waren en kan er geen sprake meer zijn van passieve risicoaanvaarding. Sterker nog, door de 

beoogde planologische wijziging zal naar verwachting planschade ontstaan welke voor rekening komt van de 

gemeente. 

 

Participatie 

 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 15 juli tot en met 25 augustus 2016 ter visie gelegen. Gedurende 

deze periode konden inwoners en organisaties een zienswijze op het plan indienen.  

 

Er zijn in totaal 23 zienswijzen ingediend. De zienswijzen kunnen in vier categorieën worden verdeeld: 

1. Vier van de vijf eigenaren van de vervallen bouwrechten hebben een zienswijze ingediend. Het 

college stelt voor deze bouwrechten weer opnieuw op te nemen in het definitieve bestemmingsplan;  

2. In een aantal zienswijzen wordt op omissies gewezen. De betreffende omissies zijn in het definitief 

bestemmingsplan gecorrigeerd; 

3. In een aantal zienswijzen wordt verzocht om wijzigingen aan te brengen in de bestemmingen Wonen 

en Tuin of wordt verzocht om het bouwvlak binnen de bestemming Wonen aan te passen. Deze 

verzoeken zijn allemaal getoetst aan de nota bijgebouwen. Indien de toets aan de nota bijgebouwen 

positief is, zijn deze verzoeken gehonoreerd. In andere gevallen zijn deze verzoeken afgewezen; 

4. De overige zienswijzen hebben betrekking op overige onderwerpen. Per zienswijze is beoordeeld of 

deze al dan niet gegrond is. Indien dat het geval is, is het bestemmingsplan op dat punt aangepast.    

 

Communicatie 

 

Het definitief bestemmingsplan wordt vanaf 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 ter inzage gelegd. 

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, of kunnen aantonen 

dat ze redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen, beroep aantekenen. Alle indieners 

van een zienswijze ontvangen een brief over de beantwoording van hun zienswijze en een aankondiging van 

de ter visie legging van het definitief bestemmingsplan. De ter visie legging wordt tevens aangekondigd in 

de Staatscourant, Het Weekblad en op de projectwebsite https://bestemmingsplannen.bloemendaal.nl.  

 

Samenwerking (Heemstede) 

 

De gemeente Bloemendaal en Heemstede werken nog niet samen bij het opstellen van 

bestemmingsplannen. De gemeente Heemstede is wel geconsulteerd over het voorontwerp 

bestemmingsplan Bennebroek. De gemeente Heemstede had echter geen opmerkingen op het voorontwerp.  

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

Als de raad het definitief bestemmingsplan Bennebroek 2016 vaststelt, wordt het plan vanaf 2 december 

2016 tot en met 12 januari 2017 zes weken ter visie gelegd. Tijdens deze periode kan eenieder die een 

zienswijze heeft ingediend beroep aantekenen. Degenen die een zienswijze hebben ingediend op het 

ontwerp bestemmingsplan, ontvangen een schriftelijk antwoord op hun zienswijze. 

 

https://bestemmingsplannen.bloemendaal.nl/
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Bijlagen 

 

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit: 

1. Verbeeldingen (2016039291, 2016039292, 2016039293, 2016039294, 2016039295) 

2. Regels en Toelichting (2016039290) 

3. Bijlagen Regels (2016039288) 

4. Bijlagen Toelichting (2016039289) 

5. Nota van zienswijzen (2016038389) 

6. Staat van wijzigingen (2016039428) 

 

Aanvullende documenten: 

1. Planschade adviezen van Langhout & Wiarda 28 en 29 juli 2016 (2016026549, 2016026550, 

2016023551, 2016023552, 2016026546, 2016026542 

2. Intern financieel advies 3 augustus 2016 (2016026354) 

 

 

 

  

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 

 

 

Advies commissie 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de  antwoorden  voor de raad van 24 november 2016  toe te 

sturen over  Beukenlaan 6, precieze situatie rondom de Rijksstraatweg 48 en de Dwergspar.  

TCG 84 

Wethouder Kruijswijk stuurt schriftlelijke informatie over het ontstaan van de bouwrechten voor 

de raad van 24 november 2016        TCG 85 

 Wethouder Kruijswijk  zeg  toe met  een notitie over planschade  voor de raad van 24 

november 2016  te komen. In deze notitie wordt de volgende vraag beantwoord: Als de rechter 

planschade toekent en de raad besluit om het bestemmingsplan te repareren vervalt dan het recht 

op planschade  kan daardoor het recht op planschade komen te vervallen?  TCG86 

De Voorzitter  concludeert dat het Definitief bestemmingsplan Bennebroek 2016 naar de raad  

gaat als bespreekpunt. 
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