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Inleiding 

Het college heeft op 17 oktober 2016 de locatiestudie sociale woningbouw vastgesteld. In deze studie 

zijn vijf locaties aangewezen waar de huidige bestemming kan worden vervangen door een 

woonbestemming. Na behandeling in de raad heeft het college twee locaties aangewezen waarvoor 

een ruimtelijk kader wordt opgesteld voor woningbouw.  

 

In de locatiestudie zijn ook vier locaties aangewezen die nader moeten worden onderzocht. Op deze 

locaties moet nog worden onderzocht of de huidige functie kan worden verplaatst. Een van die 

locaties is de brandweerpost aan de Wilhelminalaan 2A in Bennebroek. Indien de brandweerpost 

wordt verplaatst, kan het college op deze locatie woningen bouwen. Het bestemmingsplan 

Bennebroek 2016 maakt de bouw van 10 eengezinswoningen op deze locatie mogelijk.  

 

De brandweer Bennebroek staat open voor verplaatsing van de post naar een andere locatie. Het 

college heeft de brandweer gevraagd om alternatieve locaties aan te dragen. De aangedragen 

locaties worden in deze rapportage beschreven en beoordeeld.  

 

Leeswijzer  

Eerst beschrijf ik de onderzochte locaties. Daarna licht ik toe op basis van welke criteria ik de locaties  

heb beoordeeld. Vervolgens licht ik per locatie mijn bevinden toe. Ten slotte geef ik een advies.  

 

Selectie locaties 

De nieuwe locatie moet aan de volgende criteria voldoen: 

1. Ontsluiting aan een doorgaande weg. 

2. Strategische ligging in verzorgingsgebied (Bennebroek/ Vogelenzang/ Zwaanshoek/ De Glip). 

3. Snel te bereiken voor de vrijwilligers (die allemaal in het verzorgingsgebied wonen). 

4. Een kavel van minimaal 1.400 m21. 

 

De Brandweer heeft drie locaties aangedragen: 

1. Parkeerterrein Van Lieroppark (Bennebroekerlaan tegenover voormalig gemeentehuis) 

2. Parkeerterrein Geitenwei (kruising Binnenweg/ Bennebroekerlaan) 

3. Grasveld Rijksstraatweg 91 (ter hoogte van de bushalte) 

                                                
1 Het concept programma van eisen (februari 2017) gaat uit van een kavel van 1.600 m2. De brandweer heeft in het vooroverleg 

(1 maart 2017) aangegeven dat het kavel minimaal 1.400 m2 moet zijn. In de studie ben ik uitgegaan van 1.400 m2. De 

footprint van de kazerne is in het PvE gelijk aan het BVO (ca 750 m2). Algemene ruimtes (ca 250 m2) kunnen echter ook op de 1e 

etage worden gerealiseerd.  De footprint van de kazerne kan hierdoor ca 250 m2 kleiner worden.  
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Ik heb zelf een vierde locatie aan de lijst toegevoegd: het parkeerterrein bij de tennisclub 

Bennebroek aan de Binnenweg. 

 

Beoordelingscriteria 

Ik heb aan de hand van de onderstaande criteria beoordeeld of een locatie in aanmerking komt voor 

de bouw van een brandweerpost: 

1. De grond is eigendom van de gemeente of het is mogelijk om de grond te verwerven. 

2. Het huidige gebruik kan worden opgeheven. 

3. Het ruimtelijk beleid laat de bouw van een brandweerpost toe. 

4. Er wordt voldaan aan de richtafstand tot omliggende woningen (zie toelichting hieronder). 

5. Er kan een kavel van minimaal 1.400 m2 worden uitgegeven.  

 

Er wordt alleen aan een criterium getoetst als de locatie aan het voorgaande criterium voldoet. Als 

bijvoorbeeld het huidige gebruik niet kan worden opgeheven, beoordeel ik niet of er aan het 

ruimtelijk beleid wordt voldaan. Aan deze toets kan in dat geval immers geen betekenis worden 

toegekend.  

 

Indien een locatie aan alle vijf de criteria voldoet, beschrijf ik tenslotte of er in het verleden al andere 

plannen voor de locatie zijn geweest. En wat eventuele besluitvorming over die plannen voor de 

haalbaarheid van een brandweerpost betekent.  

 

Toelichting richtafstand 

Ik heb aan de hand van de ‘handreiking bedrijven en milieuzonering’ getoetst welke afstand er moet 

worden aangehouden tot omliggende woningen.  

 

In de handreiking is een tabel opgenomen met richtafstanden tussen milieugevoelige objecten 

(woningen) en milieubelastende activiteiten. Een brandweerkazerne is een milieubelastende 

activiteit. De tabel gaat uit van het omgevingstype rustige woonwijk. Dit is een woonwijk die is 

ingericht volgens de principes van functiescheiding. Hierdoor is omgevingshinder zo goed als afwezig. 

Als er sprake is van enige mate van omgevingshinder, dan wordt de locatie aangemerkt als het 

omgevingstype gemengd gebied. Dit geldt bijvoorbeeld voor locaties langs een doorgaande weg of in 

een gebied waar al sprake is van functiemenging. In dat geval wordt de richtafstand met één stap 

verlaagd. 

 

Alle locaties in deze studie liggen langs een doorgaande weg. Daarom worden alle locaties 

aangemerkt als het omgevingstype ‘gemengd gebied’. In een gemengd gebied geldt een richtafstand 

van 30 meter tussen woningen en een brandweerkazerne2. Er wordt gemeten vanaf de grens van de 

bestemming die de milieubelastende activiteit mogelijk maakt tot aan de uiterste situering van de 

gevel van de woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunningsvrij bouwen mogelijk is.  

                                                
2 In het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ geldt een richtafstand van 50 meter tussen woningen en een brandweerkazerne. 
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Locatie 1 – parkeerterrein Van Lieroppark 

Kadastrale gegevens: Bennebroek sectie A, nr. 4.981 (deels), groot: 4.000 m2 

 

 
 

Eigendom  

Gemeente Bloemendaal 

 

Opheffen/ verplaatsen huidig gebruik 

Het parkeerterrein werd vroeger gebruikt door werknemers en bezoekers van het gemeentehuis en 

de bibliotheek. Nu het gemeentehuis en de bibliotheek zijn afgebroken, is de parkeerbehoefte sterk 

afgenomen. Bezoekers van de winkelstraat parkeren hier nog wel, maar de parkeerbehoefte is veel 

lager dan de capaciteit van het terrein (56 parkeerplaatsen). Volgens de beleidsmedewerker Verkeer 

is slechts een kwart van de parkeercapaciteit nodig om in de parkeerbehoefte te voorzien.  

 

Omwonenden geven echter aan dat een groter deel van de parkeercapaciteit moet worden 

gehandhaafd om de parkeerbehoefte in de buurt op te vangen (overdag: ondernemers, personeel en 

bezoekers; ’s avonds horecabezoekers en bewoners). Het is fysiek mogelijk om hieraan tegemoet te 

komen. Door herinrichting kan twee derde van het perceel worden uitgegeven als bouwkavel en 

kunnen op het resterende deel van het perceel maximaal 40 parkeerplaatsen worden aangelegd.  

 

Ruimtelijk beleid 

De locatie is gelegen in de dorpenzone. Het beleid uit de structuurvisie is erop gericht om ruimtelijke 

ontwikkelingen op te vangen in de dorpenzone. In de structuurvisie worden geen nadere 

beleidsmatige beperkingen opgelegd.  

 

Afstand tot omliggende woningen 

Er moet een richtafstand van 30 meter tussen een brandweerpost en de omliggende woningen 

worden gehandhaafd. Deze voorwaarde leidt ertoe dat slechts een heel klein deel van het perceel in 

aanmerking komt voor bebouwing.  

 

Conclusie: geen brandweerpost mogelijk 

Op deze locatie kan geen brandweerpost worden gebouwd, omdat niet kan worden voldaan aan de 

richtafstand van 30 meter tot omliggende woningen.  
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Locatie 2 – parkeerterrein Geitenwei 

Kadastrale gegevens: Bennebroek sectie A, nr. 4.292 (deels), groot: 1.400 m2 

 

 
 

Eigendom  

Gemeente Bloemendaal 

 

Opheffen/ verplaatsen huidig gebruik 

Dit parkeerterrein wordt intensief gebruik. Bewoners van de Bennebroekerlaan en Binnenweg die 

geen eigen parkeermogelijkheden hebben, parkeren hier. De medewerkers en klanten van de 

winkels, horeca-inrichtingen en bedrijven aan de Bennebroekerlaan parkeren hier ook. Ook wordt het 

terrein gebruikt als overloopgebied voor de Schoollaan e.o., waar ook een hoge parkeerdruk is.  

 

Het verlies aan parkeerplaatsen kan wel gecompenseerd worden door ten westen van het 

overgebleven parkeerterrein nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen. Maar daarmee wordt het groen 

van de Geitenwei verkleind. 

 

Ruimtelijk beleid 

De locatie is gelegen buiten de dorpenzone. Volgens de structuurvisie mag hier in beginsel geen 

verdichting plaatsvinden, tenzij er sprake is van een bijzondere omstandigheid.  

 

In de detailkaart Bennebroek-Vogelenzang (pagina 11 van de structuurvisie) is een zichtlijn over de 

Geitenwei getekend. Dit betekent dat het zicht vanaf de Bennebroekerlaan en de Binnenweg op de 

Geitenwei gehandhaafd moet worden.  

 

De bouw van een functie waarmee het maatschappelijk belang is gediend wordt weliswaar 

aangemerkt als een bijzondere omstandigheid. Maar omdat het zicht over de Geitenwei beschermd 

wordt, stuit de bouw van een brandweerkazerne op deze plek op landschappelijke bezwaren.  

 

Conclusie: geen brandweerpost mogelijk 

Op deze locatie kan geen brandweerpost worden gebouwd, omdat het zicht vanaf de 

Bennebroekerlaan en de Binnenweg op de Geitenwei niet mag worden aangetast. 
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Locatie 3 – Rijksstraatweg 91 

Kadastrale gegevens: Bennebroek sectie A, nrs. 4038 en 4039, groot 311 m2 en 943 m2, 

tezamen 1.254 m2 

 

 
 

Eigendom  

Stichting GGZ InGeest. 

 

Opheffen/ verplaatsen huidig gebruik 

Het perceel is ingericht als een grasveld. Het maakt onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan 

voor Park Vogelenzang. In het stedenbouwkundig plan zijn op deze locatie 2 tot 3 woningen in het 

dure segment gepland. Als hier een brandweerpost wordt gebouwd, dan komen deze woningen te 

vervallen.  

 

Een deel van de omliggende woningen komt echter ook te vervallen, omdat er een minimale 

richtafstand van 30 meter tussen de woningen en een brandweerkazerne moet worden 

aangehouden. Dit betekent dat alle woningen die binnen 30 meter van het kavel zijn gepland komen 

te vervallen. Afhankelijk van het gekozen uitwerking zullen er nog 7 tot 10 woningen in het dure 

segment komen te vervallen.  

 

Het verlies aan grondopbrengsten voor woningbouw zal moeten worden gecompenseerd met de 

bouw van de brandweer. Het is onwaarschijnlijk dat dit op deze locatie tot een haalbare businesscase 

leidt.  

 

Conclusie: geen brandweerpost mogelijk 

De bouw van een brandweerpost is op deze locatie financieel niet haalbaar, omdat het verlies aan 

grondopbrengsten voor 9 tot 13 woningen in het dure segment op deze locatie niet kan worden 

gecompenseerd. Ik adviseer daarom om deze locatie niet verder te onderzoeken. 
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Locatie 4 – Parkeerterrein tennispark Binnenweg 

Kadastrale gegevens: Bennebroek sectie A, nr. 4530 (deels), groot 1.800 m2 

 

 
 

Eigendom 

Gemeente Bloemendaal 

 

Opheffen/ verplaatsen huidig gebruik 

Het perceel is bijna geheel in gebruik als parkeerterrein. Het zuidelijke deel is een gecombineerd 

fietspad en inrit tot het parkeerterrein. Het parkeerterrein telt ruim 60 parkeerplaatsen. Het 

parkeerterrein wordt gebruikt door de tennisclub en de hervormde kerk. Sommige bezoekers van de 

Linnaeushof parkeren hier ook hun auto. Dit leidt tot oneigenlijke parkeerdruk. Bezoekers moeten 

hun auto namelijk parkeren op het parkeerveld ten noorden van de Swartsenburgerlaan.  

 

Ik heb onderzocht of het mogelijk is om het parkeerterrein te verplaatsen. Een optie is om het 

parkeerterrein te verplaatsen naar de strook grond ten zuiden van het tennispark, maar daar zijn ook 

een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Dat licht ik nader toe in de paragraaf ‘haalbaarheid nieuw 

parkeerterrein’.  
 

Ruimtelijk beleid 

Het parkeerterrein is gelegen in de dorpenzone3. Het beleid uit de structuurvisie is erop gericht om 

ruimtelijke ontwikkelingen op te vangen in de dorpenzone. In de structuurvisie worden geen nadere 

beleidsmatige beperkingen opgelegd.  

 

Afstand tot omliggende woningen 

Er moet een richtafstand van 30 meter tussen een brandweerpost en omliggende woningen worden 

gehandhaafd. De dichtstbijzijnde woningen liggen op 55 meter (Binnenweg 59) resp. 70 meter 

(Binnenweg 2/4) van de grens van het perceel. De situering van deze woningen vormt geen 

belemmering om op deze locatie een brandweerpost te bouwen.  

                                                
3 Op de detailkaart Bennebroek (p11 van de structuurvisie) is te zien dat het gebied ten noorden van het fietspad en ten westen 

van Land de Lijster in de dorpenzone is opgenomen.  
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Oppervlak kavel 

Het parkeerterrein is 1.800 m2 groot en kan in beginsel geheel als kavel worden uitgegeven. Het 

kavel is dus groot genoeg voor de bouw van een brandweerpost. Mocht het nodig zijn om een deel 

van het terrein aan de nieuwe parkeerstrook toe te voegen, dan kan hiervoor nog maximaal 400 m2 

worden gereserveerd.  

 

Haalbaarheid nieuw parkeerterrein  

De haalbaarheid van deze locatie staat of valt met de haalbaarheid van het verplaatsen van het 

parkeerterrein. In deze paragraaf onderbouw ik het voorstel voor het verplaatsen van het 

parkeerterrein. Tevens beschrijf ik welke kanttekeningen er zijn bij dit voorstel.   

 

Tussen de tennisbanen en het fietspad naar het Land de Lijster ligt een strook grond van 10 meter 

breed en 40 meter lang. De grond is eigendom van de gemeente Bloemendaal. Het zuidelijke deel 

van de strook, 5 meter breed en 40 meter lang, bestaat uit gras.  

 

Op deze strook is ruimte voor een parkeerterrein met één rij haaksparkeren (zie bijlage 1: 

herinrichten parkeren Binnenweg). Rekening houdend met de inrit voor het parkeerterrein en de 

entree naar het park, kunnen hier 16 parkeerplaatsen worden aangelegd. De huidige parkeerplaats 

naast de tennisvereniging bestaat uit 60 parkeerplaatsen. Bij realisatie van de brandweerkazerne 

blijven van de 60 parkeerplaatsen er 10 over. Ten noorden van deze grote parkeerplaats ligt, naast 

de ingang van de tennisvereniging, een kleiner parkeerterrein met 6 parkeerplaatsen. Na 

herinrichting is hier plek voor 18 parkeerplaatsen. Opgeteld zouden er dan 44 parkeerplaatsen 

gerealiseerd kunnen worden.  

 

Dit is ruim voldoende om in de parkeerbehoefte van de tennisclub (27 plaatsen) en kerk (16,5 

plaatsen4) te voorzien. Een voordeel van een parkeerterrein op deze strook is dat er relatief 

eenvoudig een slagboom kan worden geplaatst. Hierdoor kunnen bezoekers van de Linnaeushof niet 

meer op het parkeerterrein van de tennisclub parkeren. 

 

Er zijn echter ook een aantal kanttekeningen te plaatsen bij deze oplossing: 

1. In de beoogde parkeerstrook staat een container met fiets- en brommerparkeergelegenheid, die 

dienst doet als hangplek voor jongeren. Onderzocht moet worden of de parkeerplek niet te dicht 

bij de container komt.  

2. De beleidsmedewerker stedenbouw heeft beoordeeld wat de impact op de ruimtelijke kwaliteit is 

van een parkeerterrein aan de zuidzijde van het tennispark. Hij constateert dat de parkeerstrook 

een negatieve impact heeft op het open groene karakter en de entree van het park. 

Verzachtende maatregelen kunnen de negatieve impact wat verminderen door het gebruikmaken 

van groen-doorlatende verharding en het strategische plaatsen van een bomenrij. 

3. Het fietspad moet worden verbreed en ingericht worden tot een gecombineerd parkeerterrein en 

fietspad wat vanuit verkeersveiligheidsoogpunt niet gewenst is. Dit moet verkeerstechnisch 

worden onderzocht.  

 

Eerdere plannen 

De tennisclub heeft in 2016 aan de gemeente gevraagd of er een padelveld mag worden aangelegd 

(inmiddels is een vergunning vergeven en worden de padelbanen op een ander deel van het 

tenniscomplex gerealiseerd). De club wilde dit padelveld aanleggen ter plaatse van de strook waar 

het parkeerterrein naar toe moet worden verplaatst. Team Ruimtelijke Ordening heeft hier in het 

vooroverleg negatief over geadviseerd. Team Ruimtelijke Ordening was negatief, omdat het fietspad 

nu vrij in het park ligt. Door de strook grond bij het tennispark te trekken zou het vrij liggende 

karakter van het fietspad worden aangetast.  

 

                                                
4 Parkeernorm voor een tennisvereniging is 3 plaatsen per baan. Er zijn 9 banen. Er zijn dus (9 * 3 =) 27 parkeerplaatsen nodig. 

Parkeernorm voor een religieus gebouw is 0,1 plaats per bezoeker. De cap. van de kerk is 165 bezoekers. Er zijn dus (165 * 0,1 

=) 16,5 parkeerplaatsen nodig.  
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Het vrij liggende karakter van het fietspad wordt ook aangetast als de strook wordt ingericht als 

parkeerterrein, eventueel in combinatie met het verplaatsen van het fietspad. Ik ben van mening dat 

aan dit bezwaar niet een dermate zwaar gewicht kan worden toegekend dat de bouw van de 

brandweerpost geen doorgang kan vinden. De brandweerpost is een voorziening ten behoeve van 

het algemeen belang. Bovendien kan door het verplaatsen van de brandweerpost de oude locatie 

worden vrijgespeeld voor de bouw van sociale huurwoningen. Ik adviseer daarom om aan het belang 

van een goed functionerende brandweerpost en het uitbreiden van de voorraad sociale huurwoningen 

een zwaarder gewicht toe te kennen dan het belang van het vrij liggende karakter van het fietspad.  

 

 

Conclusie: er is nader onderzoek nodig naar de haalbaarheid 

Het parkeerterrein aan de Binnenweg is geschikt als brandweerpost. De grond is van de gemeente, 

de locatie valt in de dorpenzone, er wordt voldaan aan de richtafstand en er kan een kavel van 

tenminste 1.400 m2 worden uitgegeven. De locatie is echter ingesloten tussen een park en een 

strandvlakte. In het park en de strandvlakte kan geen parkeerterrein worden aangelegd.  

 

De enige plek waar het parkeerterrein kan worden gecompenseerd is in de strook ten zuiden van de 

tennisclub. Uit een eerste verkenning blijkt dat er een aantal kanttekeningen zijn bij het verplaatsen 

van het parkeerterrein naar deze locatie. De haalbaarheid van dit voorstel moet daarom eerst nader 

worden onderzocht, voordat kan worden besloten of de brandweerpost naar het parkeerterrein aan 

de Binnenweg kan worden verplaatst.   

 

Een ander aandachtspunt vormen de cultuurhistorische waarden. De Binnenweg en omgeving is een 

cultuurhistorisch waardevol gebied. De onderzochte locatie ligt naast de monumentale hervormde 

kerk en begraafplaats en tegenover een van de voormalige dienstwoningen bij huis te Bennebroek. 

Een brandweerkazerne kan op deze plek detoneren. De opgave is om tot een kwalitatief hoogwaardig 

ontwerp te komen dat zich goed verhoudt tot de cultuurhistorisch waardevolle omgeving. 


