
 

 

Beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Brouwerskolkweg 2 te Overveen 
 

 

1. Inleiding 

 

Van 15 november tot en met 27 december 2018 heeft het ontwerpbestemmingsplan Brouwerskolkweg 2 ter inzage gelegen. Een ieder kon gedurende 

deze termijn een zienswijze indienen op het plan. Gedurende de termijn zijn er twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn afkomstig van 

omwonenden en ProRail.  

 

2. Samenvatting en conclusie 

 

De zienswijzen van de omwonenden en ProRail geven aanleiding de toelichting en verbeelding van het bestemmingsplan aan te passen. 

 

 

3. Inhoudelijke beantwoording 

 Opmerking Beantwoording Actie 

 Omwonenden (brief registratienummer 

2018016915) 

  

1. Tijdens de ontwikkeling van de stedenbouwkundige visie 

hebben omwonenden aangegeven het pad aan de voorkant 

van de woningen aan de Brouwerskolkweg 4 t/m 10 niet 

doorgetrokken wordt naar het plangebied. Dit is in de visie 

opgenomen. Het bestemmingsplan volgt uit de 

stedenbouwkundige visie en daarom willen omwonenden 

graag in het bestemmingsplan opgenomen hebben dat de 

ontsluiting van de woningen in het plangebied via de 

verkeersbestemming in het bestemmingsplan gaat en een 

koppeling met de weg voor de woningen van de 

Brouwerskolkweg 4 t/m 10 niet mogelijk is.  

Bij de verkoop van het pand is aangegeven 

dat de verkoper conform de 

stedenbouwkundige visie moet ontwikkelen. 

Daarom zal op de verbeelding een 

functieaanduiding komen waarmee duidelijk 

wordt gemaakt dat er geen aansluiting mag 

komen op het pad aan de voorkant van de 

huizen aan de Brouwerkolkweg 4 t/m 10.  

In de verbeelding en regels van 

het bestemmingsplan is de 

aanduiding ‘Pad uitgesloten’ 
toegevoegd.  

 

2. In het ontwerpbestemmingsplan in niet opgenomen dat de 

bebouwing moet voldoen aan de ‘Welstandsnota 2013’ van 

de gemeente Bloemendaal. Het gaat hier om het specifieke 

welstandsgebied 22.  

In de stedenbouwkundige visie is expliciet aandacht besteed 

aan gebied 22 van de Welstandsnota. Het verzoek om dit 

over te nemen van de stedenbouwkundige visie in het 

bestemmingsplan. 

Alle nieuwbouw wordt te allen tijde getoetst 

aan de Welstandsnota die op dat moment 

geldig is. Daardoor is dat niet in het 

ontwerpbestemmingsplan opgenomen omdat 

dit nodig is.  

Omdat omwonenden dit echter belangrijk 

vinden nemen we in dit bestemmingsplan op 

dat een bouwplan aan de welstandsnota 

getoetst moet worden. 

In de toelichting, paragraaf 3.4.3, 

staat vermeld dat een bouwplan 

zoals altijd getoetst worden aan 

de op dat moment geldende 

Welstandsnota. 

 



 

 

 

    

 

Prorail (brief registratienummer 2018017109) 

  

1. Wanneer er een trillingsbron aanwezig is, dient het aspect 

trillingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

afgewogen te worden. ProRail adviseert om indicatief 

onderzoek te doen naar de te verwachten trillingsniveaus, 

waarbij specifiek wordt gekeken naar de locatie en de 

bouwkarakteristieken van de te realiseren woningen.  

Het indicatief trillingsonderzoek is naar 

aanleiding van de zienswijze uitgevoerd. Uit 

het onderzoek blijkt dat de streefwaarden uit 

de SBR Richtlijn B (hinder voor personen in 

gebouw) van de ‘Meet- en 

beoordelingsrichtlijnen voor trillingen’ 
overschreden worden.  

 

  

Om te waarborgen dat de 

woningen geen hinder 

ondervinden van de trillingen is in 

de regels, paragraaf 6.2.1.g en 

paragraaf 6.2.2.h, opgenomen 

dat uit de aanvraag 

omgevingsvergunning moet 

blijken dat de (nieuw)bouw moet 

voldoen aan de gestelde 

streefwaarden.  

Het onderzoek naar trillingen is 

opgenomen als bijlage 5 in het 

bijlagenboek van het 

bestemmingsplan. 

 

    

 

Ambtelijke wijzigingen  

  

1. In het onderzoek naar geluidwerende gevels wordt 

gesproken over een Lden van 58. Dit moet zijn een Lden 

van 57. 

 Het onderzoek is op dit punt 

aangepast en te vinden in bijlage 

2 van het bijlagenboek. 

2. In de plantoelichting staat in paragraaf 4.9.1 dat in 

paragraaf 4.10 wordt ingegaan op flora en fauna. Dit is niet 

het geval. In paragraaf 4.6 wordt ingegaan op flora en 

fauna.  

 De verwijzing moet zijn naar 

paragraaf 4.6. 

De plantoelichting is op dit punt 

aangepast. 

3. In de plantoelichting staat in paragraaf 5.1 dat een 

bestemmingsplan in principe een duur heeft van 10 jaar.  

 Het bestemmingsplan gaat over 

in de omgevingswet. De 

toelichting, paragraaf 5.1, is op 

dit punt aangepast. 


