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Toelichting en Staat van wijzigingen reparatieplan Aerdenhout 2012 

 

1. Inleiding 

 

Op 11 juli 2012 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het bestemmingsplan Aerdenhout 2012 
vastgesteld. Tegen dit vaststellingsbesluit zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 
twee beroepen ingesteld. De Afdeling heeft op 29 mei 2013 uitspraak gedaan inzake deze twee 
beroepen. Als gevolg van deze uitspraak was reparatie van het bestemmingsplan Aerdenhout 2012 
noodzakelijk. 
 
In de gemeenteraadsvergadering van 20 februari 2014 heeft de gemeenteraad het Reparatieplan 
Aerdenhout 2012 vastgesteld. Tegen dat besluit is door omwonenden opnieuw beroep ingediend en 
een voorlopige voorziening gevraagd. Bij behandeling van de voorlopige voorziening bleek dat door 
een omissie de verkeersparagraaf niet in het reparatieplan was opgenomen. Om die reden wordt 
het reparatieplan opnieuw vastgesteld met voorliggende toelichting. 
 

 

2. Samenvatting uitspraak Raad van State 
 
Hieronder wordt ingegaan op de twee beroepen en de uitspraak van de Raad van State. 
 
1. Beroep tegen bestemming Zwaluwenweg 11 
Hockeyclub Rood Wit 

In het bestemmingplan Aerdenhout 2012 was aan de hockeyvelden van Rood Wit, Zwaluwenweg 
11, de bestemming Sport toegekend. Op basis van deze bestemming konden er lichtmasten, 
tribunes en kunstgrasvelden gerealiseerd worden, hetgeen kon leiden tot een intensiever gebruik 
van de velden. De Raad van State oordeelde dat onderzocht had moeten worden wat de ruimtelijke 
gevolgen van de in het plan voorziene ontwikkelingen zouden zijn. Om die reden heeft de Raad van 
State voor deze velden een voorlopige voorziening getroffen, die luidt dat het tot de vaststelling 
van het herziene bestemmingsplan verboden is om nieuwe lichtmasten en bouwwerken (tribunes) 
te bouwen of kunstgrasvelden aan te leggen. Daarnaast heeft de Raad van State de bestemming 
Sport op de gronden ten noorden van het clubhuis vernietigd, aangezien deze gronden in gebruik 
zijn als groen. 

 
Golfclub Mariënweide 

Bij de golfclub is in het verleden een clubgebouw neergezet met een tijdelijke bouwvergunning. Na 
afloop van de looptijd van deze vergunning is het clubhuis gedoogd, in afwachting van de nieuwe 
locatie voor de golfclub bij Woestduin. Omdat uit een onderzoek bleek dat de ecologische golfclub 
Woestduin financieel niet haalbaar was, is besloten om het clubgebouw aan de Zwaluwenweg 11 te 
legaliseren in het bestemmingsplan Aerdenhout 2012. De Raad van State heeft het clubhuis als een 
nieuwe planologische ontwikkeling beschouwd en geoordeeld dat deze ontwikkeling mogelijk is 
gemaakt zonder dat daar vooraf onderzoek naar is gedaan. Om die reden heeft de Raad van State 
het besluit voor een bouwmogelijkheid van het clubhuis vernietigd. 
 
2. Beroep tegen bestemming Boekenroodeweg 3a 
Het tweede beroep was gericht tegen de bestemming op het perceel Boekenroodeweg 3a. Dat 
beroep is eveneens gegrond verklaard, waardoor een reparatie van het bestemmingsplan voor dit 
perceel eveneens nodig is. Deze wordt echter niet in dit besluit meegenomen, omdat voor dit 
perceel een voornemen is voor het bouwen van een woning. Om dit mogelijk te maken volstaat 
een nieuw vaststellingsbesluit niet, maar is een herziening van het bestemmingsplan vereist. Deze 
zal op een later moment aan uw raad worden voorgelegd. 
 
 
3. Het reparatieplan 

 
3.1 Randvoorwaarden 

 

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat in de toelichting van een 
bestemmingsplan een beschrijving  wordt opgenomen van de wijze waarop milieukwaliteitseisen, 
waterhuishouding, archeologie, cultuurhistorie en natuurbelangen in het plan zijn betrokken. In 
deze paragraaf wordt, voor zover het bestemmingsplan Aerdenhout 2012 daar niet in voorziet,  
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uiteengezet of de genoemde planonderdelen voldoen aan de van toepassing zijnde sectorale wet- 
en regelgeving.  
 
3.2 Milieukwaliteitseisen 

 
3.2.1 Luchtkwaliteit  
In 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in hoofdstuk 5 van 
de Wet milieubeheer. Met deze wet zijn luchtkwaliteitseisen verankerd in de Wet milieubeheer. Op 
de beoordeling van luchtkwaliteit is niet alleen de Wet milieubeheer van toepassing, maar ook het 
Besluit niet in betekende mate bijdragen en drie regelingen (Regeling niet in betekenende mate 
bijdragen (NIBM), de Regeling beoordeling luchtkwaliteit en de Regeling projectsaldering 
luchtkwaliteit 2007). 
 
Er is een andere wijze van toetsing van bouw- en bestemmingsplannen opgenomen. 
Zo dient te worden onderzocht of een project ‘in betekenende’ mate van invloed is 
op de luchtkwaliteit. In het Besluit NIBM en de Regeling NIBM zijn handvaten aangereikt 
om te bepalen of een project niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. 
Het begrip “niet in betekenende mate” is gedefinieerd als een bijdrage 
die maximaal 3% bedraagt van de grenswaarde voor stikstofdioxide en fijn 
stof. De mate van schaalgrootte waaronder niet hoeft te worden getoetst (de vertaling 
van bovengenoemde 3% norm naar concrete bouwprojecten), bedraagt 1500 
woningen bij één ontsluitingsweg. Voor het ontwikkelen van kantoorlocaties geldt 
een schaalgrootte van 100.000 m² bruto vloeroppervlakte bij één ontsluitingsweg. 
De Regeling NIBM benoemt tevens categorieën van gevallen die niet in betekenende 
mate bijdragen aan luchtverontreiniging. Als een project in één van deze categorieën 
valt of voldoet aan de gestelde criteria voor de schaalgrootte van het plan 
(1500 woningen of 100.000 m2 kantooroppervlakte) dan hoeft er niet te worden 
getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen. De begrippen goede ruimtelijke ordening en 
blootstelling van kwetsbare groepen blijven van belang. 
Situaties waar de luchtkwaliteitsnormen worden overschreden zullen integraal worden 
aangepakt met maatregelpakketten voor probleemgebieden. Er worden op drie 
bestuurslagen maatregelen genomen, namelijk door het rijk, provincie en gemeenten 
(Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit, NSL). 
  
Samenvattend vormt de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor ruimtelijke 
ontwikkeling als: 
• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
• een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit 
leidt; 
• een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging; 
• een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in 
het NSL. 
 
Luchtkwaliteitsnormen 
De luchtkwaliteitsnormen zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit. De 
volgende grenswaarden (jaargemiddeld) zijn opgenomen: 
• Zwavel (SO2): 125 micro g/m3 
• Stikstofdioxide: 40 micro g/m3 (per 2015) 
• Fijn stof (PM 10): 40 micro g/m3 
• Koolstofmonoxide: 8 uurgemiddelde 6 micro g/m3 
• Benzeen: 10 micro g/m3 
• Lood: 0,5 micro g/m3 
In de praktijk zijn alleen de normen voor stikstofdioxide en fijn stof van belang 
 
In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen die gevolgen voor de luchtkwaliteit 
hebben opgenomen. Enkel het plaatsen van lichtmasten op het sportpark Rood Wit en de 
permanente legalisatie van de bestaande golfclub worden mogelijk gemaakt. De bijdrage van deze 
ontwikkelingen op de luchtkwaliteit is uiteraard zeer gering, dus niet in betekende mate 
bijdragend. Uit de zogeheten Monitoringstool (www.nsl-monitoringstool.nl) blijkt dat in het 
plangebied geen overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen optreden. De conclusie is dat de 
luchtkwaliteitseisen geen knelpunt vormen voor het vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan. 
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3.2.2 Externe veiligheid 

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de 
omgeving kunnen opleveren, zoals milieurisico’s, transportrisico’s en risico’s die kunnen 
optreden bij de productie, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen. 
Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de 
ruimtelijke (on)mogelijkheden. 
 
In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), gelezen in samenhang met de regels 
omtrent externe veiligheid, moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van 
risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, berekend 
te worden. 
 
Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats 
zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een 
vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet overschreden mag 
worden. Voor bestaande situaties wordt het niveau van 10-6 per jaar als grenswaarde gehanteerd. 
Voor nieuwe situaties geldt eveneens een grenswaarde van 10-6 per jaar. 
 
Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van een 
calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde 
omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status van 
een oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Desondanks hebben 
overheden en betrokken private instellingen een inspanningsverplichting om te voldoen aan deze 
oriënterende waarde en dient een toename van het GR bestuurlijk te worden verantwoord. 
 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Op 27 mei 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. Het Bevi 
legt veiligheidsnormen op aan overheden die besluiten nemen over bedrijven die een risico vormen 
voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld chemische fabrieken, 
LPG-tankstations en spoorwegemplacementen waar goederentreinen met gevaarlijke stoffen 
rangeren. Deze bedrijven verrichten soms risicovolle activiteiten dichtbij (beperkt) kwetsbare 
objecten waaronder woningen, ziekenhuizen, scholen, winkels, horecagelegenheden en sporthallen. 
Hierdoor ontstaan risico’s voor mensen die in de buurt ervan wonen of werken. 
 
Het besluit verplicht gemeenten en provincies bij het verlenen van milieuvergunningen en het 
maken van bestemmingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat woningen op een bepaalde afstand moeten staan van een bedrijf dat 
werkt met gevaarlijke stoffen. 
 
Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor 

De regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen over openbare 
wegen, water en spoorwegen is neergelegd in de circulaire “Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen” (01-01-2010). Deze circulaire kan worden beschouwd als voorloper van een 
eventuele wettelijke verankering van de risiconormen en is geldig tot uiterlijk 31 juli 2012. 
Wanneer de nieuwe wetgeving van kracht is wordt de circulaire ingetrokken. 
 
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het 
Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten, worden aangehouden rond 
buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi). Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour niet 
toegestaan. Ook is vastgesteld dat wanneer binnen het invloedsgebied van een buisleiding een 
ruimtelijk besluit wordt genomen, de verantwoordingsplicht van toepassing is.  
Het Bevb gaat uit van een belemmerde strook van 4 of 5 meter, afhankelijk van de 
werkdruk. Voor deze strook geldt een bouwverbod en een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden. 
Net als bij het Bevi worden de risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb 
opgenomen in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 
 
Onderzoek 

Op ongeveer 1500 meter het plangebied loopt een aardgas transportleiding van de Gasunie. De 
diameter van de leiding bedraagt 6,63 inch en de maximale werkdruk 40 bar. De bijbehorende 
risicocontour (Pr10-6) bedraagt 0 meter en vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan. 
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Het invloedgebied van de buisleiding ligt niet over het plangebied. Het groepsrisico vormt geen 
belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
Na bestudering van de risicokaart van de provincie Noord-Holland en het gemeentelijk 
archief van de gemeente Bloemendaal blijkt dat er geen risicovolle inrichtingen aanwezig 
zijn in het plangebied of de directe omgeving. Risicovolle inrichtingen zijn inrichtingen die 
onder het Bevi vallen en waardoor mogelijke belemmeringen zouden kunnen ontstaan. 
In 2008 en 2009 is het vervoer van gevaarlijke stoffen in de hele regio in kaart gebracht 
door Arcadis. Uit die onderzoeken is gebleken dat er geen LPG tankvervoer plaats vindt over de 
N201 en de N206 (LPG-transporten zijn meestal bepalend voor de hoogte van het risico). Er vindt 
wel op bescheiden schaal transport van butaan/propaan plaats over deze wegen. Bij toetsing aan 
de vuistregels ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen, wordt de oriënterende waarde 
van het groepsrisico niet overschreden. 
 
Conclusie 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het vaststellen van het 
bestemmingsplan. 
 

3.2.3 Geluid 

In het kader van de Wet geluidhinder liggen er geluidszones rond wegen, spoorlijnen en 
gezoneerde industrieterreinen. Wegen op een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 
km/uur hebben geen zone. Binnen een geluidszone moet voor het realiseren van nieuwe 
geluidsgevoelige bestemmingen onderzoek worden gedaan naar de optredende geluidbelasting.  
 
Binnen het plangebied worden geen nieuwe geluidsgevoelige objecten mogelijk gemaakt. Nader 
onderzoek naar geluidshinder is dan ook niet noodzakelijk.  
 

Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
3.2.4 Bodem  
In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de kwaliteit van de bodem ter 
plaatse. Het is wettelijk verboden om te bouwen op verontreinigde grond. Om te kunnen bepalen 
of de bodem in het plangebied geschikt is voor het beoogde gebruik dient bij voorgenomen 
bouwactiviteiten een bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Hierdoor dient bij ontwikkelingen in 
het gebied altijd een historisch bodemonderzoek te worden verricht en vaak ook een verkennend 
bodemonderzoek.  
 
Uit het historisch onderzoek kan blijken dat (op een deel van een locatie) reeds een recent 
bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. In dat geval kan mogelijk worden volstaan met de 
resultaten van dat bodemonderzoek mits het uitgevoerde onderzoek voldoende betrekking heeft op 
het te ontwikkelen terrein. Uit het historisch onderzoek kan tevens blijken dat in een eerder 
uitgevoerd bodemonderzoek een verontreiniging is aangetoond die een belemmering zou kunnen 
vormen voor het beoogde gebruik. Indien uit een verkennend bodemonderzoek blijkt dat er een 
verontreiniging is aangetoond dan dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd om de 
eventuele ernst van de verontreiniging en eventuele noodzaak tot bodemsanering vast te stellen. 
Wanneer de locatie naar aanleiding van het historisch of verkennend bodemonderzoek als 
asbestverdacht wordt aangemerkt dan dient tevens een asbestonderzoek te worden verricht 
conform de geldende normen. 
 
In de gemeente Bloemendaal is het generieke beleid vanuit het Besluit bodemkwaliteit van kracht. 
Op basis van het Besluit bodemkwaliteit is een bodemfunctieklassenkaart vastgesteld. Het 
plangebied valt in de klasse Wonen. Bij grondverzet dient de kwaliteit van de bodem te worden 
vastgesteld door middel van partijkeuringen. Dit geldt zowel voor de kwaliteit van de toe te passen 
grond als van de ontvangende bodem. Om een partij grond te mogen toepassen moet de partij 
worden getoetst aan zowel de bodemkwaliteit van de ontvangende bodem als aan de 
bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem. Bij deze dubbele toets geldt dat de 
kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond moet voldoen aan de strengste norm. 
 
Aangezien er geen nieuwe functies worden mogelijk gemaakt is nader onderzoek naar de 
bodemkwaliteit niet noodzakelijk. 
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Conclusie 

Het aspect bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het vaststellen van het 
bestemmingsplan. 
 

3.2.5 Ecologie 
Wetgeving voor de bescherming van de natuur richt zich op twee 
hoofdthema’s. Het gaat hierbij om de bescherming van natuurgebieden (gebiedsbescherming) en 
de bescherming van plant- en diersoorten (soortbescherming). 
 
Gebiedsbescherming 

Gebiedsbescherming wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische 
hoofdstructuur (EHS). De provincie is hiervoor het bevoegde gezag.  
Het afwegingskader van de Natuurbeschermingswet 1998 staat bekend als de Habitattoets. Deze 
bestaat uit een Voortoets en eventueel een zogenoemde “passende beoordeling” als uit een 
Voortoets blijkt dat er mogelijk significante gevolgen zijn. De belangrijkste aspecten bij de 
beoordeling van mogelijke invloed op natuurgebieden aan de orde komen zijn: oppervlakteverlies, 
verontreiniging, verdroging, geluid, licht, verstoring door mensen, mechanische effecten en 
versnippering. 
Voor bestemmingsplannen, bouwplannen of andere activiteiten, kan het noodzakelijk 
zijn dat een vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet aangevraagd moet 
worden bij de provincie. 
 
Soortbescherming 

Soortbescherming wordt geregeld in de Flora- en fauna wet. In deze wet is een aantal 
planten en dieren aangewezen als beschermd. Deze beschermde organismen 
mogen niet zonder reden in hun bestaan worden aangetast. Belangrijk is het feit 
dat beschermde organismen ook buiten natuurgebieden voorkomen. De wet maakt 
een onderscheid tussen licht (tabel 1), middelzwaar (tabel 2) en zwaar beschermde 
soorten (tabel 3). Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of gebruik dan 
wel van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, gelden voor sommige, licht beschermde 
soorten, de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet niet. 
Als er negatieve effecten optreden op zwaar beschermde soorten (tabel 3 Flora- en 
faunawet) dient een ontheffing volgens art. 75 van de flora- en faunawet te worden 
aangevraagd bij het ministerie van economische zaken. Voor zwaar beschermde soorten wordt 
deze ontheffing slechts verleend, indien:    er sprake is van een wettelijk geregeld belang (groot maatschappelijk belang, in sommige  
    gevallen ook ruimtelijke inrichting en ontwikkeling)    er geen alternatief is    geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort 
 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat 
menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. De 
zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. 
 

Onderzoek 

In het bestemmingsplan zijn wordt de bouw van nieuwe lichtmasten bij de hockeyclub mogelijk 
gemaakt. In het kader van de gebiedsbescherming is onderzoek verricht naar de effecten van 
nieuwe lichtmasten (zie bijlage 1). Uit het onderzoek komen de volgende conclusies:  
 
Gezien de ligging van de sportvelden ten opzichte van het Natura 2000Ǧgebied, de optredende 
storende factoren, de reikwijdte daarvan, de plaats waar beschermde waarden voorkomen en de 
gevoeligheid van de in ontwerp aangewezen soorten en habitattypen voor de verwachte effecten, is 
duidelijk dat de door het bestemmingsplan toegestane terreinverlichting geen negatieve gevolgen 
kan hebben voor de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000Ǧgebied KennemerlandǦZuid, 
oftewel de instandhoudingsdoelen ervan. Er is dus ook zeker geen significant negatief effect. 
 
Omdat aanwijzing van het Natura 2000Ǧgebied in ontwerp is en het gebied nog niet definitief is 
aangewezen, gelden nog steeds de gedefinieerde doelen van het nabijgelegen Beschermd 
Natuurmonument ‘Duinen Vogelenzang’, dat pas na definitieve aanwijzing 
van het Natura 2000Ǧgebied daarin opgaat. 
 
De door het bestemmingsplan toegestane (bestendigde) terreinverlichting rond de sportvelden 
zorgt voor negatieve gevolgen voor de doelen van het Beschermde Natuurmonument.  
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Vanwege de reikwijdte van de optredende effecten is er geen sprake van belangrijke (significante) 
aantasting van deze doelen.  
 
Vanwege bovenstaande is vergunningverlening voor plaatsing van de terreinverlichting voor het 
Beschermde Natuurmonument aan de orde. Gezien het gegeven dat op de vergunningverlening 
een lichte toetsing van toepassing is waarbij alle belangen worden 
afgewogen, wordt verwacht dat deze vergunning verleend wordt. 
 
Gezien het bovenstaande voldoet het bestemmingsplan van Aerdenhout aan de planologische 
uitvoerbaarheidseis van art. 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) jo. art. 3:2 Awb. 
 
Conclusie 

Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten. Voor plaatsing van de lichtmasten is 
vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet noodzakelijk. De verwachting is dat deze 
verleend wordt. Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor het vaststellen van het 
bestemmingsplan. 
 

3.2.6 Milieuzonering  

Een goede ruimtelijke ontwikkeling streeft naar het bevorderen van een duurzame ruimtelijke 
kwaliteit in een dynamische samenleving. Het is helder dat duurzame ruimtelijke kwaliteit mede 
richting en inhoud geeft aan het criterium “een goede ruimtelijke ordening”. Een goede ruimtelijke 
ordening houdt ook in het voorkomen van voorzienbare hinder door milieubelastende activiteiten. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten doet in de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" 
(editie 2009), het zogenaamde ‘groene boekje’, een handreiking ten behoeve van de afstemming 
tussen ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe 
bedrijven een passende locatie ten opzichte van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een 
verantwoorde afstand bedrijven gesitueerd worden. Het Groene Boekje geeft adviesafstanden (zie 
tabel) die gemotiveerd kunnen worden toegepast bij ruimtelijke ordening. 
 
De adviesafstanden hangen samen met gebiedskenmerken. Het is mogelijk om door middel van 
maatregelen overlast te beperken en daardoor af te wijken van de afstanden. In dit geval zal 
aangetoond moeten worden welke maatregelen worden genomen om de overlast te beperken. Aan 
de hand hiervan kan dan gemotiveerd worden afgeweken van de standaard adviesafstanden.  
 
 
Milieucategorie Richtafstand tot omgevingstype 

rustige woonwijk en rustig 

buitengebied 

Richtafstand tot 

omgevingstype gemengd 

gebied 

1 10 m 0 m 
2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 
4.1 200 m 100 m 
4.2 300 m 200 m 
5.1 500 m 300 m 
5.2 700 m  500 m 
5.3 1.000 m 700 m  

6 1.500 m 1.000 m 

 
 
Onderzoek 
 
Golfclub 

Binnen het plangebied staat het clubgebouw van golfclub Mariënweide. Op grond van het vigerende 
bestemmingsplan is het clubhuis niet toegestaan. In dit plan wordt het planologische kader 
gecreëerd waarbinnen het clubhuis kan (blijven) bestaan. Een clubhuis valt onder categorie 2, uit 
de publicatie bedrijven en milieuzonering. Bij deze categorie hoort een richtafstand van 30 meter 
aan te houden tussen het clubhuis en gevoelige bestemmingen. Aan deze afstand kan worden 
voldaan. Er zijn dan ook geen belemmeringen om het clubhuis positief te bestemmen. Voor de 
bestemmingen golfclub geldt een richtafstand van 10 meter. Aan deze richtafstand kan worden 
voldaan.  
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Hockey vereniging 

Huidige situatie 
In het plangebied ligt een hockeyvereniging. Het bestaande gebruik van de vereniging bestaat uit 
vijf (gedeeltekijk) verlichte kunstgrasvelden. Deze zijn door in totaal 24 (vergunde) lichtmasten 
verlicht. De twee zuid- westelijk gelegen velden zijn slechts beperkt verlicht. Een veldsportcomplex 
met verlichting valt onder categorie 3.1 uit de publicatie bedrijven en milieuzonering. Aan deze 
richtafstand kan niet voor alle velden en het clubhuis worden volstaan. Clubhuizen vallen onder 
categorie 2 van de publicatie. Bij deze categorie hoort een richtafstand van 30 meter. Het clubhuis 
kan aan deze afstand voldoen.  
 
Toekomstige situatie 
De wens bestaat om twee van de velden te voorzien van vijf extra lichtmasten zodat alle velden 
volledig verlicht zijn. Het gaat hier om de twee meest zuid- westelijk gelegen velden (veld 4 en 5). 
Het meest westelijk gelegen veld ligt op 45 meter van de woning aan de Zwaluwenweg 13. Voor dit 
veld kan niet aan de richtafstand van 50 meter worden voldaan. Aangezien de beoogde lichtmasten 
beoordeeld moeten worden als nieuwe situatie, zullen deze gezien de korte afstand ten opzicht van 
de woning aan de Zwaluwenweg 13, niet mogelijk gemaakt worden op dit veld. De overige 
gewenste lichtmasten komen bij veld 4 (zie afbeelding). Dit veld is gelegen op ongeveer 100 meter 
van de dichtstbij gelegen woning. Aangezien er voor dit veld aan de richtafstand kan worden 
voldaan en er sprake is van een bestaande hockeyclub wordt de plaatsing van verlichting rond veld 
4 aanvaardbaar geacht.  
Overige uitbreidingen van de hockeyclub worden met dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt 
 

 
 

 
Conclusie 

Veld 5 voldoet niet aan de richtafstand zoals opgenomen in de VNG-richtlijn “Bedrijven en 
Milieuzonering”. Om die reden wordt in het bestemmingsplan het plaatsen van lichtmasten 
uitgesloten. Voor het overige vormt het aspect milieuzonering geen belemmering voor vaststelling 

van het bestemmingsplan.  
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3.2.7 Duurzaam bouwen 

Duurzaam Bouwen is een bouwmethode waarbij vanaf het ontwerp tot en met het gebruik zo veel 
mogelijk rekening wordt gehouden met het milieu, zowel nu als in de toekomst. Door het gebruik 
van deze definitie voor duurzaam bouwen heeft de gemeente een brede visie op dit onderwerp. 
Van energiebesparing bij individuele woningen tot een duurzaam gebouwde (stedelijke) omgeving, 
op alle niveaus wil de gemeente inspanning leveren om duurzaam bouwen tot een succes te 
maken; het realiseren van woningen met een 10% verscherpte EPC en het actief verbeteren van 
de energetische kwaliteit van de 
woningvoorraad uitgedrukt in energielabel met gemiddeld 1% per jaar op grond van het 
gemeentelijk klimaatbeleid behoort daarbij. 
Het beleid voor duurzaam bouwen is vastgesteld in de Beleidsnotitie Duurzaam bouwen. 
Hiermee geeft de gemeente Bloemendaal tevens invulling aan het klimaatakkoord. 
 
Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 

Het Rijk en de gemeenten hebben een klimaatakkoord ondertekend. Hierin staan afspraken over 
energiebesparing en de overgang naar duurzame energie. De gemeenten 
onderschrijven de ambities van het kabinet: een reductie van de uitstoot van 
broeikasgassen van 30% in 2020 ten opzichte van 1990, een energiebesparingspercentage van 2% 
energiebesparing per jaar en een aandeel van 14% duurzame energie in 2020. De ambitie is dat in 
2020 de nieuwbouw energieneutraal is en dat het energieverbruik van woningen en gebouwen in 
2020 met meer dan 50% is verlaagd. Om resultaten te boeken en om innovatie te stimuleren 
wordt de energieprestatie coëfficiënt voor nieuwe woningen in 2011 aangescherpt naar 0,6 en in 
2015 naar 0,4. Nu er afspraken zijn gemaakt over energiebesparing en de overgang naar 
duurzame energie, zal er ook naar toe gewerkt moeten worden. 
 

GPR Gebouw®4 

Om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van nieuwbouwprojecten stimuleert de gemeente 
Bloemendaal het gebruik van GPR Gebouw® 4. GPR Gebouw® 4 zet ontwerpgegevens van een 
gebouw om naar prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. In GPR worden de 
bouwprestaties gemeten op basis van vijf thema’s: 
1. energie 
2. milieu (materialen) 
3. gezondheid 
4. gebruikskwaliteit 
5. toekomstwaarde 
De prestaties worden uitgedrukt in een rapportcijfers van 1 tot 10. Een score van 6.0 is 
representatief voor het wettelijke niveau van het Bouwbesluit. 
 
De ambitie van de gemeente is bepaald op een score van 7.0 op het thema energie en 
gemiddelde score van 7.0 voor de thema’s milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en 
toekomstwaarde. 
 
Onderzoek 

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Binnen dit 
bestemmingsplan kan bij nieuwbouw worden voldaan aan de doelstellingen van duurzaam bouwen. 
Bij nieuwbouwplannen wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk aan te sluiten bij het beleid op het 
gebied van duurzaam bouwen.  
 

Lichtmasten 
De nieuwe lichtmasten die geplaatst gaan worden dienen op basis van het Activiteitenbesluit aan 
de Best Beschikbare Techniek op het gebied van (in dit geval) verlichting te voldoen. Hierbij kan 
gedacht worden aan LED verlichting. Als deze nieuwe techniek een terugverdientijd heeft van vijf 
jaar of minder moet dit toegepast worden. Meer informatie hierover: 
www.platformlichthinder.nl/thema/sportveldverlichting/ 
 
Conclusie 

 
Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Eventueel vervangende 
nieuwbouw zal moeten voldoen aan de gemeentelijke eisen met betrekking tot duurzaamheid. De 
lichtmasten moeten aan de best beschikbare techniek voldoen.  
 
 
  

http://www.platformlichthinder.nl/thema/sportveldverlichting/
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3.3 Verkeer 

 
3.3.1 Verkeersstructuur 

De Zwaluwenweg is een 30-kilometerweg, die aan de oostkant voor het verkeer toegankelijk is 
vanaf de Leeuwerikenlaan. Aan de westkant eindigt de weg bij de ingang van het natuurgebied Het 
Naaldenveld. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk.  
De Zwaluwenweg kent een lage bebouwingsdichtheid met villa’s waardoor de eigen 
verkeersproductie gering is. Aan de Zwaluwenweg bevinden zich parkeerplaatsen voor zowel 
hockeyclub Rood Wit als golfclub Mariënweide. Bezoekers van de golfclub parkeren aan de 
Zwaluwenweg en bereiken langs de hockeyvelden de golfbaan. 
 
Voor de inrichting van de Zwaluwenweg zijn twee hoofdprincipes gehanteerd: de verkeershinder 
voor omwonenden moet minimaal zijn, en de parkeerbehoefte van hockeyclub Rood Wit en golfclub 
Mariënweide moet zoveel als mogelijk is, worden gefaciliteerd. Dit heeft geresulteerd in een 
wegprofiel met aan de noordkant van de rijbaan een verhoogd trottoir en aan de zuidkant van de 
rijbaan een groot aantal haakse parkeerplaatsen. De Zwaluwenweg is circa 600 meter lang, 
waarvan effectief circa 450 meter is voorzien van haakse parkeerplaatsen. Bij een normbreedte 
van 2,50 meter per geparkeerde auto resulteert dit in (450 : 2,5)= 180 parkeerplaatsen.   
De Zwaluwenweg is vanaf de Leeuwerikenlaan goed bereikbaar per fiets. Het openbaar vervoer 
speelt hier geen rol van betekenis.  
 
3.3.2 Afwikkeling verkeer  

De ontsluiting van zowel de hockeyclub als de golfclub is toereikend. Zoals vermeld in de paragraaf 
‘Verkeersstructuur’ is de Zwaluwenweg een doodlopende 30-kilometerweg (erftoegangsweg) met 
een lage eigen verkeersproductie. De weg is breed genoeg voor autoverkeer in twee richtingen. 
Om te voorkomen, dat op drukke dagen aan de huizenkant van de weg op de rijbaan wordt 
geparkeerd (waardoor de aan- en afvoer van het verkeer gestremd zou kunnen raken) is aan die 
zijde een parkeerverbod ingesteld. De afwikkeling van het autoverkeer naar de 
Leeuwerikenlaan/Nachtegalenlaan levert geen problemen op. Deze lanen hebben een 
ontsluitingsfunctie en kunnen het verkeer van en naar de clubs goed verwerken.  
 
Effect extra lichtmasten hockeyvelden 

Indien het gebruik van de hockeyveldenvelden zou intensiveren door het plaatsen van extra 
verlichting, zorgt dat voor meer verkeer in de avonduren. Dat betreft evenwel geen 
wedstrijdgebruik, waardoor die extra verkeersbelasting (doordeweekse dagen/avonduren) veel 
lager zal uitvallen dan de (reeds bestaande) verkeersbelasting op wedstrijddagen 
(weekenddagen/overdag). Een intensiever gebruik in de avonduren zal dus, over het gehele 
seizoen bezien, in absolute zin wel tot meer verkeersbewegingen leiden, maar niet tot hogere 
pieken/drukkere spitsmomenten. Er zullen dus geen  problemen ontstaan met de 
verkeersafwikkeling.  
 
Effect bouwvlak clubhuis Mariënweide 

Het gebruik van de hockeyvelden en de golfbaan is niet cumulatief. In verband met de veiligheid is 
het niet mogelijk te golfen als alle velden van de hockeyclub bezet zijn. Het gebruik van de 
golfbaan is daarom niet continue en beperkt zich voor wedstrijden tot een aantal dagdelen per 
week. Voor het overige kan door de leden op individuele basis gebruik gemaakt worden van het 
golfclub. Bij clubwedstrijden kunnen maximaal 80-90 spelers op de baan. Deze wedstrijden kunnen 
alleen plaatsvinden als de hele dag niet gehockeyd wordt. Dit beperkt zich tot schoolvakanties en 
enkele feestdagen. Bij overige wedstrijddagen ligt de bezetting op 30 tot 45 leden. De 
verkeersafwikkeling via de Zwaluwenweg levert geen problemen op. 
 
De legalisering van het clubhuis zou kunnen leiden tot een toename van het aantal leden, omdat 
de club hierdoor aantrekkelijker kan zijn. De beperkte capaciteit van de golfbaan legt echter 
beperkingen op. Hierdoor zal het aantal bezoekers dat per keer aanwezig is niet sterk kunnen 
toenemen. Aangezien er op piekmomenten niet gegolfd kan worden zal dat ook niet leiden tot 
problemen met de verkeersafwikkeling. 
 
3.3.3 Parkeren 

Om te parkeren zijn circa 180 parkeerplaatsen beschikbaar. Dit is het maximaal haalbare binnen de 
ruimtelijke mogelijkheden van de Zwaluwenweg. Aanvankelijk werd op piekdagen ook de 
noordkant van de Zwaluwenweg gebruikt om te parkeren. Auto’s werden langs of half op het 
verhoogde trottoir geparkeerd. Dit leidde tot blokkade van de rijbaan, omdat verkeer nog maar in 
één richting kon passeren, en tot hinder voor de bewoners, die voor de looproute naar hun 
woningen afhankelijk zijn van het voetpad. Daarom is een parkeerverbod ingesteld voor de 
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noordkant van de rijbaan. Dit is aangegeven met verkeersborden model E1, zodat het verbod 
effectief kan worden gehandhaafd. Om blokkades van het verkeer te voorkomen, is aan het begin 
van de Zwaluwenweg tevens een inrijverbod voor bussen geplaatst. Op normale dagen zijn de 
parkeercapaciteit en de verkeersregeling ruim voldoende. Op zeer drukke piekdagen (wedstrijden 
met veel publiek) zet de hockeyclub eigen parkeerbegeleiders in om het aankomende verkeer zo 
ordelijk mogelijk te laten verlopen. Deze parkeerbegeleiders kunnen worden ondersteund door de 
gemeentelijke opsporingsambtenaren, die beschikken over juridische bevoegdheden. Op deze 
topdagen is, door grote toeloop van verkeer in korte tijd, een zekere verkeershinder voor de 
omgeving niet te vermijden, echter deze dagen zijn beperkt van aantal en met de juiste 
voorbereiding en communicatie tussen de clubs, de gemeente en de omwonenden, is deze hinder 
tot een acceptabel niveau te beperken. De veiligheid (doorgang voor het verkeer in twee 
richtingen, de bewoners en de hulpdiensten incluis) is een randvoorwaarde die altijd geldt.  
 
Effect extra lichtmasten hockeyvelden 

Een intensiever gebruik van de hockeyvelden in de avonduren zal niet leiden tot de hierboven 
bedoelde piekmomenten, zoals die voorkomen op drukke wedstrijddagen met veel publiek. De 
beschikbare parkeerfaciliteiten zijn voldoende om het gebruik in de avonduren op te vangen, 
zonder dat het parkeren leidt tot hinder of overlast voor de omgeving.  
 

Effect bouwvlak golfclub Mariënweide 

Zoals in paragraaf 3.3.2 reeds is aangegeven vindt het parkeren voor de golfclub niet plaats op de 
piekmomenten van de hockeyclub, waardoor er voldoende parkeercapaciteit aan de Zwaluwenweg 
beschikbaar is voor de gebruikers van de golfbaan. Tevens heeft de golfbaan een beperkte 
capaciteit voor het aantal spelers, waardoor er geen toename in de parkeerbehoefte valt te 
verwachten. Dat heeft tot gevolg dat het bestemmen van het bouwvlak niet leidt tot problemen 
met parkeren. 
 
 

4. Staat van wijzigingen reparatieplan ‘Aerdenhout 2012’ 
 
Door middel van het reparatieplan worden de volgende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van 
het oorspronkelijke bestemmingsplan ‘Aerdenhout 2012’: 
- Op het meest zuid-west gelegen hockeyveld wordt het plaatsen van lichtmasten uitgesloten 

door middel van een aanduiding op de verbeelding; 
- In de regels van de bestemming Sport wordt het plaatsen van tribunes uitgesloten. In 

artikel 13 Sport wordt het volgende artikel toegevoegd: 
artikel 3.2.2, sub e. tribunes niet zijn toegestaan; 

- De gronden ten noorden van het clubhuis krijgen de bestemming Groen; 
- Het bouwvlak voor het clubhuis van golfclub Mariënweide wordt opnieuw in het 

bestemmingsplan opgenomen; 
- Deze voorliggende Toelichting en Staat van wijzigingen (registratienummer 2014020663) 

wordt als bijlage aan de toelichting van het bestemmingsplan Aerdenhout 2012 
toegevoegd. 

 
 
5. Uitvoering  
 
Financiële haalbaarheid 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het Bro in de 
plantoelichting inzicht te worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid van het plan. Tevens 
is met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening de verplichting ontstaan om, indien 
sprake is van ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs kosten moet maken, 
bijvoorbeeld voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, plankosten en planschadeclaims, 
deze moeten worden verhaald op de initiatiefnemer. Een en ander dient te worden vastgelegd in 
privaatrechtelijke overeenkomsten met de initiatiefnemer. Als er met een initiatiefnemer geen 
overeenkomst is gesloten en het kostenverhaal niet anderszins is verzekerd, dient een 
exploitatieplan te worden opgesteld welke tegelijkertijd met het bestemmingsplan moet worden 
vastgesteld. 
 
Het voorlaatste bestemmingsplan Het Naaldenveld stond de bouw van lichtmasten bij de 
hockeyvelden reeds toe. De planologische situatie wordt in het reparatieplan dus beperkt. Hierdoor 
is er voor omwonenden geen grondslag om planschade te claimen. Het is daarom niet nodig om 
voor de bouw van de lichtmasten een planschadeovereenkomst af te sluiten. Evenmin hoeft er voor 
dit onderdeel kostenverhaal plaats te vinden.  
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Het bestemmingsplan Het Naaldenveld liet het gebruik van de velden als golfbaan toe. Het clubhuis 
is een nieuwe ontwikkeling op grond waarvan een planschadeclaim ingediend kan worden. 
Daarmee is er een risico op planschade. Gezien de afstand tussen het clubhuis en de aangrenzende 
percelen lijkt dit risico zeer gering. Er is met de initiatiefnemer geen overeenkomst gesloten voor 
verhaal van planschade. 
 
Procedurele aspecten 

Er heeft geen ontwerp reparatieplan Aerdenhout 2012 ter visie gelegen. Belanghebbenden hebben 
in 2011 en 2012 al inspraakreacties en zienswijzen kunnen indienen op het voorontwerp resp. 
ontwerp bestemmingsplan Aerdenhout 2012. Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen het 
opnieuw vaststellen van de vernietigde onderdelen van het bestemmingsplan Aerdenhout 2012 
kunnen rechtstreeks beroep indienen bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Het 
vaststellen van dit reparatieplan wordt bekend gemaakt via de Staatscourant en op de website van 
de gemeente Bloemendaal.  
 
Het reparatieplan Aerdenhout 2012 wordt voor een periode van 6 weken ter visie gelegd. 
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de in het plan opgenomen planonderdelen 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
  
Het reparatieplan Aerdenhout 2012 treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn 
van 6 weken. Binnen de beroepstermijn kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.  
 
Bij uitspraak van 16 juni 2014 heeft voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (ABRS) opnieuw een voorlopige voorziening getroffen en het besluit van de raad van de 
gemeente Bloemendaal van 20 februari 2014 tot vaststelling van het (reparatie)bestemmingsplan 
"Aerdenhout 2012" geschorst, voor zover het betreft: 
a. de plandelen met de bestemming "Sport" en het plandeel met de bestemming "Groen" van de 
Hockeyclub Rood-Wit; 
b. de aanduidingen "bouwvlak" ter plaatse van de gronden met de bestemming "Recreatie" met de 
aanduiding "golfbaan" van de vereniging Golfclub Mariënweide.  
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Bijlage 1 

 

Habitattoets Hockeyclub Rood Wit te Aerdenhout 
Van der Goes en Groot, 29 januari 2013 
Registratienummer 2013003636 
 
 


