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Onderwerp 
 
Ontwerpbestemmingsplan Vijverweg 14 te Bloemendaal 
 
 
Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2016,  
 
 

b e s l u i t: 

 
 

1. het ontwerpbestemmingsplan Vijverweg 14 vast te stellen; 
2. het ontwerpbestemmingsplan Vijverweg 14 gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
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Voorgesteld besluit 

 
Voorgesteld wordt om te besluiten: 

1. het ontwerpbestemmingsplan Vijverweg 14 vast te stellen; 
2. het ontwerpbestemmingsplan Vijverweg 14 gedurende zes weken ter inzage te leggen. 

 
 
Aanleiding en beoogd effect 

 
De raad heeft op 27 oktober het Stedenbouwkundig Plan (SP) voor het perceel Vijverweg 14 te Bloemendaal 
vastgesteld. Op het perceel wordt de bestaande kerk gesloopt en binnen voorwaarden een nieuw 
appartementengebouw gerealiseerd met 8 of 9 appartementen.  
Het SP is nu verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan. De bevoegdheid om het dit plan vast te stellen ligt 
bij de gemeenteraad.  
 
Over het concept ontwerpbestemmingsplan heeft vooroverleg plaatsgevonden met instanties, te weten de 
Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De provincie Noord-Holland heeft 
ingestemd met het bestemmingsplan. Het Hoogheemraadschap Het Hoogheemraadschap heeft een 
aanvulling gegeven in de beschrijving van hun beleid in paragraaf 5.3 van de toelichting. Deze aanvulling is 
verwerkt.  
 
Beoogd effect is dat de gemeenteraad instemt met het ontwerpbestemmingsplan en vrijgeeft voor 
tervisielegging. 
 
 
Politieke keuzeruimte 
 
Bij de afweging over het ontwerpbestemmingsplan Vijverweg 14 is het volgende beleidskader van belang: 

- Nota Ruimtelijke beoordeling 2010: het plan voldoet aan ruimtelijk beleid in de Nota. Hierover heeft 
een afweging plaatsgevonden bij vaststelling van het SP. 

- Bestemmingsplan Bloemendaal 2012: in het nu geldende bestemmingsplan geldt de bestemming 
Maatschappelijk met een bouwhoogte van 16 meter. Door een omissie heeft het gehele bouwvlak de 
bouwhoogte van de kerktoren gekregen. 

- Stedenbouwkundig Plan Vijverweg 14: in het SP is bepaald welk bouwvolume passend is op deze 
locatie. Aan de hand van een heatmap zijn de positie op het kavel en het bouwvolume bepaald. 

- Voorbereidingsbesluit Vijverweg 14 in werking getreden op 5 februari 2016: vanwege een omissie in 
het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Daardoor geldt 
een aanhoudingsplicht voor omgevingsaanvragen totdat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is 
gelegd. Het voorbereidingsbesluit is een jaar geldig. 
 
 

Gedachtegang 
 
Het Stedenbouwkundig Plan is vertaald in het ontwerpbestemmingsplan. De nieuwe functie wonen en de 
bouwmassa zijn vertaald in bestemmingen op de verbeelding. Voor de regels is het gemeentelijke Handboek 

Bestemmingsplannen gebruikt. In de toelichting zijn alle aspecten van het bestemmingsplan toegelicht.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft in hoofdlijnen de volgende uitgangspunten: 

- De geldende bestemming ‘Maatschappelijk’ wordt omgezet naar de bestemming ‘Wonen’; 
- In het bestemmingsplan Bloemendaal 2012 had het gehele bouwvlak een bouwhoogte van 16 

meter; dit wordt nu hersteld naar de hoogte van het nieuwe appartementengebouw, nl. 10,5 meter; 
- Het nieuwe bouwvlak komt strak om de hoofdmassa van het nieuwe hoofdgebouw te liggen. De 

positie van het gebouw zoals bepaald in het SP wordt hiermee gedetailleerd overgenomen. 
 
Op 5 februari 2016 is voor het perceel een voorbereidingsbesluit in werking getreden. Het voorbereidings-
besluit is een jaar geldig. Na vaststelling van het voorliggende ontwerpbestemmingsplan volgt tervisie-
legging begin januari 2017. Vanaf de start van de tervisielegging geldt een aanhoudingsplicht voor 
omgevingsaanvragen. Het voorbereidingsbesluit wordt op dat moment overbodig en vervalt dan.  
 
 
Overwegingen van het college 
 
Het ontwerpbestemmingsplan is een uitwerking van het SP. De uitgangspunten uit het SP zijn gedetailleerd 
overgenomen in het bestemmingsplan.  
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Middelen 
 
Voor dit besluit hoeven geen middelen te worden vrijgemaakt. Met de initiatiefnemer is een anterieure 
overeenkomst afgesloten. Kosten worden bij de initiatiefnemer in rekening gebracht. 
 
 
Participatie 

 
Bij de totstandkoming van het SP heeft een intensief participatietraject plaatsgevonden. Om die reden is er 
niet voor gekozen voor een voorontwerpbestemmingsplan met inspraakronde.  
Het ontwerpbestemmingsplan zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Een ieder heeft dan de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.  
 
De raad heeft op 27 oktober ingestemd met toepassing van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 
van de Wet ruimtelijke ordening. Daarmee worden de voorbereiding van het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning gecoördineerd. Dat betekent dat gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ook de 
ontwerp omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd. Dat biedt helderheid voor omwonenden. Zij kunnen 
in één keer een zienswijze indienen die zich richt op zowel het bestemmingsplan als de ontwerp- 
omgevingsvergunning. 
 
 
Communicatie 

 
De tervisielegging zal gepubliceerd worden in Het Bloemendaals Nieuwsblad (voorheen: Het Weekblad) en in 
de Staatscourant. De omwonenden zullen worden geïnformeerd door middel van een brief. 
 
 
Samenwerking (Heemstede) 

 
N.v.t. (niet specifiek voor dit plan aan de orde).  
 
 
Vervolgproces/evaluatie 

 
Na vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan volgt tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan en 
de ontwerp omgevingsvergunning. Eventuele zienswijze zullen beantwoord worden in een Nota van 
zienswijzen. Het bestemmingsplan zal ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. De Nota van 
zienswijzen zal daarbij worden gevoegd. Het college kan daarna de omgevingsvergunning verlenen. 
 
De bestemmingsplanprocedure is leidend voor de besluiten die met het bestemmingsplan gecoördineerd 
worden. Tegen de besluiten die na de gecoördineerde voorbereidingsprocedure worden genomen kan beroep 
worden ingesteld; de afhandeling van de beroepen gebeurt in één keer. Eén uitspraak dus over het beroep 
tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Ingevolge artikel 8.3 Wro is er één enkele 
beroepsprocedure bij maar één instantie, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. De Raad van State dient binnen zes maanden na ontvangst van een verweerschrift op het 
beroep te beslissen.  
 
 
Bijlagen 

 
2016041218 Regels ontwerp bestemmingsplan Vijverweg 14 
2016041220 Verbeelding ontwerpbestemmingsplan Vijverweg 14 
2016041219 Toelichting ontwerp bestemmingsplan Vijverweg 14 
  2016041221 Bijlage 1: Bodemonderzoek 
  2016041223 Bijlage 2: Archeologisch onderzoek 
  2016041224 Bijlage 3: Waardestelling 
  2016041225 Bijlage 4: Quickscan flora en fauna 
  2016041226 Bijlage 5: Nader vleermuizenonderzoek 
  2016041228 Bijlage 6: Ontheffing flora en fauna 
  2016041229 Bijlage 7: Verkeersonderzoek parkeren 
  2016041230 Bijlage 8: Stedenbouwkundig Plan 
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Achterliggende documenten 

 
- 
 
 
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
Advies Commissie  
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