
 
 

 

 

 

MEMO 

 

 

Aan : Gemeenteraad 

Van : College 

Onderwerp : Vraag en antwoord Concept Ontwikkelvisie Tetterodeweg 8-10 

Datum : 22 november 2022 

 

 

Hoeveel woningen worden er gerealiseerd? 

30 woningen 

 

In welke categorie vallen de woningen? 

Ten minste 1/3de van de woningen dienen te worden verhuurd als sociale woningbouw.  

 

Hoe groot worden de woningen? 

Tussen de 36m2 en 44 m2 

 

Welke status heeft deze concept Ontwikkelvisie? 

Deze Ontwikkelvisie biedt een basis om te participeren met de omgeving en belanghebbende. In het 

participatiebeleid is opgenomen dat de gemeente eerst heldere kaders schept waarover 

geparticipeerd kan worden. 

 

Kan de Ontwikkelvisie aangepast worden naar aanleiding van de participatie. 

Ja. Dit zal voorgelegd worden aan uw gemeenteraad. 

 

Wie is de ontwikkelaar? 

Minerva Development uit Amsterdam. Zij hebben in 2017 het perceel gekocht van NS Vastgoed op 

basis van de verkoopbrochure. In de koop is direct een recht van overpad opgenomen voor de 

eigenaar en toekomstige bewoners over de grond van de NS (het P+R terrein). 

 

Welke mogelijkheden biedt het bestemmingsplan nu? 

Het perceel valt binnen het bestemmingsplan ‘Overveen 2013’. Hierbinnen heeft het de bestemming 
‘Verkeer – Railverkeer’. Deze bestemming is niet langer uitvoerbaar.  
 

Hebben de woningen een berging? 

Er is een gemeenschappelijk berging aanwezig. 

 

Waarom worden er niet meer woningen gebouwd? 

De vraag naar woningen is groot binnen de gemeente Bloemendaal. Om aan te sluiten bij de 

omgeving heeft de gemeente de wens om spoorwegelijk te bouwen. Dit in lijn met het spoorbeeld 

van de spoorbouwmeester. Zie hiervoor de website van de Spoorbouwmeester. Doordat hierbij wordt 

aangesloten zijn er maximaal 30 woningen te realiseren. 

 

 

https://www.spoorbeeld.nl/over-ons/bureau-spoorbouwmeester
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Waarom worden er niet minder woningen gebouwd? 

De vraag naar woningen is groot. De locatie in de nabijheid van het spoor leent zich voor huisvesting 

die is gericht op jongeren die meer gebruik van openbaar vervoer en deelmobiliteit dan andere 

generaties. Hiermee is deze ontwikkeling passend binnen het OV-knooppuntenbeleid van de 

provincie Noord-Holland.  

 

Is rekening gehouden met de recente gerechtelijke uitspraken met betrekking tot stikstof? 

Ja. Doordat er bebouwing aanwezig is kan intern gesaldeerd worden. De eerste inschatting is dat dit 

derhalve geen probleem zal opleveren. Uiteraard moet dit op het moment van vaststelling van een 

bestemmingsplan (of omgevingsplan) onomstotelijk worden aangetoond met de op dat moment 

vigerende regelgeving en berekeningen.  

 

Zijn er voldoende parkeerplaatsen? 

Ja. Er zijn 18 parkeerplaatsen. Er kan worden uitgegaan van een parkeernorm 0,6 parkeerplaats per 

woning. Dit is op deze locatie mogelijk omdat in de directe omgeving een blauwe zone aanwezig is 

en er zijn 2 deelauto’s. Zie hiervoor ook de nadere onderbouwing door bureau Goudappel Coffeng. 

 

Blijft de P+R van het station in gebruik? 

Ja.  

 

Wat vinden NS Vastgoed en ProRail van de plannen? 

Beide partijen hebben aangegeven in te kunnen stemmen met de plannen zoals ze op dit moment 

zijn gevorderd. ProRail heeft daarbij de opmerking gemaakt dat zij willen dat het toekomstige 

bestemmingsplan wel voorwaardelijke verplichtingen kent voor te verlenen omgevingsvergunningen 

op het vlak van trillingen en geluid. Dit houdt in dat de woningen niet in gebruik genomen kunnen 

worden alvorens objectief is getoetst dat er daadwerkelijk geen overlast ervaren kan worden van 

geluid, trillingen of anderszins. 

 

Heeft het college toezeggingen gedaan? 

In 2017 heeft de toenmalige wethouder aan NS Vastgoed toegezegd medewerking te verlenen aan 

transformatie naar woningbouw van dit gebied. Op basis hiervan heeft de verkoop van de grond 

plaatsgevonden. Zie hiervoor de verkoopbrochure van destijds.  

 

Wat is de rol van de gemeenteraad? 

De gemeenteraad wordt gevraagd de Ontwikkelvisie vast te stellen. Dit is geen formeel juridische 

stap binnen de ruimtelijke ordening. Indien de gemeenteraad zich uitspreekt geeft dit voldoende 

zekerheid voor de ontwikkelaar, het college en de ambtelijk inzet. Uiteindelijk is het ook aan de 

gemeenteraad om het bestemmingsplan of omgevingsplan vast te stellen. 

 

Wat is de planning? 

Vaststelling Ontwikkelvisie   - februari 2023 

Participatie     - februari – april 2023 

Opstellen bestemmingsplan   - februari – april 2023 

Vooroverleg     - april - mei 2023 

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage  - augustus – september 2023 

Vaststelling bestemmingsplan   - december 2023 

 

Heeft er participatie plaatsgevonden? 

Ja. Op 27-10-2021 is door de ontwikkelaar een participatieavond georganiseerd. 

 

Welke woningbouwvereniging is hierbij betrokken? 

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/OV_Knooppunten
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Ingevolge de Verordening Sociale Woningbouw is de ontwikkelaar verplicht de sociale woningbouw 

aan te bieden aan de toegelaten instellingen binnen de gemeente. De ontwikkelaar voert momenteel 

gesprekken met BrederodeWonen en PréWonen. 

 

Is het gebied toegankelijk voor hulpdiensten? 

Het gebied is via het station toegankelijk voor politie en ambulance. Zie hiervoor ondersteunend 

beeldmateriaal. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft aangegeven bij eventuele calamiteiten in te 

grijpen via de Tetterodeweg. De toekomstige trap van de Tetterodeweg naar het complex dient te 

voldoen aan de eisen die de brandweer hieraan stelt.  

 

Staan de woningen niet te dicht op het spoor? 

De woningen komen op plusminus 11 meter van het spoor. Dit is zowel qua geluid, trillingen als  

veiligheid op voldoende afstand mits voorzieningen worden getroffen aan de te bouwen woningen. 

Op diverse plekken in het land (Amsterdam, Utrecht, Breda, Leiden etc.) wordt op kortere afstand 

van het spoor gebouwd. Op deze spoorlijnen komt ook veel vrachtverkeer voor (ook in de nacht) en 

worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Dit is beiden bij station Overveen niet aan de orde. Voor meer 

informatie hierover zie het webinar van kenniscentrum Platform 31 hierover. 

 

Heeft de gemeente een overeenkomst met de ontwikkelaar? 

Ja. De overeenkomst is raadpleegbaar in de bijlage. In deze overeenkomst is opgenomen dat de 

ambtelijke kosten worden verhaald. Momenteel zitten we in de intentiefase. De gemeente(raad) 

houdt haar publiekrechtelijk taak om te streven naar een goede ruimtelijke ordening. Deze 

overeenkomst houdt derhalve niet in dat de gemeenteraad is gebonden een positief besluit te 

nemen. 

 

Wat gebeurt er met de sportschool die hier nu gevestigd is? 

De sportschool heeft een antikraakovereenkomst. Wanneer dit gebied wordt ontwikkeld zal de 

sportschool op deze locatie verdwijnen. 

https://www.youtube.com/watch?v=JY4h9gackM4&t=4173s

