
VOOROVERLEG 
 

 
Algemeen 
Nadat het college het concept-ontwerpbestemmingsplan ‘Brouwerkolkweg 2’ daartoe heeft 
vrijgegeven, is overleg conform artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gevoerd met 
verschillende instanties. Ook wordt het ontwerpbestemmingsplan onderworpen aan inspraak. 
Daarna kan de wettelijke procedure met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan 
van start gaan. 
 
Vooroverleg 
Ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Brouwerskolkweg 2’ toegezonden aan diverse instanties, waarop in 
sommige gevallen inhoudelijke reacties zijn gegeven met het verzoek tot aanpassing. De 
gemeentelijke beantwoording van de vooroverlegreacties wordt hieronder gegeven. 

 
 

Hoogheemraadschap van Rijnland Gemeentelijke beantwoording 

Het Hoogheemraadschap verleent een positief 

advies. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Gasunie  

De Gasunie geeft aan dat het plangebied buiten de 

1% letaliteitgrens van de dichtstbij gelegen aardgas-

transportleiding valt. Daarmee staat vast dat deze 

leiding geen invloed heeft op de verdere 

planontwikkeling. 

Voor kennisgeving aangenomen.  

Provincie Noord-Holland  

De provincie Noord-Holland heeft laten weten geen 

opmerkingen te hebben over het bestemmingsplan. 

Voorkennisgeving aangenomen. 

Nuon  

Geen reactie gegeven. Van rechtswege akkoord met het 
bestemmingsplan. 

Liander  

Geen reactie gegeven. Van rechtswege akkoord met het 
bestemmingsplan. 

Kamer van Koophandel  

Geen reactie gegeven. Van rechtswege akkoord met het 
bestemmingsplan. 

Veiligheidsregio Kennemerland (Brandweer)  

In de huidige situatie zijn er in of in de nabijheid van 
het plangebied geen risicobronnen gesitueerd. Het is 
dan ook niet noodzakelijk om maatregelen te treffen 
om de risico’s te beperken en de mogelijkheden tot 
zelfredzaamheid en hulpverlening te vergroten. 
Opgemerkt dient te worden dat met betrekking tot het 
uitbrengen van dit advies de Veiligheidsregio zich 
heeft beperkt tot de zaken die betrekking hebben op 
c.q. gerelateerd zijn aan (externe) veiligheid.  

Voor kennisgeving aangenomen. 

Omgevingsdienst IJmond  

Bodem 
Een bodemonderzoek is een momentopname en 
verliest na circa vijf jaar zijn actualiteit. Bij de 
realisering van de nieuwe ontwikkelingen dient, in 
ieder geval ten behoeve van de bouw van nieuwe 
gebouwen waarin personen zullen verblijven, 
actualiserend bodemonderzoek te worden 
uitgevoerd. 
 

 
Een actualisatie van het 
bodemonderzoek is uitgevoerd eind 
2017 en de resultaten zijn ontvangen op 
2 januari 2018. 
 
 
 
 



Geluid 

De geluidbelasting op de gevels die in het akoestisch 
onderzoek moeten worden meegenomen zijn de 
activiteiten op de gemeentewerf (de geluid-normering 
is met eventuele aanpassingen van de activiteiten op 
de gemeentewerf mogelijk op basis van het 
Activiteitenbesluit), de verkeersbewegingen van en 
naar de gemeentewerf en de aanpassingen in de toe 
rit en de inrichtingsgrens van de gemeentewerf. De 
berekende geluidbelasting op de gevels is daarnaast 
nodig in het kader van de gevelwering op basis van 
het Bouwbesluit 2012. 
 
Bedrijven en milieuzonering 
De paragraaf Bedrijven en milieuzonering is niet 
akkoord. De tekst dient te worden aangevuld cf. 
bijgevoegd voorstel. 
 
Externe veiligheid 
Deze paragraaf die door de OD-IJmond op verzoek 
van de gemeente Bloemendaal is opgesteld voor het 
conceptvoorontwerp d.d. 8 april 2016 dient te worden 
overgenomen.  
 
Er dient een verantwoording Groepsrisico te worden 
opgesteld en in betreffende paragraaf te worden 
verwerkt. 
 
Flora en fauna 
In paragraaf 4.6.2 dient ingegaan te worden op de 
gebiedsbescherming volgens de Wet 
natuurbescherming. De effecten van de 
stikstofdepositie zijn op hoofdlijnen beoordeeld 
zonder dit te onderbouwen met een 
Aeriusberekening.  
 
In deze paragraaf mist tevens een verwijzing naar de 
meervleermuis die in de instandhoudings-
doelstellingen van het duingebied is opgenomen. Er 
dient nader onderzoek naar deze soort te worden 
uitgevoerd. In geval deze soort wordt aangetroffen 
zal (aanvullend) een ‘passende beoordeling’ (en 
daarmee ook een ‘planmer’) moeten worden 
uitgevoerd.  
 
In paragraaf 4.6.3 is vermeld dat het uit te voeren 
nader onderzoek naar vleermuizen vanwege het 
aspect soortbescherming niet meer in het kader van 
het bestemmingsplan hoeft te worden uitgevoerd 
maar in het kader van een (concrete) 
omgevingsvergunning. Het advies is om de 
resultaten van het nader vleermuisonderzoek in de 
definitieve bestemmingsplantekst op te nemen en, in 
het geval dat er verblijfsplaatsen van vleermuizen zijn 
aangetroffen, na te gaan of er inderdaad een 
ontheffing kan worden verkregen.  
 
Volgens de natuurtoets (blz. 30) dient een vrij 
ingrijpende mitigerende maatregelen te worden 
getroffen, namelijk het afrasteren van het terrein. In 

 
 
 
Het akoestisch onderzoek is op de 
aangegeven punten worden 
geactualiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aangeleverde voorstel is in het 
ontwerpbestemmingsplan verwerkt. 
 
 
 
De paragraaf is cf. de aangeleverde 
teksten worden aangepast. 
 
 
 
De verantwoording Groepsrisico is 
uitgevoerd en de rapportage is 
toegevoegd aan het 
ontwerpbestemmingsplan. 
 
 
Een Aeriusberekening is uitgevoerd en 
de resultaten, bekend sinds 29 mei 
2018, ervan zijn toegevoegd aan het 
ontwerpbestemmingsplan. 
 
 
 
 
Nader onderzoek naar de 
Meervleermuis is uitgevoerd. De 
rapportage is toegevoegd aan het 
ontwerpbestemmingsplan. Er is geen 
meervleermuis aangetroffen, dus een 
planmer hoeft niet uitgevoerd te worden. 
 
 
Het nader onderzoek vleermuizen is 
uitgevoerd. De rapportage is in het 
ontwerpbestemmingsplan opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afrastering, als mitigerende 
maatregel, is in de toelichting van het 
bestemmingsplan benoemd. 



geval deze maatregel niet wordt getroffen dient een 
ontheffing van de Wet natuurbescherming vanwege 
negatieve effecten op amfibieën en reptielen te 
worden aangevraagd. Deze maatregel dient in de 
bestemmingsplantekst te worden opgenomen. 
 
Duurzaamheid 
Ervan uitgaande dat de gemeente grondpositie heeft  
kan bijgevoegde tekstvoorstel worden opgenomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aangezien de gemeente geen 
grondpositie meer heeft is de tekst  
meegenomen in de anterieure 
overeenkomst 

Stichting Ons Bloemendaal  

Gelet op de omgeving,  de rijkheid van het gebouw  
zelf, maar ook die van de achterliggende 
gemeentewerken, is extra bebouwing ter plekke 
ongewenst. (Extra) Bebouwing,  zeker  hoogbouw,  
zal het bijzondere  karakter van de omgeving  
aantasten. Daarnaast lijken de plannen  strijdig te zijn 
met het eigen beleid wat nog recentelijk in 2011 is 
vastgelegd in de gemeentelijke structuurvisie 
(‘uitgangspunt  is een groen en kwalitatief  
hoogwaardig  plan, waarin met respect voor 
omgeving  en monumenten een passende invulling 
met woningen wordt gevonden. De huidige 
bebouwingsmogelijkheden nemen in het te 
ontwikkelen plan niet verder  toe’).  
 

Stichting Ons Bloemendaal heeft deze 
reactie eveneens kenbaar gemaakt bij 
het vaststellen van de 
stedenbouwkundige visie. De 
gemeenteraad heeft bij het vaststellen 
van de visie ingestemd met het 
bouwvlak. De visie heeft als basis 
gediend voor het bestemmingsplan. De 
gemeente en de ontwikkelaar hebben 
een anterieure overeenkomst gesloten, 
waarin onder meer afspraken zijn 
gemaakt over het betrekken van 
omwonenden en Stichting Ons 
Bloemendaal bij de verdere invulling van 
het plan, zoals de beeldkwaliteit. 

PWN Waterleidingbedrijf  

Het waterleidingbedrijf acht het beschikbaar stellen  
van voldoende ruimte in openbare grond voor het 
ondergronds verkeer van belang. Deze ruimte dient 
vrij te zijn van bomen en stekelige beplanting, terwijl 
de overige beplanting van dien aard dient te zijn dat 
het (water)leidingnet te allen tijde goed bereikbaar 
blijft. Ingeval de leidingstrook voorzien wordt van 
verharding, dient deze verharding 'open' te zijn. 
Tevens dient het leidingtracé vrij te blijven van opslag 
e.d. 
 
Het PWN-distributienet ten behoeve van de te 
realiseren nieuwbouw wordt ontworpen op de 
drinkwatervraag. Vervolgens wordt in overleg met de 
brandweer (gemeente) bestudeerd of het verzoek om 
bluswater (op de diverse locaties in het plan) in het 
ontwerp kan worden ingepast. In de gevallen dat dit 
niet kan worden gehonoreerd, dient de brandweer 
(gemeente) naar een alternatieve bluswater-
voorziening uit te zien. Alternatieven dienen in een 
zeer vroeg stadium ontwikkeld te worden zodat er 
voldoende financiële middelen voor vrijgemaakt 
kunnen worden. 
 
Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor het 
standaarddocument VANN ten behoeve van de 
aanleg van voorzieningen in nieuwbouwgebieden.  
In het belang van de volksgezondheid mogen de in 
het plan gelegen gronden geen gevaarlijke stoffen  
bevatten, die na leidingaanleg in het drinkwater 
terecht kunnen komen.  

Deze uitvoeringsaspecten worden ter 
kennisname aangenomen, maar maken 
geen onderdeel uit van het 
bestemmingsplan. Bij het opstellen van 
het inrichtingsplan en de uitvoering 
ervan is rekening gehouden met de 
belangen van het waterleidingbedrijf. 
 
 
 
 
Deze uitvoeringsaspecten worden ter 
kennisname aangenomen, maar maken 
geen onderdeel uit van het 
ontwerpbestemmingsplan. Bij het 
opstellen van het inrichtingsplan en de 
uitvoering ervan is rekening gehouden 
met de belangen van het 
waterleidingbedrijf c.q. van de 
brandweer. 
 
 
 
 
 
In het bodemonderzoek wordt dit aspect 
meegenomen c.q. onderzocht. De 
belangen van het waterleidingbedrijf zijn 
daarmee afdoende geborgd. 

 


