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Onderwerp : Raadsvoorstel vaststellen stedenbouwkundige visie Brouwerskolk (2) 
 

Korte inhoud voorstel 

 

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de ontwikkelingsvisie Brouwerskolk vast te 
stellen. De visie vormt een stedenbouwkundig kader waarbinnen een marktpartij na koop van de af 

te stoten gemeentelocatie een ruimtelijk plan kan ontwikkelen. Met het vaststellen ontstaat een 
kader dat in een volgende fase op initiatief van een toekomstige koper kan leiden tot het doorlopen 
van een bestemmingsplantraject. In de maanden april tot en met augustus heeft naar aanleiding 
van eerdere versies van de stedenbouwkundige visie overleg plaatsgevonden met omwonenden. 
De visie is naar aanleiding van opmerkingen van omwonenden aangepast en verder uitgewerkt. 

 

 
1. Aanleiding 

 
Voor de verkoop van het hoofdgebouw van Gemeentwerken aan de Brouwerskolkweg 2 in Overveen is een 
stedenbouwkundig visie opgesteld. De visie is opgesteld om een ontwikkelingskader te scheppen voor 
marktpartijen die het perceel willen overnemen. De stedenbouwkundige visie dient geeft als kader een 
duidelijker beeld voor zowel de gemeente als marktpartijen van de maximale ontwikkelingsmogelijkheden.  
 
Uitgangspunt is dat de bouwoppervlakte niet toeneemt ten opzicht van de mogelijkheden die het bestaande 
bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2013’ biedt. De visie voegt ten opzichte van het bestemmingsplan dus 
geen extra mogelijkheden tot extra bouwoppervlakte toe. 
 
Op 17 december heeft ons college besloten de visie als kader te gebruiken voor toekomstige ontwikkeling. 
Hierna is besloten het stuk voor te leggen aan uw raad. Ook is besloten tot inspraakmogelijkheden voor 
omwonenden. Deze inspraakmogelijkheden hebben geleid tot wijzigingen in de visie in een aantal stappen 
van besluitvorming en het voorliggende voorstel aan uw raad over de kaders van de toekomstige 
ontwikkeling. 
 
2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten 

 
Probleemstelling en doel 
Uw raad dient de stedenbouwkundige visie vast te stellen, zodat het kan dienen als ontwikkelingskader voor 
een marktpartij met interesse om het gemeentelijk eigendom te verwerven. Zonder kader is het risico voor 
een marktpartij te groot om het perceel op voorhand aan te schaffen en blijft voor omwonenden een 
onduidelijkheid bestaan in de toekomstige ruimtelijke invulling van het terrein. Tevens is een kader vereist 
om te dienen als kader voor een te doorlopen bestemmingsplanprocedure voor een toekomstige eigenaar 
van het terrein. 
 
Effecten 
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Het effect van dit voorstel is dat een kader ontstaat waarin een ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden. 
Dat biedt op voorhand meer zekerheid aan potentiele kopers en omwonenden. 
 
Oplossingen 
Met het vaststellen van de stedenbouwkundige visie door uw raad ontstaat meer zekerheid over de 
ruimtelijke mogelijkheden voor zowel geïnteresseerde marktpartijen, ruimtelijk belanghebbenden zoals 
omwonenden en de gemeente als verkopende partij. Tegelijkertijd is een uitgebreid inspraaktraject voor 
direct omwonenden opgezet. Hiermee is bereikt dat ook omwonenden inspraak hebben gehad in de 
voorbereiding van de visie. Bewoners hebben enthousiast gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In een 
aantal sessies hebben suggesties van de bewoners geleid tot wijzigingen en aanvullingen van de 
stedenbouwkundige visie. Uitkomsten van de inspraak zijn meegenomen in dit voorstel en hebben geleid tot 
een aantal wijzigingen. 
 
Er heeft een vijftal inspraakmomenten plaatsgevonden. Allereerst heeft een inloopsessie plaatsgevonden op 
donderdag 24 april. Hierbij waren ook raadsleden uitgenodigd. Bureau Hosper heeft hier aan de hand van de 
visie en een aanwezige maquette laten zien hoe de visie tot stand is gekomen en voorbeeldinvullingen 
getoond. 
 
De aanwezige omwonenden toonden zich kritisch ten opzichte van de plannen. Daarom is ter plekke 
aangeboden om een tweede gesprek op maat te laten plaatsvinden om een aantal zaken nader voor te 
leggen, overleg te voeren en op zoek te gaan naar nuances. 
 
Een tweede gesprek heeft plaatsgevonden op woensdag 30 april bij een van de omwonenden thuis. De 
aanwezige omwonenden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om te laten zien welke bezwaren zij 
hebben ten opzichte van de plannen en op welke punten specifiek zij hun belangen het zwaarste laten 
wegen. Hierbij is gebruik gemaakt van een gezamenlijke schouw van het terrein. Het leverde een 
constructief gesprek op, waarbij de gemeente heeft toegezegd de visie op maat aan te passen waar mogelijk 
om de ruimtelijke impact van een ontwikkelingskader te doen afnemen. De bewoners hebben naar 
aanleiding van het gesprek een gezamenlijke inspraakreactie ingediend die als bijlage deel uitmaakt van dit 
voorstel. Hierin hebben zij bondig omschreven op welke punten zij de visie verbeterd willen zien. 
 
Een derde inspraakmoment vond plaats op dinsdag 6 mei voor overige gebruikers van voorzieningen in de 
omgeving, zoals het naastgelegen tennispark, horeca langs de Brouwerskolkweg en de Tetterodehal. Van de 
inspraak heeft de uitbater van de Tetterodehal gebruik gemaakt. Het gesprek had vooral een informerend 
karakter. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen naar voren gebracht aan de hand van de voorliggende visie. 
 
Een vierde inspraakmoment vond plaats in de vorm van overleg tussen de omwonenden, de 
portefeuillehouder RO en de behandelend ambtenaar op woensdag 2 juli. 
 
Een vijfde en laatste inspraakmoment vond plaats in de vorm van gesprekken met vertegenwoordigers van 
de omwonenden op 19 en 20 augustus met de behandelend ambtenaar (19 aug) en de portefeuillehouder 
RO (20 aug). Naar aanleiding van de gesprekken is de visie op een nader punt gewijzigd. 
 
Hieronder wordt kort ingegaan op de wijzigingen die hebben plaatsgevonden ten opzichte van de eerste 
versie van het visiedocument die in december 2013 is vastgesteld. Deze punten komen overeen met de 
zorgpunten die de omwonenden hebben aangedragen tijdens het proces. 
 
Bouwoppervlak 
In de oorspronkelijke visie werd een bouwvlak voorgesteld van in totaal 1.569 m2. Dit bouwvlak is tot stand 
gekomen naar aanleiding van ontwerpend onderzoek en is het resultaat van een combinatie van 
verschillende voorbeeldmodellen. Het totaal aan te realiseren bouwoppervlak is in de laatste versie 
teruggebracht tot 840 m2 – inclusief het bestaande monumentale hoofdgebouw van gemeentewerken. Dit 
komt overeen met de maximale footprint die op grond van het huidige bestemmingsplan is toegestaan. Dat 
betekent dat de visie niet meer bouwoppervlakte toelaat dan het geldende bestemmingsplan Landelijk 
Gebied 2013. 
 
Bouwvlak 
Het bouwvlak is naar aanleiding van de inspraak aangepast op vier belangrijke punten. Ten eerste is het niet 
langer mogelijk om een grote aanbouw aan de voorzijde langs de Brouwerskolk te realiseren vóór de rooilijn 
van de bestaande gebouwen. Dit punt stuitte op veel weerstand, terwijl tegelijkertijd de vraag rees hoe 
relevant dit onderdeel zou zijn voor de mate van aantrekkelijkheid voor potentiële marktpartijen. De 
conclusie is dat slechts in één voorbeeldmodel deze optie naar voren is gekomen en dat de verwachting is 
dat het verwijderen van de mogelijkheid om voor de bestaande rooilijn te bouwen niet zal leiden tot een 
significante afname van de aantrekkelijkheid van het perceel. 
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Een tweede wijziging is dat het bouwvlak deels in noordelijke richting is verschoven. Hiermee is het 
bouwvlak op delen verder komen te liggen van de percelen van Woningbouwvereniging Brederode en 
daarmee de woningen van omwonenden. Hiermee wordt deels tegemoet gekomen aan de wensen van de 
omwonenden. Het bouwvlak bevindt zich nu op 3,75 meter van de bestaande zijgevel van de aangrenzende 
woning en op 11 meter van de achtererfgrens van de woning. Het bouwvlak loopt schuin weg langs de 
achterzijde van perceel Brouwerskolkweg 4, waardoor de beoogde nieuwbouw gemiddeld verder van de 
aangrenzende tuin van het buurperceel komt te liggen dan in de oude versie van de visie. Op basis van de 
typologie van de directe omgeving zijn  deze afstanden acceptabel en zelfs als ruim te omschrijven. 
 
De derde wijziging bestaat uit het ontnemen van de mogelijkheid om een nieuwe massa aan het 
monumentale hoofdgebouw te koppelen. In de eerdere versie was dit mogelijk omdat de mogelijkheid werd 
geboden aan een zorgcomplex dat kon bestaan uit het hoofdgebouw en aan te bouwen nieuwbouw. Hoewel 
een zorgfunctie nog steeds als passend wordt beschouwd, is besloten de koppeling met het hoofdgebouw los 
te knippen, waardoor het hoofdgebouw en de nieuwbouw losse onderdelen blijven. 
 
De vierde wijziging houdt in dat in de variant met een appartementengebouw het appartementengebouw 
zoveel mogelijk aan de noordzijde van de bouwvlek wordt geplaatst, tegen het monumentale gebouw van 
gemeentewerken aan. Hiermee wordt in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de zorgen van 
omwonenden met betrekking tot een verlies aan privacy. 
 
Massa 
Een van de belangrijkste punten die de omwonenden naar voren hebben gebracht is de hoogte van de 
nieuwbouw. Op dit punt wordt geadviseerd de maximale hoogtemaat uit de visie naar maximaal 12 meter 
terug te brengen (gemeten vanaf de lage achterzijde van het perceel). Naar aanleiding van 
vervolggesprekken met omwonenden wordt het bouwvlak in het geval van appartmenten verder 
teruggebracht. Hiermee wordt het ruimtelijk effect op de leefruimte van het naburige perceel in belangrijke 
mate verminderd. In de visie is het bouwvlak hierop aangepast en de oplopende bebouwingsmogelijkheden 
vanaf het achtererf van het belendende perceel zijn verwijderd. 
 
Functies 
De reactie van de omwonenden heeft geleid tot een nuancering van gewenste functies. Er wordt nu 
onderscheid gemaakt tussen de monumentale oudbouw en de nieuwbouwvlek. Uitgangspunt is dat in het 
bestaande hoofdgebouw meer mogelijkheden worden geboden aan functies dan in de te realiseren 
nieuwbouw. Dit, omdat het ruimtelijk effect lager ligt vanwege de grotere afstand tot de woningen van het 
hoofdgebouw. Concreet worden nu voor de nieuwbouw de volgende bestemmingen voorgesteld: Wonen, 
kantoor en beperkt maatschappelijk (zorgwonen). Binnen de woonbestemming zijn beroepen aan huis 
toegestaan, zoals standaard in de Bloemendaalse bestemmingsplanregels is opgenomen. Aanvullend worden 
voor het hoofdgebouw een bredere maatschappelijke bestemming (o.a. met zorg, cultuur en (privé-) 
onderwijs) en horeca (restaurant of kleinschalig hotel) voorgesteld. 
 
Groenbuffer 
Omwonenden gaven aan een voorkeur te hebben voor het handhaven van de bestaande groenstrook tussen 
het gemeentelijk terrein en de aangrenzende woningen in de vorm van gecontinueerd eigendom van de 
gemeente. Het ligt echter niet voor de hand deze strook in eigendom te houden vanwege beheerkosten, de 
wijze van beheren in een krappe corridor die ontstaat en de notie dat de gemeente juist een progressie 
beleid heeft op het gebied van het afstoten van eigendom rond snippergroen. Op basis van de visie kan 
worden opgemerkt dat in alle modellen is voorzien in een groenstrook. Het voorgestelde bouwvlak grenst 
dan ook niet direct aan het buurperceel waardoor het onwaarschijnlijk is dat in de toekomst op basis van het 
te ontwikkelen bestemmingsplan een bouwvlak in de groenstrook zal worden gecreëerd.  
 
Verschijningsvorm 
In de oude visie waren referentiebeelden opgenomen ter inspiratie. De omwonenden gaven aan moeite te 
hebben met contrasterende vormen van architectuur en geven de voorkeur aan een bouwstijl die aansluit bij 
de jaren ’30-architectuur waarin zowel het pand van Gemeentewerken als de Brederodewoningen zijn 
opgetrokken. Op basis van deze reactie zijn referentiebeelden toegevoegd die invulling geven aan deze 
wens. Een aantal beelden is aangeleverd door de bewoners zelf. Hiermee bevat de visie een duidelijk signaal 
voor wat betreft de bouwstijl en de uitstraling van de nieuwbouw. Voor het overige is de welstandsnota van 
kracht waarbinnen een bouwplan uiteindelijk zal worden getoetst. 
 
Parkeren 
Omwonenden hebben aangegeven moeite te hebben met de mogelijkheid die de visie biedt om voor de 
nieubouw aan de zijde van de Brouwerskolkweg een parkeerterrein in te richten omdat dit ten koste gaat 
van de aanwezige groenstructuur. Omdat voldoende parkeerplaatsen benodigd zijn bij een functiewijziging 
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of een toename van woningen, wordt voorgesteld het parkeerterrein naar de achterzijde (de werfzijde) te 
verplaatsen in het de appartementenvariant. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens dat ze 
voorzijde een groene uitstraling behoudt.  
Provinciaal beleid  
De visie past binnen de provinciale structuurvisie. Op grond van de provinciale ruimtelijke verordening is het 
gebied aangemerkt aan bestaand bebouwd gebied. Er is sprake van een aardkundig monument. De visie 
houdt hier rekening mee doordat bouwvlakken en mogelijke afgravingen zijn meegenomen in de 
ontwikkelingsmogelijkheden. Het blijft evenwel de verantwoordelijkheid van de toekomstige eigenaar om het 
uiteindelijke plan door de provincie te laten toetsen aan de monumentale waarde van de onderliggende 
grondlagen. Het terrein bevindt zich niet in een gebied dat is aangemerkt als Natura 2000-gebied of 
ecologische hoofdstructuur. Hiermee is het voorgenomen ontwikkelingskader dat de stedenbouwkundige 
visie biedt in lijn met het ruimtelijk beleid van de provincie. 
 
Conclusie 
Gesteld kan worden dat er sprake is geweest van een intensief participatietraject dat interessante nieuwe 
inzichten heeft opgeleverd. De verkregen opmerkingen zijn zo goed mogelijk verwerkt in het nu 
voorliggende voorstel. Er is gezocht naar een balans tussen de belangen van de omwonenden, 
uitgangspunten van ruimtelijke kwaliteit en de mate van verkoopbaarheid van het betreffende perceel. Met 
de voorgestelde wijzigingen is de stedenbouwkundige visie Brouwerskolk gereed om te worden voorgelegd 
aan de gemeenteraad ter besluitvorming.  
 
3. Financiële aspecten/risico’s 

 
Afhankelijk van de uitkomsten over de grondwaarde zijn aspecten van financiële aard te beschrijven. De 
grondwaarde is nog niet bekend, daar deze samenhang kent met het ruimtelijk kader waarbinnen de markt 
in de gelegenheid wordt gesteld om een ontwikkeling te doen plaatsvinden. 
 

4. Communicatie aspecten 

 

Zie beschrijving inspraak en reacties omwonenden onder punt 2. 
 
5. Voorstel 

 
Wij stellen u voor om kennis te nemen van de inspraakreacties en de stedenbouwkundige visie Brouwerskolk 
vast te stellen waarmee een kader ontstaat voor ontwikkeling van het perceel. 
 
6. Uitvoering 

 
Omwonenden worden op de hoogte gesteld van uw besluit. Na vaststelling door uw raad zullen de 
stedenbouwkundige visie en het besluit worden bijgesloten in de verkoopbrochure van de makelaar. In het 
geval een ontwikkelingsplan wordt ingediend binnen de kaders van de visie, zal ons college in principe 
medewerking verlenen aan het opstarten van een ruimtelijke procedure tot realisatie van het plan en een 
ontwerpbestemmingsplan voorleggen aan uw raad. Indien aanpassing van het geluidbeleid of een 
aanpassing van de grenswaarde aan de orde mocht komen, zal een eventuele procedure hiervoor gelijk 
lopen aan het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
R.Th.M. Nederveen , burgemeester. 
 
 
 
A.Ph. van der Wees , secretaris. 
 
 
Advies Commissie 
De heer Van Beek geeft een korte presentatie over de visie. 
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem positief adviseert en het onderwerp als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 25 september geagendeerd kan worden. 

 



 
 

 

 
De raad der gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2014; 
 
 
 
 

b e s l u i t: 
 
 

1. Kennis te nemen van de inspraakreacties van omwonenden en de hieruit voortvloeiende 
wijzigingen in de stedenbouwkundige visie; 
 

2. de stedenbouwkundige visie Brouwerskolk vast te stellen. 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 25 september 2014. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
, voorzitter 

 
 
 
    , griffier 
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