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 Inleiding  1
 

1.1 Aanleiding  

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft op 27 juni 2013 het bestemmingsplan Landelijk Gebied 

2013 vastgesteld. Team Vergunningen en team Ruimtelijke Ordening werken nu ruim twee jaar 

met het nieuwe bestemmingsplan. In die periode hebben beide teams een aantal omissies in het 

bestemmingsplan ontdekt. Daarnaast heeft een aantal eigenaren de gemeente erop gewezen dat 

hun perceel niet juist bestemd is. Dit vormt voor de gemeente de aanleiding om deze omissies via 

een partiele herziening van het bestemmingsplan, een zogenaamd veegbestemmingsplan, te corri-

geren.  

 

De gemeente heeft ervoor gekozen om geen nieuwe ontwikkelingen in het veegbestemmingsplan 

mogelijk te maken. Als de gemeente een nieuwe ontwikkeling mogelijk maakt, gaat daar vaak een 

uitgebreid planvormingsproces aan vooraf. Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen 

daarbij de gelegenheid om in een vroeg stadium mee te denken over de voorgenomen ontwikke-

ling. Er moeten vaak meerdere onderzoeken en studies worden verricht om tot een goede ruimte-

lijke onderbouwing te komen. De gemeente en de betreffende perceeleigenaren hebben er juist 

belang bij dat de procedure voor dit veegbestemmingsplan snel wordt doorlopen. Het opnemen van 

nieuwe ontwikkelingen zou de planologische procedure te veel vertragen.  

 

1.2 Ligging, begrenzing en juridische status van het plangebied 

Het plangebied omvat het buitengebied van Bloemendaal, met uitzondering van de badplaats 

Bloemendaal aan Zee. De plangrenzen van het veegbestemmingsplan zijn dezelfde als die van het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 dat op dit moment vigeert en onder de IMRO-code 

NL.IMRO.0377.LG2013-vg02 op ruimtelijkeplannen.nl is te raadplegen. 

 

1.3 Totstandkoming van het plan 

Team Ruimtelijke Ordening heeft in de afgelopen twee jaar alle omissies die bekend werden ver-

zameld. In de zomer van 2015 heeft team Ruimtelijke Ordening beoordeeld of de omissies al dan 

niet zodanig waren dat dit een herziening van het bestemmingsplan rechtvaardigt. Voor de nu 

voorliggende omissies is dit het geval. Ten aanzien van deze omissies heeft team Ruimtelijke Or-

dening een nieuw voorstel voor het bestemmen van het betreffende perceel opgesteld. Deze voo r-

stellen zijn aan de betreffende eigenaren voorgelegd. De reacties van de eigenaren zijn, indien 

mogelijk, verwerkt in het voorstel.  

 

De omissies die door team Ruimtelijke Ordening en team Vergunningen zijn ontdekt, hebben in de 

meeste gevallen betrekking op de regels en zijn dan ook verwerkt tot voorstellen voor het aanpas-

sen van de regels. Soms is er geen sprake van een omissie, maar zijn de regels onduidelijk, waar-

door er interpretatieverschillen kunnen ontstaan of regels verkeerd worden toegepast. In een deel 

van die gevallen is die onduidelijkheid weggenomen door eerst nieuw beleid vast te stellen (bij-

voorbeeld de beleidsregels webwinkels of de beleidsnota ondersteunende horeca). Dit nieuwe be-

leid is eveneens verwerkt in het veegbestemmingsplan. In andere gevallen is die onduidelijkheid 

weggenomen door begrippen en formuleringen aan te passen.  

 

Het ontwerp veegbestemmingsplan heeft van 26 februari t/m 7 april 2016  ter visie gelegen. Gedu-

rende die periode kon iedereen een zienswijze indienen. Omdat geen nieuwe ontwikkelingen zijn en 

de voorstellen voor het aanpassen van de betreffende percelen op de verbeelding reeds met de 

betreffende eigenaren zijn voorbesproken, heeft het college ervoor gekozen om geen voorontwerp 

veegbestemmingsplan ter visie te leggen.  

 

Er is één zienswijze ingediend op het ontwerp veegbestemmingsplan. De zienswijze en beantwoo r-

ding daarvan zijn als bijlage bij de toelichting gevoegd.   
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Het definitieve veegbestemmingsplan wordt van 15 juli t/m 25 augustus 2016 ter visie gelegd. 

Gedurende die termijn kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of kunnen 

aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen, beroep instellen 

bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

 

1.4 Opzet van het bestemmingsplan 

Het veegbestemmingsplan bestaat uit twee IMRO-gecodeerde datasets: 

 Een verbeelding met daarop de percelen die in dit veegbestemmingsplan worden herzien. Aan 

deze verbeelding zijn alleen de regels van de op deze verbeelding voorkomende bestemmingen 

gekoppeld. Deze dataset wordt onder de IMRO-code NL.IMRO.0377.LG2013Hz001a gepubli-

ceerd.   

 Een dataset met de herziene regels. Deze dataset wordt gepubliceerd op ruimtelijke plannen in 

de vorm van een lege verbeelding waarin alleen de plangrens van het veegbestemmingsplan is 

opgenomen. De herziene regels zijn via deze verbeelding te raadplegen. Deze dataset wordt 

onder de IMRO-code NL.IMRO.0377.LG2013Hz001b gepubliceerd. 

 

Nadat het veegbestemmingsplan in werking treedt, worden beide datasets verwerkt in het vigeren-

de bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013, dat als nieuwe versie onder de IMRO-code 

NL.IMRO.0377.LG2013-Gv-vg01 op ruimtelijkeplannen.nl wordt gepubliceerd.  

 

Het plan gaat vergezeld van deze toelichting. In de toelichting worden de keuzes die zijn gemaakt 

bij het opstellen van de verbeelding en de regels verantwoord en verduidelijkt. Tevens wordt in de 

toelichting de uitvoerbaarheid van het plan aangetoond. 

 

1.5 Leeswijzer  

Bij dit veegbestemmingsplan is een beknopte toelichting opgenomen. Omdat er sprake is van een 

partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 en er geen nieuwe ontwikke-

lingen worden mogelijk gemaakt, kan een deel van de gebruikelijke onderbouwing voor een toe-

lichting achterwege blijven. De hoofdstukken ‘gebiedsbeschrijving’, ‘beleidskader’ en ‘randvoor-

waarden’ zijn daarom niet opgenomen in deze toelichting. Deze onderdelen van de onderbouwing 
zijn al beschreven in de toelichting van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013.   

 

Het hoofdstuk ‘planopzet’ ontbreekt eveneens in deze toelichting. Een toelichting op de uitgangs-

punten en de gekozen bestemmingen ontbreekt in dit hoofdstuk, omdat deze keuzes ook al zijn 

onderbouwd in de toelichting van bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013. De basis voor de sys-

tematiek van bestemmen is niet gewijzigd. In plaats daarvan is het hoofdstuk ‘correcties’ opgeno-

men, waarin wordt opgesomd welke aanpassingen er op de verbeelding en in de regels zijn ve r-

wekt en welke motivering daaraan ten grondslag ligt.    

 

Het onderdeel ‘uitvoering’ is wel in deze toelichting opgenomen. In dit hoofdstuk worden de eco-

nomische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan aangetoond en wordt ingegaan op het 

traject van inspraak en overleg. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het aspect handhaving.  
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 Correcties 2
 

In dit hoofdstuk worden alle correcties die in dit veegbestemmingsplan zijn verwerkt opgesomd en 

gemotiveerd. In paragraaf 2.1 worden correcties in de verbeelding toegelicht. In paragraaf 2.2 

worden alle correcties in regels toegelicht.  

 

2.1 Correcties verbeelding 

In de onderstaande tabel worden alle aanpassingen in de regels opgesomd. In de eerste kolom 

wordt het adres vermeld of het kadastrale adres, indien het object geen huisnummer heeft. In de 

tweede kolom wordt beschreven welke aanpassing in de verbeelding wordt verwerkt. In de derde 

kolom wordt de aanleiding voor de aanpassing uiteengezet. 

 

Adres Wijziging Motivering 

E lswoutslaan 2 , 

O verveen 

Func tieaanduiding ‘paardenbak’ 
wordt toegevoegd aan de be-

s temming Tuin. De grens  tussen 

de bes temming Tuin en Natuur-3 

wordt enkele meters  naar het 

noorden verplaatst 

Het bes temmingsplan laat per landgoed één paardenbak toe in de bes temming 

Natuur - 3 . De mogelijkheid om een paardenbak te hebben is in de regels be-

schreven. Daarom hoeven de bes taande paardenbakken in de bes temming N a-

tuur-3  niet op de verbeelding te worden aangeduid. Het college heeft op 20 febru-

ari 2015 een vergunning verleend voor de realisatie van een paardenbak op E ls-

woutshoek in de bes temming Tuin. In de regels  voor de bes temming Tuin ont-

breekt de mogelijkheid om een paardenbak aan te leggen. Daarom wordt deze 

paardenbak via een func tie-aanduiding in de bes temming Tuin bestemd.  

Duinlus tweg 22, 

O verveen 

Bes temming Natuur-3 ter plaatse 

van het schuurtje ten zuiden van 

Kraantje Lek wordt gewijzigd in 

Horeca buiten bouwvlak 

Het schuurtje wordt door res taurant Kraantje Lek gebruikt voor ops lag en dient 

daarom als  een bijgebouw bij deze horeca-inrichting te worden bes temd.  

V ogelenzangseweg 

164, V ogelenzang 

Func tieaanduiding ‘paardenbak’ 
wordt toegevoegd aan de be-

s temming A grarisch met Waarden 

- Natuur en landschapswaarden 

Het college heeft op 12 mei 2015 besloten om de paardenbak aan de V ogelen-

zangseweg 164 te V ogelenzang te legaliseren en s telt voor om dit nu via het 

veegbes temmingsplan te doen. In hoofds tuk 2 .3  wordt dit voors tel toegelicht en 

onderbouwd. 

V ogelenzangseweg 

164, V ogelenzang 

Het monumentale schuurtje naas t 

de paardenbak krijgt een bouw-

vlak met een goot- en bouwhoogte 

van 3  resp. 5  meter en de aandui-

ding ‘spec ifieke bouwaanduiding - 

monument’. 

Dit schuurtje was  per abuis  niet in de verbeelding opgenomen. 

Beks laan 35, V oge-

lenzang (Res taurant 

Le Tulipe Noir) 

Bouwvlak krijgt de aanduiding 

‘bedrijfswoning’.  
Boven het res taurant is een bedrijfswoning aanwezig, maar die is  per abuis  niet 

bes temd.   

Zilkerduinweg 394, 

V ogelenzang 

Bes temmingsvlak Tuin wordt aan 

de oos tzijde van beide percelen 

(voormalige bedrijfswoning en 

compensatiewoning) 20 meter 

verlengd.  

Ten tijde van het princ ipebesluit in 2012 was  nog niet bekend hoe de achtererf-

grens  van de compensatiewoning zou worden ges itueerd. In het bes temmingsplan 

Landelijk Gebied 2013 is  toen de keuze gemaakt om de achtererfgrens in het 

verlengde van de achtererfgrens van de bedrijfswoning te s itueren. Deze achte r-

tuin is  ondiep, omdat op 15 meter achter de bedrijfswoning een schuur gesitueerd 

was . P er abuis  heeft de compensatiewoning nu ook een ondiepe achtertuin op het 

oos ten gekregen, waardoor de bezonning van de tuin suboptimaal is . 

 

Nu alle bedrijfsbebouwing gesloopt is, kan het s tuk grond direc t achter de voorma-

lige bedrijfswoning bij de tuin worden getrokken. A ls dit s tuk grond bij het perceel 

wordt getrokken, kan de achtererfgrens van de compensatiewoning ook worden 

doorgetrokken en krijgen beide woningen een achtertuin van ca 30 meter diep. 

Met deze diepte onts taat er een goede bezonning van de tuin.   

 

2.2 Correcties regels 

In de onderstaande tabel worden alle aanpassingen in de regels opgesomd. In de eerste kolom 

wordt het artikelnummer vermeld, in de tweede kolom de formulering in het bestemmingsplan 

Landelijk Gebied 2013, in de derde kolom de formulering in het veegbestemmingsplan en in de 

vierde kolom de motivatie voor de aanpassing.  

 

Hierbij een korte toelichting op de tabel: 

 Als in kolom 1 alleen het artikelnummer is vermeld dan betreft het een nieuwe formulering van 

een artikel of regel. 
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 Indien een artikel of regel vervalt, staat in kolom 1 ‘<artikelnummer> vervalt’. In dat geval is 
geen formulering in de kolom veegbestemmingsplan opgenomen. 

 Indien een artikel of regel wordt toegevoegd staat in kolom 1 ‘toevoegen <artikelnummer>’. In 
dat geval is alleen een formulering in de kolom veegbestemmingsplan opgenomen. 

 

Omdat er artikelen en regels worden toegevoegd en vervallen, wijzigt de nummering. In kolom 1 

worden de artikel- en regelnummers uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 vermeld. In 

de IMRO publicatie NL.IMRO.0377.LG2013Gv-vg01 zullen in sommige gevallen andere artikel- en 

regelnummers staan.  

 
Artikel  Landelijk Gebied 2013 Veegbestemmingsplan Motivering 

1.42  Detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden 

(waaronder de uits talling ten verkoop), 

verkopen, verhuren en leveren van 

goederen aan personen die goederen 

kopen of huren voor gebruik, verbruik of 

aanwending, anders  dan in de uitoefe-

ning van een beroeps - of bedrijfsactivi-

teit;  

Detailhandel 

bedrijfsmatige verkoop van goederen 

aan particulieren, waaronder begrepen 

de ops lag, uits talling, verkoop en leve-

ring ter plaatse van goederen, alsmede 

vergelijkbare bedrijfsmatige persoonlijke 

diens tverlening; 

N ieuw beleid: bepalingen uit de bele ids-

regels  webwinkels worden opgenomen in 

bes temmingsplannen. 

1 .62  Maaiveld 

de gemiddelde hoogte van het terrein, 

grenzende aan de gevels , op het tijds tip 

van de in werking treding van het be-

s temmingsplan 

Maaiveld 

de gemiddelde hoogte van het terrein, 

grenzende aan het bouwwerk, op het 

tijds tip van de in werking treding van 

het bes temmingsplan 

Maaiveld kan niet bepaald worden als  

bouwwerk geen gevels  heeft.  

1 .78  Ondersteunende horeca 

een horecavoorziening binnen een be-

s temming waarvan de func tie een ande-

re dan horeca is , maar waar men ten 

behoeve van de hoofdfunc tie ter plaatse 

drank en etenswaren kan nuttigen; 

Ondersteunende horeca 

een horecavoorziening binnen een be-

s temming waarvan de func tie een ande-

re dan horeca is , maar waar bezoekers  

van de hoofdfunc tie ter plaatse drank en 

etenswaren kunnen nuttigen; 

O ndersteunende horeca bedoeld voor 

bezoekers van de hoofdfunc tie. Door 

deze formulering kan makkelijker wor-

den gehandhaafd op onders teunende 

horeca in een detailhandelsvestiging die 

eigen bezoekers aantrekt.  

1 .79  Overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 

oms loten door maximaal twee wanden 

en voorzien van een ges loten dak. 

Overkapping 

een bouwwerk oms loten door maximaal 

twee wanden en voorzien van een ges lo-

ten dak. 

Een overkapping kan zowel een gebouw 

als  een bouwwerk zijn. 

1 .82  sub b Peil 

in andere gevallen: de gemiddelde 

hoogte van het bes taande aansluitende 

maaiveld, ter plaatse van de naar het 

openbaar toegankelijke gebied gerichte 

grens  van het bouwvlak; 

Peil 

in andere gevallen: de gemiddelde 

hoogte van het bes taande aansluitende 

maaiveld, ter plaatse van de naar het 

openbaar toegankelijke gebied gerichte 

grens  van het bouwwerk; 

P eil kan niet bepaald worden als  er geen 

bouwvlak is .  

1 .87  Productiegebonden detailhandel 

detailhandel in goederen die ter plaatse 

worden vervaardigd, gerepareerd en/of 

toegepas t in het produc tieproces, waar-

bij de detailhandelfunctie ondergeschikt 

is  aan de produc tiefunctie; 

Productiegebonden detailhandel 

bedrijfsmatige verkoop van goederen 

aan particulieren die ter plaatse worden 

vervaardigd, gerepareerd en/of toege-

pas t in het produc tieproces, waarbij de 

detailhandelfunctie ondergeschikt is  aan 

de produc tiefunctie; 

N ieuw beleid: bepalingen uit de beleids-

regels  webwinkels worden opgenomen in 

bes temmingsplannen. 

 

Toevoegen    sociale huurwoning 

een zelfs tandige woning, die wordt 

verhuurd door een woningcorporatie en 

een rekenhuur heeft die niet hoger is  

dan de huurtoes laggrens; 

N ieuw beleid: bepalingen uit de veror-

dening soc iale woningbouw worden 

opgenomen in bes temmingsplannen. 

Toevoegen  waterhuishoudkundige voorzienin-

gen 

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve 

van een goede wateraanvoer en -afvoer, 

waterberging, hemelwaterinfiltratie en 

waterkwaliteit. H ierbij kan gedacht 

worden aan duikers , s tuwen, infiltratie-

voorzieningen, gemalen, inlaten etc.; 

Het begrip waterhuishoudkundige voor-

zieningen komt meerdere keren terug in 

de regels . 

Toevoegen   webwinkel 

bedrijfsmatige verkoop van goederen 

aan particulieren, waarbij de klant goe-

deren via het internet bes telt en deze 

goederen bij de klant worden bezorgd; 

een webwinkel kenmerkt zich door het 

ontbreken van een winkelruimte waar 

N ieuw beleid: bepalingen uit de beleids-

regels  webwinkels worden opgenomen in 

bes temmingsplannen. 
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uits talling, verkoop en levering van 

goederen ter plaatse plaatsvindt; 

1 .116 Woning 

een complex van ruimten, uits luitend 

bedoeld voor de huisvesting van één 

huishouden; 

 

Woning 

een ruimte of complex van ruimten 

bes temd om te wonen, die beschikt over 

een eigen voordeur, douche, wc  en 

keuken, niet zijnde een wooneenheid in 

een intramurale zorgins telling; 

N ieuw beleid: bepalingen uit de veror-

dening soc iale woningbouw worden 

opgenomen in bes temmingsplannen. 

Toevoegen   woningcorporatie:  

een toegelaten ins telling als  bedoeld in 

artikel 19  van de Woningwet. 

N ieuw beleid: bepalingen uit de veror-

dening soc iale woningbouw worden 

opgenomen in bes temmingsplannen. 

2 .5  De oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken 

en/of het hart van de scheidingsmuren, 

geprojec teerd op het gemiddelde niveau 

van het afgewerkte bouwterrein ter 

plaatse van het bouwwerk. 

 

De oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken 

en/of het hart van de scheidingsmuren 

en/of de buitenzijde constructie van een 

ondergronds  bouwwerk, geprojec teerd 

op het gemiddelde niveau van het afge-

werkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 

Bebouwd grondoppervlak kan niet be-

paald worden bij ondergrondse bebou-

wing, zoals  kelders of een zwembad.   

2 .9  Bebouwd grondoppervlak  (BGO) 

het bebouwd grondoppervlak wordt 

gemeten tussen de buitenzijde van de 

gevels  en/of het hart van de scheidsmu-

ren die de betreffende ruimte(n) omhul-

len. 

 

Bebouwd grondoppervlak  (BGO) 

het bebouwd grondoppervlak wordt 

gemeten tussen de buitenzijde van de 

gevels  en/of de buitenzijde constructie 

van een ondergronds  bouwwerken/of 

het hart van de scheidsmuren die de 

betreffende ruimte(n) omhullen. 

Het BGO  kan niet bepaald worden bij 

ondergrondse bebouwing, zoals kelders 

of een zwembad. 

Toevoegen 

3 .2 .2  sub f 

 bijgebouwen dienen achter de middellijn 

van het hoofdgebouw gebouwd te wor-

den, uitgezonderd bes taande, onherroe-

pelijk vergunde bijgebouwen; 

U itgangspunten bijgebouwenregeling 

ook toepassen op bijgebouwen bij niet-

woonfunc ties . 

Toevoegen 

4 .2 .2  sub f 

 bijgebouwen dienen achter de middell ijn 

van het hoofdgebouw gebouwd te wor-

den, uitgezonderd bes taande, onherroe-

pelijk vergunde bijgebouwen; 

U itgangspunten bijgebouwenregeling 

ook toepassen op bijgebouwen bij niet-

woonfunc ties . 

Toevoegen 

5 .1 .1  sub e 

 een paardenbak, ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van agra-

ris ch - paardenbak'; 

Het college heeft op 12 mei 2015 beslo-

ten om de paardenbak aan de V ogelen-

zangseweg 164 te V ogelenzang te lega-

liseren. O mdat de paardenbak niet 

vergund is , valt deze niet onder artikel 

5 .1 .1  sub h. De paardenbak moet daar-

om via een func tie-aanduiding op de 

verbeelding worden gelegaliseerd.  

Toevoegen 

5 .2 .2  sub f 

 bijgebouwen dienen achter de middellijn 

van het hoofdgebouw gebouwd te wor-

den, uitgezonderd bes taande, onherroe-

pelijk vergunde bijgebouwen; 

U itgangspunten bijgebouwenregeling 

ook toepassen op bijgebouwen bij niet-

woonfunc ties . 

Toevoegen 

5 .2 .3  sub c  

 De bouwhoogte van de omheining ter 

plaatse van de aanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch –  paardenbak’ mag 
niet meer dan 1 ,5  m bedragen.  

Het college heeft op 12 mei 2015 beslo-

ten om de paardenbak aan de V ogelen-

zangseweg 164 te V ogelenzang te lega-

liseren. O mdat de paardenbak niet 

vergund is , valt deze niet onder artikel 

5 .1 .1  sub h. De paardenbak moet daar-

om via een func tie-aanduiding op de 

verbeelding worden gelegaliseerd. 

Toevoegen 

5 .2 .3  sub d 

 De bouwhoogte van lichtmasten ter 

plaatse van de aanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch –  paardenbak’ mag 
niet meer dan 12 m bedragen. 

5 .2 .3  sub g De bouw en aanleg van paardenbakken 

is  niet toeges taan 

De bouw en aanleg van paardenbakken 

is  niet toeges taan, uitgezonderd ter 

plaatse van de aanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch –  paardenbak’ 

Toegevoegd in verband met toevoeging 

artikel 5 .1 .1 sub e en artikel 5 .2 .3  sub c  

en d 

Toevoegen 

7 .4  

 Specif ieke gebruiksregels 

 Onders teunende horeca 

O ndersteunende horeca is toegestaan, 

met inachtneming van de volgende 

regels : 

a. het deel van het verkoopvloerop-

pervlak dat in gebruik is  voor on-

ders teunende horeca-activiteiten 

mag maximaal 20% bedragen van 

het totale verkoopvloeroppervlak 

van de hoofdac tiviteit, tot een 

maximum van 30 m²;  

N ieuw beleid: voorwaarden uit beleids-

nota onders teunende horeca worden 

opgenomen in bes temmingsplannen. 
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b. de onders teunende horeca-

ac tiviteit mag niet zodanig promi-

nent aanwezig zijn ter hoogte van 

de gevel waar de ingang van de 

hoofdac tiviteit is gevestigd dat de 

inrichting naar de openbare weg 

toe de uits traling van een regulier 

horecabedrijf krijgt; 

c . de toegang tot de onders teunende 

horeca-activiteit is  uitsluitend te 

bereiken via de toegang tot de 

hoofdac tiviteit; 

d. de openings tijden van de onder-

s teunende horeca-activiteit zijn niet 

ruimer dan de openings tijden van 

de hoofdac tiviteit. De hoofdac tiv i-

teit dient tevens  altijd geopend te 

zijn als  de onders teunende horeca 

geopende is ; 

e. voor de onders teunende horeca-

ac tiviteit mag geen rec lame worden 

gemaakt; 

f. de exploitatie van een terras is  niet 

toeges taan; 

g. verhuur van de inrichting aan 

derden tijdens  en buiten openings-

tijden voor al dan niet bes loten 

fees ten en partijen is  niet toege-

s taan. 

Toevoegen 

9 .5   

 Specif ieke gebruiksregels 

Horecaterrassen  

Ter plaatse van gronden binnen de 

bes temming Groen die grenzen aan een 

horeca-inrichting zijn horecaterrassen 

toeges taan, mits  hiervoor een vergun-

ning op bas is  van de A PV is verleend. 

De afweging of een horecaterras in de 

openbare ruimte kan worden toege-

s taan, hoort op bas is  van in de A PV 

opgenomen voorwaarden te worden 

gemaakt. Door deze bepaling hoeft er 

geen afwijking van het bes temmingsplan 

te worden verleend als  een horeca-

inrichting een terras in de openbare 

ruimte wil exploiteren en kan de toetsing 

van de aanvraag worden beperkt tot de 

voorwaarden die in de A PV zijn opgeno-

men. 

10.1  sub j tuinen, erven en terrassen; 

 

tuinen, erven en horecaterrassen; O m discussie te voorkomen of onder een 

terras  ook een horecaterras is toege-

s taan, is  het begrip horecaterras in de 

doeleindenomschrijving opgenomen.  

10 .2 .2  sub 

b 

de gronden die zijn gelegen voor (het 

verlengde van) de voorgevel niet mogen 

worden bebouwd; 

bijgebouwen dienen achter de middellijn 

van het hoofdgebouw gebouwd te  

worden, uitgezonderd bes taande, onher-

roepelijk vergunde bijgebouwen; 

U itgangspunten bijgebouwenregeling 

ook toepassen op bijgebouwen bij niet-

woonfunc ties . 

11 .2 .2  sub 

b 

de gronden die zijn gelegen voor (het 

verlengde van) de voorgevel niet mogen 

worden bebouwd; 

bijgebouwen dienen achter de middellijn 

van het hoofdgebouw gebouwd te  

worden, uitgezonderd bes taande, onher-

roepelijk vergunde bijgebouwen; 

U itgangspunten bijgebouwenregeling 

ook toepassen op bijgebouwen bij niet-

woonfunc ties . 

12 .2 .2  sub 

b 

de gronden die zijn gelegen voor (het 

verlengde van) de voorgevel niet mogen 

worden bebouwd; 

bijgebouwen dienen achter de middellijn 

van het hoofdgebouw gebouwd te  

worden, uitgezonderd bes taande, onher-

roepelijk vergunde bijgebouwen; 

U itgangspunten bijgebouwenregeling 

ook toepassen op bijgebouwen bij niet-

woonfunc ties . 

Toevoegen 

13.2 .5  sub 

c  

 De bouw van overkappingen is  niet 

toeges taan. 

Met deze bepaling kan de bouw van 

overkappingen zoals carports worden 

tegengegaan. 

13.6 .2  sub 

d 

mogen worden uitgevoerd krachtens een 

reeds  verleende aanlegvergunning, 

vergunning als  bedoeld in artikel 13.6.1 , 

ontgrondingenvergunning, natuurbe-

schermingswetvergunning en/of een 

door het bevoegd gezag goedgekeurd 

Natura2000 beheerplan. 

mogen worden uitgevoerd krachtens een 

reeds  verleende aanlegvergunning, 

vergunning als  bedoeld in artikel 13.6.1, 

ontgrondingenvergunning, V VGB natuur, 

V ergunning Natuurbeschermingswet 

1998 of vergunning Wet natuurbe-

scherming, en/of een door het bevoegd 

gezag vas tgesteld  Natura2000 beheer-

plan. 

De formulering van dit artikel wordt in 

overeens temming gebracht met de 

bepalingen in de natuurwet- en regelge-

ving.  

Toevoegen 

14.1  sub i 

 per perceel maximaal één ontsluiting 

voor autoverkeer, mits  daarvoor een 

In de beleids regels voor het verlenen 

van uitwegvergunningen Bloemendaal 
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vergunning op bas is  van de A lgemeen 

P laatselijke V erordening is verleend. 

2008 is bepaald dat in beginsel géén 

vergunning wordt verleend voor een 

tweede uitweg bij hetzelfde perceel 

omdat de kwaliteit van de s tedenbouw-

kundige s truc tuur door een tweede 

uitweg afneemt (bijvoorbeeld waarde-

volle laans tructuren) en/of omdat het 

groene karakter van de omgeving teveel 

vers teent. Dit beleid wordt verwerkt in 

het bes temmingsplan. 

14.2 .2  sub 

e 

de bouw van zwembaden en carports  is 

niet toeges taan; 

de bouw van zwembaden en overkap-

pingen is  niet toeges taan; 

 

Met deze bepaling kan de bouw van 

andere overkappingen dan carports ook 

worden tegengegaan. 

15.2 .2  sub 

a vervalt 

erf- en terreinafscheidingen zijn uits lui-

tend toeges taan langs de randen van de 

bes temming 

 Deze bepaling legt onnodige beperkin-

gen op voor landgoedeigenaren. 

15.2 .2  sub 

e 

de bouw van zwembaden en carports  is 

niet toeges taan; 

de bouw van zwembaden en overkap-

pingen is  niet toeges taan; 

 

Met deze bepaling kan de bouw van 

andere overkappingen dan carports ook 

worden tegengegaan. 

17.2 .2  sub 

b 

er maximaal 3  c lubgebouwen voor 

watersportverenigingen zijn toegestaan, 

met een bebouwd grondoppervlak van 

ten hoogs te 300 m² per watersportvere-

niging en een maximale bouwhoogte van 

4  meter; 

 

er maximaal 3  c lubgebouwen voor 

watersportverenigingen zijn toegestaan, 

met een bebouwd grondoppervlak van 

ten hoogs te 200 m² per watersportvere-

niging en een maximale bouwhoogte van 

4  meter; 

 

In het bes temmingsplan Landelijk Ge-

bied 2013 is  door een omissie bepaald 

dat de drie watersportverenigingen een 

c lubgebouw van maximaal 300 m² 

mogen bouwen. De huidige c lubgebou-

wen hebben een oppervlakte van 142 

m² (surfc lub), 155 m² (catamaranclub) 

en 187 m² (zeils chool M ifune). O m te 

voorkomen dat de watersportverenigin-

gen een aanvraag indienen om gebruik 

te maken van hun bouwrechten, heeft 

de Gemeenteraad op 19 februari 2015 

een voorbereidingsbesluit vastgesteld. 

In dit veegplan worden de bouwrechten 

in overeenstemming gebracht met de 

aanwezige bebouwing.  

Toevoegen 

17.4  

 Specif ieke gebruiksregels  

Onders teunende horeca watersportvere-

nigingen 

Binnen de c lubgebouwen van water-

sportverenigingen is ondersteunende 

horeca toegestaan, met inachtneming 

van de volgende regels:  

a. het deel van het netto vloeropper-

vlak dat  in gebruik is  als  horeca-

ac tiviteit mag maximaal 20% be-

dragen van het totale netto vloer-

oppervlak van de hoofdac tiviteit, 

tot een maximum van 40 m²; 

b. de onders teunende horeca-

ac tiviteit mag niet zodanig promi-

nent aanwezig zijn ter hoogte van 

de gevels  dat het c lubgebouw naar 

het openbaar gebied toe de uits tra-

ling van een regulier horecabedrijf 

krijgt; 

c . voor de onders teunende horeca 

mag geen rec lame worden gemaakt 

(bijvoorbeeld via uithangborden, 

menukaarten voor het raam, sand-

wichborden, in de media etc .); 

d. de exploitatie van een terras is  niet 

toeges taan; 

e. verhuur van het c lubgebouw aan 

derden tijdens  en buiten openings-

tijden voor al dan niet bes loten 

fees ten en partijen is  niet toege-

s taan. 

Gemeenteraad heeft op 19 februari 2015 

een voorbereidingsbesluit vastgesteld 

waarin is  bepaald dat onders teunende 

horeca  binnen de c lubgebouwen van 

watersportverenigingen ten hoogs te 

20% van het vloeroppervlak tot een 

maximum van 40 m² mag bedragen. In 

dit veegplan wordt deze bepaling aange-

vuld met de overige voorwaarden uit 

beleidsnota ondersteunende horeca. 

 

Toevoegen 

19.1  sub e 

 een paardenbak, ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van agra-

ris ch –  paardenbak’ 

O p landgoed E lswoutshoek is een ver-

gunde paardenbak aanwezig in de be-

s temming Tuin. Deze wordt met een 

func tie-aanduiding op de verbeelding 
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weergegeven.  

19 .1  sub j per perceel maximaal één ontsluiting 

voor autoverkeer 

per perceel maximaal één ontsluiting 

voor autoverkeer, mits  daarvoor een 

vergunning op bas is  van de A lgemeen 

P laatselijke V erordening is verleend. 

In de beleids regels voor het verlenen 

van uitwegvergunningen Bloemendaal 

2008 is bepaald dat in beginsel géén 

vergunning wordt verleend voor een 

tweede uitweg bij hetzelfde perceel 

omdat de kwaliteit van de s tedenbouw-

kundige s truc tuur door een tweede 

uitweg afneemt (bijvoorbeeld waarde-

volle laans tructuren) en/of omdat het 

groene karakter van de omgeving teveel 

vers teent. Dit beleid wordt verwerkt in 

het bes temmingsplan. 

19.2 .2  sub 

d vervalt  

de bouwhoogte van vlaggenmasten mag 

niet meer dan 6  m bedragen;   

 V laggenmasten zijn reeds  toegestaan op 

grond van de regeling vergunningsvrij 

bouwen.  

19 .2 .2  sub 

e en f 

de bouw van zwembaden en carports  is 

niet toeges taan; 

de bouw van zwembaden en overkap-

pingen is  niet toeges taan; 

 

De huidige bepaling laat de bouw van 

carports en andere overkappingen in de 

Tuinbestemming toe. De footprint is  

daarbij niet gelimiteerd. H ierdoor kan er 

ongewenste verrommeling plaatsvinden. 

Door overige bouwwerken geen gebouw 

zijnde helemaal niet meer toe te s taan 

wordt dit voorkomen. Bewoners  hebben 

nog wel de mogelijkheid om een bouw-

werken van gelimiteerde afmetingen in 

de Tuinbestemming te realiseren op 

grond van de regeling voor vergun-

ningsvrij bouwen. 

Toevoegen 

19.5  

 Specif ieke gebruiksregels 

Horecaterrassen  

Ter plaatse van gronden binnen de 

bes temming Tuin die onderdeel zijn van 

een horeca-inrichting zijn horecaterras-

sen toeges taan, mits hiervoor vergun-

ning is  verleend op grond van de A PV.  

O m discussie te voorkomen of ter plaat-

se van de bes temming Tuin bij een 

horeca-inrichting een horecaterras is 

toeges taan, is  deze bepaling opgeno-

men.  

Toevoegen 

20.5  

 Specif ieke gebruiksregels 

Horecaterrassen  

Ter plaatse van gronden binnen de 

bes temming V erkeer die grenzen aan 

een horeca-inrichting zijn horecaterras-

sen toeges taan, mits hiervoor vergun-

ning is  verleend op grond van de A PV.  

De afweging of een horecaterras in de 

openbare ruimte kan worden toege-

s taan, hoort op bas is  van in de A PV 

opgenomen voorwaarden te worden 

gemaakt. Door deze bepaling hoeft er 

geen afwijking van het bes temmingsplan 

te worden verleend als  een horeca-

inrichting een terras in de openbare 

ruimte wil exploiteren en kan de toetsing 

van de aanvraag worden beperkt tot de 

voorwaarden die in de A PV zijn opgeno-

men. 

Toevoegen 

23.1 .1  sub 

n 

 per perceel maximaal één ontsluiting 

voor autoverkeer, mits  daarvoor een 

vergunning op bas is  van de A lgemeen 

P laatselijke V erordening is verleend. 

In de beleids regels voor het verlenen 

van uitwegvergunningen Bloemendaal 

2008 is bepaald dat in beginsel géén 

vergunning wordt verleend voor een 

tweede uitweg bij hetzelfde perceel 

omdat de kwaliteit van de s tedenbouw-

kundige s truc tuur door een tweede 

uitweg afneemt (bijvoorbeeld waarde-

volle laans tructuren) en/of omdat het 

groene karakter van de omgeving teveel 

vers teent. Dit beleid wordt verwerkt in 

het bes temmingsplan. 

23.1 .4  Ter plaatse van de aanduiding ‘twee-

aaneen’ zijn de in 23.1 .1  bedoelde 

gronden uits luitend bedoeld voor twee-

aaneengesloten woningen.  

Ter plaatse van de aanduiding ‘twee-

aaneen’ zijn de in 23.1 .1  bedoelde 
gronden bes temd voor vrijs taande en 

twee aaneengesloten woningen. 

In de nieuwe huisvestingswet is  bepaald 

dat er geen vergunning meer nodig is  

om woningen samen te voegen indien 

dit voor eigen gebruik is . De woonruimte 

onttrekkingsvergunning is daarom uit de 

nieuwe huisves tingsverordening ge-

schrapt. Deze bepaling vormt een be-

lemmering voor mensen die een woning 

willen samenvoegen voor eigen gebruik 

en wordt daarom vervangen.  

23 .2 .2  sub de diepte van aanbouwen mag bij tus - de diepte van aan- en uitbouwen mag P er abuis  was  niet bepaald hoe diep 
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g sen- en eindwoningen niet meer bedra-

gen dan 2 ,5  m; 

bij tussen- en eindwoningen niet meer 

bedragen dan 2 ,5  m;  

uitbouwen mogen zijn.  

Toevoegen 

23.2 .2  sub 

h 

 de diepte van aan- en uitbouwen mag 

bij twee-aaneengesloten niet meer 

bedragen dan 5  m; 

In het veegbestemmingsplan Bloemen-

daal 2013 is het beleid voor bijgebou-

wen bij tweekappers  herzien. De diepte 

van aan- en uitbouwen bij tweekappers 

mag niet meer dan 4  (gebieds type 1) 

resp. 5  (gebieds type 2  en 3) meter 

bedragen. Deze beleidswijziging wordt 

ook doorgevoerd in het veegbestem-

mingsplan Landelijk gebied. O mdat een 

koppeling met de gebieds types op de 

verbeelding ontbreekt en de meeste 

tweekappers  al op ruimere percelen 

s taan, is  ervoor gekozen om de bouw-

diepte van aan- en uitbouwen bij alle 

tweekappers  te limiteren op 5  meter.  

Toevoegen 

23.2 .2  sub i 

 de bouwdiepte van aan- en uitbouwen 

bij vrijs taande woningen is  niet gelimi-

teerd. 

In het veegbestemmingsplan Bloemen-

daal 2013 is het beleid voor bijgebou-

wen bij tweekappers  herzien. De diepte 

van aan- en uitbouwen bij tweekappers 

mag in gebieds type 1  niet meer dan 4  

meter bedragen, maar is  in gebieds type 

2  en 3  niet gelimiteerd. O mdat een 

koppeling met de gebieds types op de 

verbeelding ontbreekt en de meeste 

vrijs taande woningen al op ruimere 

percelen s taan, is  ervoor gekozen om de 

bouwdiepte van vrijs taande woningen 

niet te limiteren. 

23.2 .3  sub 

c  

de bouwhoogte van toegangshekken 

voor de voorgevelrooilijn mag ten hoog-

s te 1 ,50 m bedragen; 

de bouwhoogte van toegangshekken die 

naar het openbaar toegankelijk gebied 

zijn gericht mag ten hoogs te 1 ,50 m 

bedragen; 

Door deze bepaling kan een toegangs-

hek van 1 ,50 meter ook worden toege-

s taan als  de inrit zich aan de zijkant van 

de woning bevindt.   

23 .4  sub c  

onder 3  

de extra bouwlaag moet ten mins te 

onder een hoek van 65° terug liggen ten 

opzichte van de bes taande naar het 

openbaar toegankelijk gebied georiën-

teerde gevel(s ); 

de extra bouwlaag moet ten mins te 

onder een hoek van 25° terug liggen ten 

opzichte van de bes taande buitengevels 

van de woning; 

De hoek wordt bepaald tov de gevel. 

Door die op 65 ° te leggen komt de 

setback onbedoeld een heel eind terug 

te liggen. Muren moet gevels zijn, an-

ders  kan dit artikel niet worden toege-

pas t als  de gevel geen muur is .  

23 .4  sub c  

onder 4  

vervalt 

de extra bouwlaag moet ten mins te 

onder een hoek van 65° terug liggen ten 

opzichte van de niet naar het openbaar 

toegankelijk gebied georiënteerde ge-

vel(s ), indien de betreffende gevel 

minder dan 15 m uit de perceelsgrens is 

gelegen; 

 Door de bepaling onder 4  moet een 

setback ook onder een hoek van 65° 

terug liggen ten opzichte van de wo-

ningscheidende muur bij een rijwoning 

of tweekapper. Door de bepalingen 

onder 3  en 4  te  vervangen door de eis  

dat de setback onder een hoek van 65° 

terug moet liggen ten opzichte de bui-

tenmuur vormen setbacks bij geschakel-

de woningen een doorlopende etage. 

23.6 .1  sub 

c  

detailhandel, anders  dan produc tiege-

bonden detailhandel, is  niet toegestaan; 

 

detailhandel, anders  dan produc tiege-

bonden detailhandel en webwinkels , is  

niet toeges taan; 

 

N ieuw beleid: bepalingen uit de beleids-

regels  webwinkels worden opgenomen in 

bes temmingsplannen. 

Toevoegen 

23.6 .1  sub j 

 De ops lag van goederen dient inpandig 

plaats  te vinden. 

N ieuw beleid: bepalingen uit de beleids-

regels  webwinkels worden opgenomen in 

bes temmingsplannen. 

Toevoegen 

35.2  

 Bestaande, vergunde overschrijdin-

gen 

1. Indien de bes taande, onherroepelijk 

vergunde goothoogte dan wel de  

bes taande, onherroepelijk vergunde  

bouwhoogte van hoofdgebouwen meer  

bedraagt dan de op de verbeelding  

aangegeven hoogte, mag de afwijking  

niet worden vergroot 

2. Indien het oppervlak aan bes taande,  

onherroepelijk vergunde bijgebouwen  

meer bedraagt dan het oppervlak dat op  

de verbeelding is aangegeven, mag de  

afwijking niet worden vergroot 

O p grond van het nieuwe handboek 

bes temmingsplannen worden bes taande 

vergunde overschrijdingen niet meer 

bes temd in de betreffende bes temming. 

In plaats  daarvan wordt een algemene 

regel opgenomen.  
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3. Indien de bouwhoogte van bes taande,  

onherroepelijk vergunde erf- en  

terreinafscheidingen meer bedraagt dan  

in de bouwregels  is  bepaald, dan mag de  

afwijking niet worden vergroot.  

35 .2  sub c  O ndergrondse bouwwerken die meer 

dan 1  m buiten het buitenwerk van het 

bovengronds  gelegen gebouw worden 

gerealiseerd, tellen mee in de oppervlak-

teregeling voor bijgebouwen. 

O ndergrondse bouwwerken die meer 

dan 1  m buiten het buitenwerk van het 

bovengronds  gelegen gebouw worden 

gerealiseerd, worden aangemerkt als  

bijgebouwen. 

De huidige formulering kan tot interpre-

tatieverschillen leiden.  
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2.3 Paardenbak Vogelenzangseweg 164 

 

De paardenbak en bijbehorende lichtmasten aan de Vogelenzangseweg 164 te Vogelenzang worden 

in het veegbestemmingsplan gelegaliseerd. In deze paragraaf worden de overwegingen die aan dit 

besluit ten grondslag liggen gegeven en wordt de legalisatie van de paardenbak getoetst aan alle 

relevante sectorale wet- en regelgeving. De legalisatie van de lichtmasten wordt tevens getoetst 

aan de natuurbeschermingswet en de flora en faunawet.   

 

Beschrijving paardenbak 

De paardenbak is gesitueerd in de noordoostelijke hoek van het perceel, heeft een oppervlak van 

circa 1.230 m2 en wordt voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt. Rondom de paardenbak staan 

een houten hek (1,35 m hoog) en zes lichtmasten (11,37 m hoog).  

 

De Stal ’s Gravenweg, waar de paardenbak onderdeel van is, heeft voor alle activiteiten een omge-

vingsvergunning milieu. De huidige omgevingsvergunning milieu dateert van 27 september 2011. 

 

Overwegingen  

Op 2 september 2013 heeft de eigenaar van de paardenpensionstalling Stal ‘s-Gravenweg een aan-

vraag omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van de paardenbak op het perceel Vo-

gelenzangseweg 164 te Vogelenzang. De paardenbak is in 1997 zonder de daarvoor benodigde 

vergunning aangelegd. In 1998 heeft het college een vergunning verleend om de paardenbak te 

verplaatsen naar de noordwesthoek van het perceel. De eigenaar heeft de paardenbak echter nooit 

verplaatst en het college heeft nooit een handhavingstraject opgestart om de paardenbak op de 

huidige locatie te verwijderen.  

 

In 2007 heeft de eigenaar een principeverzoek ingediend om ter plaatse van de locatie waar de 

paardenbak is vergund een serrestal te bouwen. In 2008 heeft het college besloten om in principe 

medewerking te verlenen aan dit plan. Om uitvoering te geven aan het principebesluit heeft de 

gemeenteraad in 2011 het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2002 4e herziening vastgesteld. In 

dit bestemmingsplan is op de locatie van de vergunde paardenbak een serrestal bestemd. De ser-

restal is in 2014 opgeleverd. Nu op de locatie waar de paardenbak naar toe had moeten worden 

verplaatst een serrestal is gebouwd, kan geen uitvoering meer worden gegeven aan de vergunning 

uit 1998 op grond waarvan de paardenbak had moeten worden verplaatst.  

 

De eigenaar heeft op 2 september 2013 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om de 

paardenbak op de huidige plek te legaliseren. De beoordeling van deze aanvraag leidde tot een 

positief advies. Met de aanvrager is vervolgens afgesproken dat de paardenbak via het veegbe-

stemmingsplan mag worden gelegaliseerd in plaats van via een omgevingsvergunning. Op grond 

van deze afspraak heeft de aanvrager de aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken en op 28 

augustus 2014 een principeverzoek ingediend. Het college heeft op 12 mei 2015 besloten in princi-

pe medewerking te verlenen aan het legaliseren van de paardenbak. De overwegingen die aan dit 

besluit ten grondslag liggen, staan in het principebesluit (2015041046) dat als bijlage bij deze toe-

lichting is gevoegd. De vergunning voor het verplaatsen van de paardenbak (1998), het principe-

verzoek (2007) en het principebesluit (2008) maken onderdeel uit van het principebesluit.    

 

Sectorale aspecten 

Nu ervoor wordt gekozen om de paardenbak via het veegbestemmingsplan te legaliseren moet 

worden beoordeeld of dit besluit voldoet aan alle relevante sectorale wet- en regelgeving. In deze 

paragraaf wordt beoordeeld welke sectorale wet- en regelgeving van toepassing is en of er moge-

lijk belemmeringen zijn te verwachten. Indien niet op voorhand uitsluitsel kan worden gegeven, 

dient aan de hand van onderzoek te worden aangetoond dat het besluit voldoet aan de betreffende 

wet- en regelgeving.  
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Verkeer en parkeren 

Het perceel is via een eigen uitweg direct bereikbaar vanaf de N206. De verkeerssituatie is vo l-

doende verkeersveilig. De N206 is een provinciale weg en fungeert als regionale ontsluitingsroute. 

De paardenbak heeft geen grote verkeersaantrekkende werking (geen publieksvoorziening) en is 

ook geen arbeidsintensieve voorziening die veel logistiek verkeer met zich meebrengt. Op het pe r-

ceel is een eigen parkeerterrein met voldoende capaciteit beschikbaar. De openbare weg (N206) 

biedt ter plaatse van nr. 164 geen parkeermogelijkheden. Er kan geen uitstraling van parkeren 

naar de openbare weg plaatsvinden. Het perceel is goed bereikbaar per fiets, via het parallel aan 

de N206 gelegen fietspad. Ook is er over de N206 een openbare busverbinding beschikbaar naar 

de NS stations Hillegom en Heemstede. Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering 

om de paardenbak te legaliseren.  

 

Milieuzonering 

De paardenbak moet op grond van de handreiking bedrijven en milieuzonering worden aangemerkt 

als onderdeel van de activiteit ‘het houden en fokken van paarden’. De richtafstand tussen deze 
activiteit en omliggende woningen is 50 meter. De paardenbak ligt op ruim 70 meter afstand van 

de dichtstbijzijnde woning (Vogelenzangseweg 160). Het aspect milieuzonering vormt geen be-

lemmering om de paardenbak te legaliseren.  

 

Bodemkwaliteit 

In juli 2007 is de bodemkwaliteitskaart regio IJmond vastgesteld. De geldigheidstermijn van de 

bodemkwaliteitskaart is inmiddels verstreken, maar de gegevens geven nog wel een redelijke ind i-

catie over de te verwachten bodemkwaliteit. Volgens de bodemkwaliteitskaart kan de grond ter 

plaatse van de paardenbak als schoon bestempeld worden. De bodemkwaliteit vormt daarom geen 

belemmering om de (niet gevoelige) paardenbak te legaliseren.  

 

Geluidsbelasting 

Een paardenbak is geen geluidsgevoelige bestemming in de zin van de Wet geluidhinder. Dit aspect 

vormt geen belemmering om de paardenbak te legaliseren.  

 

Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit voldoet overal in Bloemendaal aan de wettelijk normen. Het aantal verkeersbe-

wegingen neemt als gevolg van deze legalisatie niet toe. De paardenbak is immers reeds aanwezig 

en het gebruik zal niet intensiever worden als deze gelegaliseerd wordt. Dit aspect vormt daarom 

geen belemmering om de paardenbak te legaliseren.  

 

Externe veiligheid 

De paardenbak bevindt zich niet binnen de risicocontour van een leiding, transportroute of in-

richting voor gevaarlijke stoffen. Dit aspect vormt geen belemmering om de paardenbak te legali-

seren.  

 

Watercompensatie 

De ondergrond van de paardenbak bestaat uit zand. Er is daarom geen sprake van een toename 

van verharding die de verplichting tot compensatie van wateroppervlak met zich meebrengt.  

 

Waterkwaliteit  

De paardenbak ligt in de nabijheid van een grondwaterwingebied. De gemeente heeft aan Waternet 

gevraagd wat de gevolgen van het legaliseren van de paardenbak zijn voor de kwaliteit van het 

grondwater. Waternet verwacht dat de legalisatie van de paardenbak geen negatieve impact heeft 

op de kwaliteit van het grondwater in het waterwingebied de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit 

aspect vormt daarom geen belemmering om de paardenbak te legaliseren.  

 

Natuurbescherming  

De paardenbak ligt op een afstand van circa 150 meter van het Natura2000 gebied Kennemerland 

Zuid. De aanwezigheid van een paardenbak zorgt niet voor een toename van het aantal paarden op 
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de pensionstalling. Het gaat immers om paarden die al gehuisvest zijn in de pensionstalling. Er 

worden enkel meer mogelijkheden voor het beoefenen van de paardensport op het terrein gelegali-

seerd. De legalisatie van de paardenbak heeft daarom geen verkeersaantrekkende werking.   

 

Omdat het aantal paarden en het aantal verkeersbewegingen niet toenemen, heeft het legaliseren 

van de paardenbak geen negatief effect op het Natura2000-gebied Kennemerland Zuid. Er is daar-

om geen Natuurbeschermingswetvergunning nodig voor de legalisatie van de paardenbak.  

 

Uit een milieucontrole, uitgevoerd op 7 november 2012, is gebleken dat er geen lichtuitstraling 

buiten het bedrijf is. De legalisatie van de lichtmasten heeft dus geen negatieve externe werking 

op het Natura2000 gebied. Er is daarom evenmin een Natuurbeschermingswetvergunning nodig 

voor de legalisatie van de lichtmasten. 

 

Soortenbescherming  

De paardenbak ligt in een gebied dat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland (voor-

heen de Ecologische hoofdstructuur). De Omgevingsdienst IJmond heeft onderzocht of er een ont-

heffing van de flora en faunawet moet worden aangevraagd om de paardenbak en de lichtmasten 

te legaliseren.  

De conclusie van de Omgevingsdienst is dat voor de legalisatie van zowel de paardenbak als de 

lichtmasten geen ontheffing flora en faunawet nodig is. De paardenbak en lichtmasten zijn al bijna 

20 jaar aanwezig op deze locatie. De in de omgeving levende beschermde planten en dieren, waar-

onder vleermuizen, zijn gewend aan de aanwezigheid van de paardenbak en de lichtmasten. Er is 

daarom geen sprake van verstoring van de leefomstandigheden van beschermde planten en dieren. 

Overigens komen in de omgeving van de paardenbak voornamelijk algemeen beschermde vleer-

muizen voor, zoals de Rosse vleermuis en de Kleine dwergvleermuis. Voor deze soorten hoeft geen 

ontheffing flora en faunawet te worden aangevraagd.  

De omgevingsdienst adviseert de volgende maatregelen om de verlichting aan te passen aan de 

aanwezigheid van vleermuizen: 

 Plaats armaturen die het licht goed richten en een scherpe lichtbundel hebben om onnodige 

verstrooiing van het licht tegen te gaan.  

 Gebruik lampen met een vleermuisvriendelijke verlichtingskleur, bijvoorbeeld amber met 

een zogenaamde human/bat response ratio groter dan of gelijk aan 45. 

 Installeer een tijdschakelaar waarmee kan worden ingesteld dat de lampen automatisch na 

maximaal een uur worden uitgeschakeld.  

 

Technische eisen aan een bouwwerk worden niet opgenomen in een bestemmingsplan, omdat deze 

eisen in een omgevingsvergunning thuishoren (maatwerk). Bovenstaande maatregelen kunnen 

daarom alleen worden opgelegd indien de eigenaar een nieuwe vergunning voor de lichtmasten 

aanvraagt of indien de bestaande vergunning moet worden herzien.  

Archeologie 

Het oppervlak van de paardenbak is ruim 1.200 m2. Volgens het bestemmingsplan Landelijk Ge-

bied 2013 is er archeologisch onderzoek nodig als een stuk grond van meer dan 250 m2 diepe r dan 

50 cm wordt geroerd. De grond is echter reeds geroerd bij het aanleggen van de paardenbak. Er 

hoeft daarom geen archeologisch onderzoek plaats te vinden.  

 

Cultuurhistorie 

De boerderij is aangewezen als Rijksmonument. De gronden rondom de boerderij, waaronder de 

locatie van de paardenbak, zijn in het aanwijzingsbesluit niet beschreven en dus niet beschermd. 

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering om de paardenbak te legaliseren.  
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Wijze van bestemmen 

De paardenbak wordt in het veegbestemmingsplan via een aanduiding ‘specifieke vorm van agra-

risch – paardenbak’ op de verbeelding weergegeven. In de regels wordt bepaald dat de omheining 

maximaal 1,5 meter hoog mag zijn en dat de lichtmasten maximaal 12 m hoog mogen zijn. 
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 Uitvoering  3
 

3.1 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, bijvoo r-

beeld voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, plankosten en planschadeclaims, deze 

moeten worden verhaald op de initiatiefnemer. Een en ander dient bij voorkeur te worden vastge-

legd in een anterieure kostenverhaalsovereenkomst met de initiatiefnemer. Als er met een initia-

tiefnemer geen anterieure kostenverhaalsovereenkomst is gesloten en het kostenverhaal niet an-

derszins is verzekerd, dient een exploitatieplan te worden opgesteld welke tegelijkertijd met het 

bestemmingsplan moet worden vastgesteld. 

 

Voor bijna alle aanpassingen in dit veegbestemmingsplan geldt dat een reeds bestaande situatie 

correct wordt bestemd. Voor deze percelen is het niet nodig om anterieure kostenverhaalsovereen-

komsten of planschadeverhaalsovereenkomsten af te sluiten. Evenmin hoeft de economische uit-

voerbaarheid te worden aangetoond.  

 

Voor het legaliseren van de paardenbak aan de Vogelenzangseweg 164 is wel een planschadever-

haalsovereenkomst afgesloten. De legalisatie van de paardenbak is planologisch gezien namelijk 

een nieuwe ontwikkeling.  

 

De compensatiewoning aan de Zilkerduinweg 394 is ook een nieuwe ontwikkeling, maar deze was 

al in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 bestemd. Voor deze ontwikkeling is bovendien al 

een planschadeovereenkomst gesloten bij het opstellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 

2013. Het vergroten van de Tuin is planologisch gezien een ondergeschikte wijziging.  

 

De bouwrechten van de watersportverenigingen worden ingeperkt. Adviesbureau Langhout en Wi-

arda heeft voorafgaand aan het voorbereidingsbesluit watersportverenigingen d.d. 19 februari 

2015 een planschaderisico analyse uitgevoerd. De conclusie is dat er voor de watersportverenigin-

gen geen planschade optreedt als gevolg van het vaststellen van een voorbereidingsbesluit in com-

binatie met het beperken van de bouwmogelijkheden. Het voorbereidingsbesluit en de planschade 

risicoanalyse zijn als bijlage bij deze toelichting opgenomen.  

 

Daarnaast worden de bouwmogelijkheden van eigenaren van twee aaneengesloten en vrijstaande 

woningen ingeperkt, omdat de bouwdiepte van aan- en uitbouwen wordt gelimiteerd tot 4 (ge-

biedstype 1) resp. 5 (gebiedstype 2 en 3) meter. Het is niet aannemelijk dat door beperken van de 

bouwdiepte vermogensschade ontstaat voor de betreffende perceeleigenaren. Het maximaal toege-

stane vloeroppervlak aan bijgebouwen wordt namelijk niet gewijzigd. De situering van bijgebouwen 

is meestal niet van invloed op de waarde van een perceel. En als de waarde van een perceel hie r-

door al negatief wordt beïnvloed, dan is het weer niet aannemelijk dat deze met meer dan twee 

procent (het wettelijk vastgestelde eigen risico) daalt.  

 

Tegenover de beperking van de eigen bouwmogelijkheden staat bovendien een verminderd risico 

op aantasting van het woongenot als gevolg van bouwplannen van de buren. De aan- en uitbouwen 

van buren kunnen immers ook niet dieper dan 4 dan wel 5 meter worden. Een eventuele waarde-

daling als gevolg van het beperken van de eigen bouwmogelijkheden wordt in de meeste gevallen 

dan ook gecompenseerd door een eventuele waardestijging als gevolg van het beperken van de 

bouwmogelijkheden van de buren.  
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3.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Inzicht in de maatschappelijke haalbaarheid wordt gekregen door op basis van een ontwerp be-

stemmingsplan overleg te voeren met andere bestuursorganen en belanghebbende instanties en 

een ontwerp bestemmingsplan ter visie te leggen. Belanghebbenden hebben gedurende de be-

stemmingsplanprocedure mogelijkheden om hun belangen ten aanzien van het plan kenbaar te 

maken. De gemeente dient in de bestemmingsplanprocedure de belangen van indieners van een 

zienswijze zorgvuldig af te wegen tegen de belangen die gemoeid zijn met het uitvoeren van be-

leidsvoornemens en de belangen van eventuele initiatiefnemers.   

 

Omdat de wijzigingen in de verbeelding met de betreffende eigenaren zijn voorbesproken en er 

geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, heeft het college ervoor gekozen om geen 

voorontwerp bestemmingsplan te visie te leggen.  

 

Het ontwerp veegbestemmingsplan  heeft van 26 februari tot en met 7 april 2016ter visie gelegen. 

Gedurende deze termijn kon iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp veegbestemmings-

plan. Er is één zienswijze ingediend op het ontwerp veegbestemmingsplan. De zienswijze en be-

antwoording daarvan zijn als bijlage bij deze toelichting gevoegd.  

 

Het definitieve veegbestemmingsplan wordt van 15 juli t/m 25 augustus 2016 ter visie gelegd. 

Gedurende die termijn kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of kunnen 

aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen, beroep instellen 

bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

Het veegbestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 we-

ken. Binnen de beroepstermijn kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een verzoek om voor-

lopige 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. 

 

3.3 Handhaving 

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als de burger. De 

primaire verantwoordelijkheid voor controle en handhaving van het bestemmingsplan ligt bij de 

gemeente. Handhaving kan worden omschreven als elke handeling die erop gericht is de naleving 

van regelgeving te bevorderen of een overtreding te beëindigen. Bij overtredingen van het be-

stemmingsplan moet gedacht worden aan bouwen zonder vergunning, bouwen in afwijking van een 

verleende vergunning of het gebruik van gronden en opstallen in strijd met de gebruiksregels van 

het bestemmingsplan. 

 

Er zijn twee vormen handhaving te onderscheiden: preventieve en repressieve handhaving.  

 

Preventieve handhaving bestaat uit actief toezicht door bijvoorbeeld regelmatige controles op de 

uitvoering van vergunningen en regelmatige gebiedscontroles. In het kader van preventieve hand-

having worden duidelijke en maatschappelijk geaccepteerde regels opgesteld en wordt aandacht 

besteed aan communicatie en voorlichting.  

 

Repressieve handhaving bestaat uit de aanwending van publiekrechtelijke middelen bij geconsta-

teerde overtredingen, zoals het opleggen van een dwangsom of het uitoefenen van bestuursdwang. 

Daarnaast is het mogelijk strafrechtelijke middelen toe te passen en privaatrechtelijk actie te on-

dernemen bij inbreuk op het eigendomsrecht van de gemeente. Repressieve handhaving heeft als 

primair doel een einde te maken aan een specifieke overtreding van de Wro, de Woningwet of de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 

De handhaafbaarheid van een bestemmingsplan is met name afhankelijk van het draagvlak van de 

regels onder de burgers en van de duidelijkheid van de regels. De planologische procedure biedt 
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andere bestuursorganen, organisaties, burgers en de gemeenteraad de mogelijkheid om de voor-

gestelde planregels kritisch te beoordelen. Ook wordt het ontwerp bestemmingsplan altijd voorge-

legd aan de bouwplantoetsers en RO-juristen. De bouwplantoetsers beoordelen of de regels uit het 

bestemmingsplan goed toepasbaar zijn bij het toetsen van aanvragen voor een omgevingsvergun-

ning. De juristen beoordelen of de regels juridisch houdbaar zijn. Hierdoor wordt in een vroeg sta-

dium duidelijk of het bestemmingsplan regels bevat die niet op draagvlak kunnen rekenen of on-

duidelijk zijn en kunnen planregels dus verbetert en/of verduidelijkt worden.  
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