
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 
op 30 oktober 2014 om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Bennebroek. 

BEGROTIIMGSRAAP 

Besluitenlijst 

1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en kijkers welkom. 

2. Berichten van verhindering 
Er zijn geen berichten van verhindering 

3. Vaststellen van de agenda 
De motie van D66 " vreemd aan de orde van de dag" over het Vafamil terrein wordt aan de 
agenda toegevoegd als punt 7. De sluiting wordt dan punt 8. 

4. Mededelingen 
Liberaal Bloemendaal: Dhr Heukels nav het collegebesluit Wimbledon: verzoekt dit besluit te 
agenderen voor de eerstvolgende commissie Grondgebied in november. 

5. Beslissing op bezwaar inzake het besluit tot weigeren vaststellen ontwerp 
bestemmingsplan Bloemendaal 2012 l e herziening 
De raad stemt in met de voordracht met inachtneming van amendement D accent met 
daarbij de stem van PvdA en HvB tegen. 

Amendement D Accent 

Corsanummer: 2014067257 
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Bloemendaal 

Amendement 

Van: 
Onderwerp 

Raadsvergadering: 
Raadsvoorstel: 

Liberaal Bloemendaal, GroenLinks, CDA, D66 
Beoordeling verzoek tot herziening van het bestemmingsplan voor Villa 
De Elshof, Saxenburgerlaan 6 te Bloemendaal en de onderbouwing van 
afwijzing van dit verzoek. Behorende bij het raadsbesluit d.d. 30 
oktober 2014, inzake de beslissing op bezwaar tot weigering 
vaststellen ontwerpbestemmingsplan Bloemendaal 2012, l e herziening 
30 oktober 2014 

Corsanummer Raadsvoorstel: 2014059127 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014 

Kennis genomen hebbende van 
1. Het Raadsbesluit vaststellen ontwerpbestemmingsplan Bloemendaal 2012, Ie herziening van 

17 oktober 2013 (2013023039); bekendmaking raadsbesluit van 4 november 2013, 
verzonden 4 november 2013 (2013037120); bezwaarschrift sub 1 26 november 2013 
(2013040600); bezwaarschriften sub 2 (2014059424); raadsbesluit vaststellen 
ontwerpbestemmingsplan Bloemendaal 2012, 1 ' herziening 24 april 2014 
(2014000293);bekendmaking raadsbesluit van 28 april 2014, verzonden 2 mei 2014 
(2014015590); bezwaarschrift sub 1 van 28 mei 2014 (2014019303); aanvullend 
bezwaarschrift sub 2 van 13 juni 2014 (2014021244); verweerschrift(2014012497); 

2. Het Advies van de bezwaarschriftencommissie van 30 juli 2014 (2014059750); 
3. De argumenten die bij de behandeling van de aanvraag Villa Elshof in de gemeenteraad en de 

commissies zijn gewisseld en in het bijzonder met betrekking tot de ruimtelijke onderbouwing 
(2014058499); 

4. Het advies van het College van B&W van de gemeente Bloemendaal over de beslissing op 
bezwaar inzake het besluit tot weigeren vaststellen ontwerp bestemmingsplan Bloemendaal 
2012 Ie herziening (Bloemendaal, dossiernr. 2010027550) 

en overwegende dat 
» Bij de behandelingen van deze aanvraag Is door verschillende raadsfracties ook aangeven dat 

zij onderstaande punten van essentieel belang vinden voor het wel of niet meewerken aan 
deze wijziging. 

. Kort voor de aanvraag van de bouwvergunning is het bestemmingsplan voor Duin en Daal 
(Bestemmingsplan Bloemendaal 2012) vastgesteld. Door de aanvrager van deze 
bouwvergunning is geen bezwaar gemaakt tegen dit nieuwe bestemmingsplan. 

» Voorts staat vast dat het ingediende bouwplan niet voldoet aan het bestemmingsplan. Het 
bouwplan voorzag in een grotere woning dan in het bestemmingsplan is toegestaan. Daarbij 
werd voor de grootte ten onrechte de bijgebouwen regeling betrokken. 

Deze overwegingen leiden ertoe dat de ruimtelijke onderbouwing wordt aangepast en dat de 
Gemeenteraad als volgt besluit: 

Besluit 
1. De bezwaarschriften van sub 1 tegen de besluiten 1 en 2 ontvankelijk te verklaren; 
2. De bezwaarschriften van sub 1 tegen de besluiten 1 en 2 gegrond te verklaren voor zover 

deze zien op de motivering van die besluiten; 
3. De bezwaarschriften van bezwaarde 1 ongegrond te verklaren voor zover deze zien op 

schending van het vertrouwensbeginsel; 
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4. De bestreden besluiten te handhaven, onderbouwd door de in dit besluit opgenomen 
motivering, waarbij de in het besluit genoemde ruimtelijke onderbouwing (2014058499) wordt 
vervangen door de aan de bij dit amendement gevoegde onderbouwing, die eveneens 
herhaald en ingelast wordt in dit besluit; 

5. De bij het besluit van 17 oktober 2013 aangenomen motie niet uitvoerbaar te verklaren 
wegens strijd met de Structuurvisie; 

6. De bezwaarschriften van bezwaarden sub 2 niet-ontvankelijk te verklaren 

En gaat over tot de orde van de dag. ^ ^ . ^ 

(L^ ft. H U M 

Besluit raad 
Stemmen voor i 
Stemmen tegen: 

Oŕxnv/opfoļ 

i 
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MOTIVERING GEMEENTERAAD BLOEMENDAAL 
Behorende bij Amendement op raadsvoorstel 2014059127 

Beoordeling verzoek tot herziening van het bestemmingsplan voor Villa De Elshof, Saxenburgerlaan 
6 te Bloemendaal en de onderbouwing van het raadsvoorstel, waarbij wordt beslist op de 
bezwaarschriften gericht tegen de besluiten tot afwijzen van dit verzoek, rekening houdende met het 
advies van de Bezwaarschriftencommissie: 

1. Inleiding 

Op 11 april 2011 heeft Slangen Hulsker architecten namens Havaco B.V. een principeverzoek 
ingediend voor het realiseren van een kleinschalig appartementencomplex ter plaatse van de vroegere 
Huize De Elshof aan de Saxenburgerlaan 6 te Bloemendaal. Op dit perceel staat momenteel een 
vrijstaande bungalow. In het principeverzoek werd uitgegaan van een historiserende nieuwe villa met 
5 appartementen in het dure segment. De te bouwen villa refereert volgens de aanvrager qua ontwerp 
en bouwvolume aan het voormalige Huize De Elshof dat in 1901 werd gebouwd en in 1967 werd 
gesloopt. 

Het College van burgemeester en wethouders heeft op 24 april 2012 besloten medewerking te 
verlenen aan het plan. Daartoe is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dat heeft voor 
inspraak gedurende zes weken ter inzage gelegen, In deze periode zijn 17 inspraakreacties ingediend. 
Deze reacties zijn beantwoord en met het ontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan de 
gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het voorstel tot vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan 
op 17 oktober 2013 verworpen en daarbij een motie aangenomen waarin door de Raad aan het 
College verzoekt om in de beoordeling een aantal met name genoemde aspecten mee te wegen. Het 
plan is vervolgens door de aanvrager op een aantal punten aangepast en opnieuw ais 
ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft 
het voorstel op 24 april 2014 opnieuw verworpen. Daarmee is het verzoek tot herziening van het 
bestemmingsplan geweigerd. 

Tegen beide besluiten van de gemeenteraad heeft de aanvrager bezwaar ingediend. De 
Bezwaarschriftencommissie heeft in haar advies aangegeven dat de besluiten van de gemeenteraad 
tot weigering van het vaststellen van het bestemmingsplan 'Bloemendaal 2012, 1 ' herziening'niet 
voldoende zijn gemotiveerd. De besluiten van de gemeenteraad worden met deze beoordeling van het 
verzoek nader gemotiveerd. 

2. Wijze van beoordelen 

Allereerst wordt aangegeven op welke punten het plan in strijd is met het geldende bestemmingsplan. 
Daarna wordt het verzoek getoetst aan de Nota ruimtelijke beoordeling 2010. 

Geldend bestemmingsplan 
Op dit moment geldt ter plaatse het bestemmingsplan Bloemendaal 2012. De bungalow en het 
koetshuis hebben de bestemming Wonen. Het gebied aan de oostzijde van beide woningen heeft een 
Erfbestemming. Het overige deel van het perceel heeft de bestemming Tuin. 

Het plan voor de bouw van het appartementencomplex Is op drie punten strijdig met het 
bestemmingsplan: 

1. Het appartementencomplex is gesitueerd in de bestemming Tuin. Dit komt omdat het gebouw 
iets ten zuiden van de huidige bungalow wordt gebouwd. 
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2, Het aantal woningen mag niet worden vermeerderd ten opzichte van de bestaande situatie. Er 
mogen nu slechts twee vrijstaande woningen worden gebouwd. 

3. De maximaal toegestane goot- en bouwhoogte van de bungalow is 4 resp. 6 meter, terwijl het 
appartementencomplex een goot- en bouwhoogte van 8,0 resp. 13,5 meter krijgt. 

Nota ruimtelijke beoordeling 

Een verzoek om afwijking van het bestemmingsplan wordt allereerst getoetst aan de Nota ruimtelijke 
beoordeling 2010. Hierin zijn beleidsregels opgenomen waaraan dergelijke verzoeken worden 
getoetst. Beleidsregel 1 en 2 hebben betrekking op een inhoudelijke toets van het plan. Beleidsregel 3 
en 4 hebben betrekking op de procedure. Beleidsregel 1 en 2 luiden als volgt: 

Beleidsregel 1 
In beginsel wordt alleen meegewerkt aan een ruimtelijke procedure die een afwijking van het 
vigerende bestemmingsplan tot gevolg heeft ín de volgende gevallen: 
1. een verzoek, waarop van toepassing is een gewenste ruimtelijke ontwikkeling zoals 

vastgesteld in de Structuurvisie Bloemendaal, of; 
2. een verzoek dat voldoet aan het gemeentelijk planologisch beleid dat is neergelegd in 

de nota 'Bijgebouwenregeling 2010', of; 
3. een verzoek waarop een bijzondere omstandigheid van toepassing is. 

Beleidsregel 2 
Met het verlenen van medewerking aan ruimtelijke procedures dient in alle gevallen de 
ruimtelijke kwaliteit ter plaatse aantoonbaar te worden verbeterd. Enige uitzondering hierop 
vormen aanvragen die worden behandeld op grond van de Bijgebouwenregeling. 

Het principeverzoek van 11 april 2011 is getoetst aan deze beleidsregels. Bij de toets aan de 
Structuurvisie, zoals omschreven onder beleidsregel 1, sub 1 werd geconcludeerd dat de 
Structuurvisie zich niet concreet uitlaat over de wenselijkheid van appartementen op deze locatie. 

In de Structuurvisie is weliswaar aangegeven dat het splitsen van villa's onder voorwaarden mogelijk 
is, maar daarbij zijn nog geen voorwaarden genoemd. Daarbij moet worden opgemerkt dat het 
splitsen van bestaande villa's volgens het bestemmingsplan uiterst beperkt is toegestaan (alleen bij 
grotere villa's is verticale splitsing tot 2 woningen is toegestaan. Argument is o.a. dat splitsing extra 
parkeerdruk en autobewegingen veroorzaakt. Deze argumenten gelden voor nieuwbouw evenzeer. Zie 
het Bestemmingsplan Bloemendaal 2012), zie ook tekst over splitsing van villa's bij 3.1 ad 3. 

Daarnaast werd geconcludeerd dat het bebouwd oppervlak zou afnemen in vergelijking tot de 
bestaande bungalow. Daarbij werd geen rekening gehouden met toename van 
bebouwingsoppervlakte door het bij de nieuwe villa betrekken van de bijgebouwenregeling. 

De conclusie van het College was dat de Structuurvisie zich niet duidelijk uitlaat over de wenselijkheid 
van het plan. Om die reden is door het College getoetst of er sprake is van een bijzondere 
omstandigheid, zoals omschreven in beleidsregel 1, sub 3. Deze argumentatie over de Structuurvisie 
vond de gemeenteraad achteraf onvolledig. 

Bij de toetsing aan beleidsregel 1, sub 3 is door het College beoordeeld dat er sprake is van een 
bijzondere omstandigheid. Daarvan kan sprake zijn bij onder meer nieuw beleid of het terugbrengen 
van een historische situatie. In dit geval was de Woonvisie nieuw beleid. Bij de toetsing aan de 
Woonvisie door het College bleek dat het realiseren van appartementen in zijn algemeenheid wenselijk 
is aangezien daarmee de doorstroming op de woonmarkt zou kunnen worden bevorderd. Met het 
realiseren van appartementen kunnen eengezinswoningen worden vrijgespeeld. Tevens was door het 
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(na-)bouwen van de oude Villa de Elshof sprake van het terugbrengen van een historische situatie, 
waarbij de nieuwe villa dezelfde omvang zou hebben als de oude villa, zo werd door het College 
geredeneerd. Op basis van deze uitgangspunten is door het College geconcludeerd dat het plan 
voldeed aan beleidsregel 1. 

De toets aan de ruimtelijke kwaliteit, waaronder de stedenbouwkundige inpassing, is vervolgens 
getoetst onder beleidsregel 2. 

De toets aan deze beleidsregels leidde tot een positieve beoordeling, waarna het college besloten 
heeft medewerking te willen verlenen aan het plan. 

Door de weigering van de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen, omdat het naar 
haar mening niet past binnen de uitgangspunten van de Structuurvisie en er gerede twijfel bestaat of 
een appartementencomplex een aantoonbare verbetering zou zijn van de ruimtelijke kwaliteit ter 
plaatse, is een nieuwe situatie ontstaan. 

De beoordeling dient zich dus toe te spitsen op beleidsregel 1 en wel met de volgende vragen: 

1* Is er duidelijke toename van de ruimtelijke kwaliteit? Deze vraag is in het bijzonder relevant omdat 
bij vaststelling van een bestemmingsplan de Raad het uitgangspunt hanteert dat de ruimtelijke 
kwaliteit van dat plan goed Is. 
2' Past realisatie van het plan binnen de ruimtelijke uitgangspunten van de Structuurvisie? 

Waar eerder door het College geconcludeerd werd dat de Structuurvisie zich niet concreet uitlaat over 
de wenselijkheid van appartementen, moet vanwege het standpunt van de Raad opnieuw worden 
onderzocht of de Structuurvisie zich werkelijk verzet tegen het plan en de ruimtelijke kwaliteit. 

Zou dat niet het geval zijn, dan zal ook aan de andere normen getoetst moeten worden. Zoals 
hieronder blijkt, moet worden vastgesteld dat dit verzoek al niet voldoet aan de uitgangspunten van 
de Raad bij wijzigingen van bestemmingsplannen zoals de - extra - toename van de ruimtelijke 
kwaliteit en aan de Structuurvisie en daarom de andere uitgangspunten geen nadere toelichting meer 
behoeven. 

Toets aan Nota ruimtelijke beoordeling 

3.1 Beleidsregel 1 

Sur 1. Structuurvisie 

De Structuurvisie geeft op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting binnen de 
gemeente aan. Bloemendaal staat bekend om zijn hoge ruimtelijke kwaliteit. De wens is om die 
ruimtelijke kwaliteit te behouden en waar mogelijk te versterken. Om die reden is het uitgangspunt 
dat bij alle ontwikkelingen en veranderingen kritisch gekeken zal moeten worden of er sprake Is van 
een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 

In de gemeente zijn door historische ontwikkelingen drie zones met specifieke ruimtelijke kenmerken 
ontstaan: de kust- en duinzone, de landgoederenzone en de dorpenzone. Voor elke zone is 
aangegeven welke kwaliteiten behouden dienen te blijven en welke ontwikkelingen gewenst zijn. 
Tevens zijn ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd die de karakteristieken verder vorm moeten 
geven. 

5 



-7-

X 
Bloemendaal 

Het perceel Saxenburgerlaan 6 is gelegen In de landgoederenzone. De landgoederenzone bevindt zich 
tussen de kuststrookzone en de dorpenzone. 

Tot de landgoederenzone behoren de landgoederen, villaparken, bosparken, open strandvlakten en 
zanderijen. De contrasten zijn essentieel voor de kwaliteit van de zone. 

De landgoederenzone vormt een essentiële schakel tussen de stedelijkheid van de Metropoolregio 
Amsterdam en Haarlem enerzijds en het open duinlandschap en de zee anderzijds. 

In de Structuurvisie is voor de landgoederenzone een aantal kernkwaliteiten benoemd, waarvan de 
volgende betrekking heeft op het voorliggende plan: 

De villawijken zijn waardevol vanwege de groene uitstraling en bijzondere architectuur en 
vormen een meerwaarde voor het regionale woningaanbod. 

Vervolgens worden voor de volgende thema's ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd: 
landschap en natuur; 
recreatie 
leven, bouwen en wonen; 
bereikbaarheid. 

Bij het thema Neven, bouwen en wonen' wordt een aantal ruimtelijke uitgangspunten genoemd, die 
voor het plan van belang zíjn: 

1. Exclusieve en aantrekkelijke woonmilieu moet worden behouden; 
2. Grote groene percelen moeten worden behouden, versnippering tegengaan en geen extra 

bouwoppervlak toevoegen, tenzij dit een ruimtelijke kwaliteitsverbetering betekent; 
3. Het splitsen van villa's is onder voorwaarden mogelijk, zichtbare verromme

ling tegengaan. 

De overige thema's hebben geen betrekking op het plan en blijven daarom buiten beschouwing. 

Ad 1. Exclusief woonmilieu 

Het perceel Saxenburgerlaan 6 ligt in het villapark Duin en Daal. Het villapark Duin en Daal is eind 19 e 

eeuw ontworpen en ontwikkeld. Het stedenbouwkundig plan kenmerkt zich door een overwegend 
slingerend wegenpatroon met ruime percelen, waarop zich een gevarieerde villabebouwing bevindt. 
Duin en Daal is functioneel gezien ontworpen als een primair woongebied. Van oorsprong staan in dit 
gebied overwegend vrijstaande villa's. Het karakter van het villapark is door de tijd heen in stand 
gebleven. Op deze wijze is een exclusief en aantrekkelijk woonmilieu ontstaan en behouden gebleven. 

Een van de ruimtelijke uitgangspunten voor de landgoederenzone is het behoud van het exclusieve en 
aantrekkelijke woonmilieu. Juist de combinatie van vrijstaande villa's op grote percelen maakt het 
gebied tot een uniek, aantrekkelijk en exclusief woonmilieu. 

Door het realiseren van appartementen In een nieuw te bouwen villa wordt afgeweken van de 
oorspronkelijke uitgangspunten die aan het ontwerp van Duin en Daal ten grondslag lagen. De 
beoogde villa zal groter zijn dan de oude, na te bouwen villa. Ook zal de nieuwe villa er anders uitzien 
dan de oude villa, door bijvoorbeeld het toepassen van meer ramen en andere zichtbare constructies. 
Mede hierdoor zal het realiseren van het voorgestelde plan zorgen voor versnippering en zichtbare 
verrommeling. Volgens de gemeenteraad wordt het woonmilieu daarmee minder uniek, minder 
aantrekkelijk en minder exclusief. De conclusie is dan ook dat de Structuurvisie zich verzet tegen het 
plan. 
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Ook door precedentwerking voor mogelijk identieke aanvragen in dit gebied, zou het woonmilieu 
minder uniek, minder aantrekkelijk en minder exclusief kunnen worden. De gemeenteraad wil dat dit 
gebied zijn bijzondere aantrekkingskracht en bijzonder woonmilieu blijft behouden. Dit heeft zij dan 
ook vastgelegd in het geldende bestemmingsplan. Derhalve is de Raad van mening dat zij op geen 
enkele wijze wil meewerken aan een eventuele aantasting van het woonmilieu door het realiseren van 
appartementencomplexen, niet voor nu, en door mogelijke precedentwerking, niet in de toekomst 

Daarenboven gelden ook nog de volgende bevindingen: 

In het villapark Duin en Daal zijn drie appartementencomplexen aanwezig, nl.: 
Hoge Duin en Daalseweg 3 1 : een villa met 400 m 3 BGO die in 2001 is omgebouwd naar zes 
exclusieve appartementen; 
Hoge Duin en Daalseweg 50: een voormalige klooster dat in de jaren '80 is omgebouwd tot 
een complex met 29 HAT-eenheden; 
Midden Duin en Daalseweg 32 t /m 42: een appartementencomplex uit de jaren '70 (Residence 
Beau Regard) met zes exclusieve appartementen. 

Deze appartementencomplexen zijn gerealiseerd toen er nog geen Structuurvisie was opgesteld. Dat 
betekent dat er destijds op basis van andere beleidsafwegingen toestemming is gegeven voor de 
bouw. Deze complexen zijn daarom niet vergelijkbaar met het verzoek dat voor de Saxenburgerlaan 6 
is ingediend. 

Ad 2. Grote groene percelen 

Het uitgangspunt is behoud van grote groene percelen, met architectonische hoogwaardige 
bebouwing. Het opdelen van landgoederen en villapercelen is ongewenst. Bij dit plan vindt geen 
splitsing van het perceel plaats. Het perceel behoudt dezelfde omvang. Het plan verzet zich niet tegen 
dit uitgangspunt. Het realiseren van appartementen geeft echter wel een risico tot versnippering. 

Ad 3. Splitsen van villa's in appartementen 

In de Structuurvisie is aangegeven dat het splitsen van villa's onder voorwaarden mogelijk is. Deze 
voorwaarden zullen nog nader worden uitgewerkt in de Landgoederennota. Op dit moment kan daar 
nog niet aan getoetst worden. Als een relatie gelegd wordt met de huidige splitsingsregeling zoals die 
is opgenomen in de bestemmingsplannen, kan geconcludeerd worden dat dit uitgangspunt alleen van 
toepassing is op verticale splitsing van bestaande villa's en niet op nieuwbouw en/of horizontale 
splitsing van nieuw te bouwen woningen. Het argument dat splitsing extra parkeerdruk en 
autobewegingen veroorzaakt geldt overigens voor nieuwbouw evenzeer. 

Geconcludeerd wordt dat het ruimtelijk beleid in de Structuurvisie zich verzet tegen het verzoek tot 
herziening van het bestemmingsplan. 

Sub 2. Bijgebouwenregeling 2010 
Beleidsregel 1, sub 2 Is niet van toepassing op dit verzoek. Er vindt om die reden geen toetsing aan 
deze regeling plaats. Wel is opgemerkt dat deze regeling niet per se onverkort toegepast zou kunnen 
worden ter vergroting van de nieuw te bouwen villa. 

Sub 3. Bijzondere omstandigheid 
Eerder werd al aangegeven dat een bijzondere omstandigheid, zoals bijvoorbeeld nieuw beleid, 
aanleiding zou kunnen zijn om medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. 
Bij de beoordeling van het principeverzoek werd om die reden getoetst aan de Woonvisie. De 
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Structuurvisie bepaalt of een bepaalde functie op een bepaalde locatie als een gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling wordt aangemerkt. Als dat niet het geval is, kan aan het programmatische belang van 
het Wonen geen betekenis worden toegekend. 

Naar de mening van de gemeenteraad had het argument dat appartementen zorgen voor 
doorstroming in de beoordeling van het college niet zo zwaar mogen wegen, gelet op het beperkt 
aantal toe te voegen woningen. 

Met betrekking tot het terugbrengen van de historische situatie wordt het volgende opgemerkt. Bij de 
beoordeling van het principeverzoek is opgemerkt dat het cultuurhistorisch belang wordt gediend, 
omdat, volgens de aanvrager, een historische situatie wordt hersteld. Het plan gaat immers uit van 
het herbouwen van de oorspronkelijke Huize De Elshof. Daarbij is echter niet meegewogen dat de 
nieuwe Villa De Elshof appartementen bevat met alle daarbij behorende interne en externe 
aanpassingen, er anders uit komt te zien. 

De oorspronkelijke gedachte voor Duin en Daal ging uit van grondgebonden villa's en niet van 
appartementen. Dat uit zich ook in het ontwerp voor de nieuwe villa, waarbij bijvoorbeeld een inrit 
naar een parkeergarage wordt gerealiseerd en de appartementen worden voorzien van een balkon. Op 
deze wijze wordt niet de oorspronkelijke historische situatie teruggebracht. Daarmee wordt ook niet 
voldaan aan de bijzondere omstandigheid. 

De motivering onder 3.1. sub 3 weerlegt de motivering om mee te werken aan de herziening van het 
bestemmingsplan Bloemendaal 2012, l e herziening en dient ter motivering van het raadsbesluit om 
het ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen. 

Geconcludeerd wordt dat niet wordt voldaan aan beleidsregel 1. Het verzoek voor herziening van het 
bestemmingsplan wordt om die reden afgewezen. 

3.2 Beleidsregel 2 

Aangezien het verzoek niet voldoet aan beleidsregel 1, blijft beleidsregel 2 buiten beschouwing. 

4. Conclusie 

Gelet op het voorgaande wijst de gemeenteraad het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan 
Bloemendaal 2012, 1 ' herziening, voor het realiseren van een kleinschalig appartementengebouw op 
het perceel Saxenburgerlaan 6, af op grond van beleidsregel 1 uit de Nota ruimtelijke beoordeling 
2010. 

8 
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Behandeling Begroting gemeente Bloemendaal 2014 

De raad stemt in met de voordracht (met de stemmen van PvdA, LB, CDA en HvB daar 
tegen) met inachtneming van amendement A (Brandweerzorg), B (Hartenlustschool), C 
(Technische aanpassingen) en aanvaard de moties 2 (kwaliteit raadsvoorstellen), 3 
(verkeersveiligheid), 4 (bibliotheek). 
TR12 - (30 oktober 2014) Wethouder Botter zegt toe de raad een notitie toe te zenden 
onderzoek mogelijkheden en alternatieven gymzalen in Bloemendaal. 

Amendement A 



- 1 1 -

A 
Amendement Begroting 2015: brandweerzorg í l Bloemendaal 

Van: W D 

Raadsvergadering: 
Raadsvoorstel: 

30 oktober 2014 
Begroting 2015 

Corsanummer Raadsvoorstel: 2014060883 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014: 

Kennis genomen hebbende van: 

De gestelde doelen op pagina 18 en 19 van programma l . 

Constaterende dat: 
Er geen melding wordt gemaakt van de doelen die recent zijn geformuleerd i.z. onderzoek naar de 
toereikendheid van de brandweerzorg. 
Overwegende dat: 
Dat de raad hierin een structurele en gepriorlteerde aanpak verwacht. 

Vult de tekst in de tabel "Activiteiten" aan op pagina 19 met in de linkerkolom "Onderzoek naar en 
evt. verbetering van de toereikendheid van de brandweerzorg in de gemeente", en in de rechterkolom 
(milestone) daarbij horend "Afronding onderzoek en een voorstel doen aan de Raad voor een 
actieprogramma, inclusief de kosten van de uitvoering". 

Stemmen voor: 
' 1 

Stemmen tegen: Ũ 

•yi V/S 

ï 
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Amendement B 

x 
Amendement Begroting 2015: krediet gymnastieklokaal Hartenlustschool 

s 
Van: W D 

Bloemendaal 

Raadsvergadering: 
Raadsvoorstel: 

30 oktober 2014 
Begroting 2015 

Corsanummer Raadsvoorstel: 2014059383 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014: 

Kennis genomen hebbende van: 
Het collegevoorstel nr.1 Aanvullend krediet gymnastieklokaal Hartenlustschool van C 650.000 en de 
verwerking daarvan in de Begroting 2015 met een jaarlijkse kapitaallast van C 35.750. 

Constaterende dat: 

-Er geen uitgewerkt investeringsplan ligt voor de realisering van het betreffende gymnastieklokaal 

Overwegende dat: 
- de Raad in 2007 een investeringsbedrag beschikbaar heeft gesteld voor dit doel van C 1.098.979,00; 
- dat hiervan blijkens de najaarsnota 2014 nog C 957.667,45 beschikbaar is; 
- het college bij monde van de wethouder Onderwijs in de raadscommissie Samenleving van 8 oktober 
j l heeft aangegeven op dit moment onderzoek te doen naar de meest geschikte locatie voor het 
betreffende gymnastieklokaal en verwacht nog in 2014 met een plan te zullen komen; 
- het vooralsnog onduidelijk is of het definitieve plan vraagt om een aanvullend krediet en hoe groot 
dat zou moeten zijn; 
-de raad een besluit over kredietverstrekking wil nemen aan de hand van een raadsvoorstel hierover 
in een reguliere raadsvergadering in de komende maanden op basis van uitgewerkt investeringsplan 
met zicht op realisatie in 2015; 

Wijzigt het besluit 1 door daar in te voegen na "voorstellen": ", met uitzondering van het nieuwe 
voorstel 2 uit de meerjarenbegroting 2015-2018 en de daaraan gekoppelde kapitaallasten". 

Stemmen voor 

Stemmen tegen: P 

SA 

i 

Amendement C 
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C 
Amendement Bloemendaal 

Van: G r o e n l i n k s 

Raadsvergadering: 
Raadsvoorstel I 

30 oktober 2014 
technische aanpassingen begroting 2015 

Corsanummer Raadsvoorstel: 2014059383 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014 

Kennis genomen hebbende van: 

Enkele technische onvolkomenheden in de ontwerpbegroting 2015. 

Constaterende: 

Dat dit kan gecorrigeerd kan worden in de definitieve begroting. 

Overwegende: 
Dat de raad prijs stelt op een correcte begroting. 
Besluit: 
Onderstaande correcties door te voeren: 

p. 18: "Met de auditcommissie wordt Plan van Aanpak voorbereid", PvA van WAT? 
Correctie: In de definitieve versie wordt de tekst op blz. 18 aangepast: Plan van aanpak 
doorontwikkeling instrumentarium financiën 8i control. 

p. 58: Beleid voor begraafplaatsen, waarom in nota Landgoederen? Beter: ook in nota landgoederen. 
Correctie: De tekst wordt in de definitieve versie als volgt aangepast: "In deze nota wordt o.a. 
vastgelegd op welke wijze de gemeente sloop/nieuwbouwplannen voor particuliere villa's in de 
landgoederenzone beoordeelt en wordt zo mogelijk ook het beleid voor het uitbreiden van bestaande 
en oprichten van nieuwe begraafplaatsen opgenomen." 

p. 62: Bestemmingsplannen: Inmiddels van 75 bij aanvang collegeperiode naar 1 per kern -» welke 
collegeperiode? (staat er fout dus). 
Correctie: Tekst zal worden gewijzigd in "Er is sprake van één bestemmingsplan per kern plus 
Landelijk gebied en Bloemendaal aan Zee." 

P. 73: "Ander aan te wijzen bermen" moet zijn: "nader aan te wijzen bermen". 
Correctie: In de definitieve versie wordt de tekst op blz. 73 aangepast. 

p. 128: In de tabel onder punt g "Legesverordening", zou bij 2014 en 2015 moeten worden toegelicht 
dat wijzigingen a.g.v. de najaarsnota 2014 nog niet zijn verwerkt. 
Correctie: Dit geldt voor alle begrotingscijfers die betrekking hebben op het dienstjaar 2014 en 2015. 
In de definitieve tekst van de leeswijzer van de begroting zal een aandachtspunt worden opgenomen. 
Zie onderstaand tekstvoorstel. 

1 
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Bloemendaal 
Toevoeging op leeswijzer 
De meerjarenbegroting 2015-2018 wordt opgesteld met de kennis naar de actualiteit per peildatum 1 
september 2014. De in de begroting vermelde jaarrekenlngcijfers 2013 betreffen de in uw raad van 27 
mei 2014 vastgestelde cijfers 2013. De begrotingscijfers 2014 betreffen de in uw raad van 31 oktober 
2013 vastgestelde begroting 2014 inclusief de door uw raad vastgestelde wijzigingen op de begroting 
tot en met 1 september 2014. Dus als gevolg van voortschrijdend inzicht en gebeurtenissen is het 
financiële beeld niet statisch maar dynamisch. 

Verder de volgende mutatie n.a.v. vragen/opmerkingen: 
Pag. 125 begroting: Moet OZB woningen eigenaren niet BOVEN het normpercentage i.p.v. ONDER 
Correctie: Dit wordt "OZB woningen eigenaren boven het normpercentage". 

Stemmen voor 

Stemmen tegen 6 

74 m 

2 
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Motie 2 

® 
Aan: De burgemeester van Bloemendaal 
Van: D66 Bloemendaal 
Betreft: Motie hogere kwaliteit raadsvoorstellen 
De raad van de gemeente Bloemendaal in vergadering bijeen op 30 oktober 2014 voor 

algemene beschouwingen en behandeling van de begroting 2015, 
constateert dal raadsvoorstellen: 

" niet altijd vermelden of het een wettelijke, medebewinds- of autonome taak betreft; 

" niet altijd helder zijn over maatschappelijk doel, beoogd resultaat en mogelijke 
effecten; 

* niet standaard vermelden of burgerparticipatie van toepassing is en hoe uitgevoerd; 
" veelal voordelen van een voorstel belichten, maar geen inzicht geven in de nadelen, 

noch de alternatieve beleidskeuzes duidelijk belichten; 
* veelal zeer summier zijn over communicatie-aspecten; 
" niet standaard aandacht hebben voor duurzaamheid en privacy van gegevens; 

* veelal financiële en juridische risico's wel benoemen, maar niet kwantificeren voor 
een goede afweging. Personele en integriteits-risico's worden weinig belicht. 
Beheersmaatregelen voor de risico's ontbreken; 

constateert dat raadsbesluiten: 

* in de afgelopen maanden soms zeer summier geformuleerd waren en daardoor zonder 
context onduidelijk; 

overweegt dat: 
1 raadsvoorstellen alle informatie moeten bevatten die raadsleden nodig hebben om hun 

kaderstellende rol goed uit te kunnen voeren; 

* raadsbesluiten eenduidig, compleet en helder geformuleerd moeten zijn: 
is van mening dat: 

* de huidige raadsvoorstellen in de gemeente Bloemendaal het niet altijd mogelijk 
maken om voor de raad een gedegen eigen afweging te maken; 

" de raadsvoorstellen in Bloemendaal wel aan deze eis zouden moeten voldoen; 

draagt het college op: 
* het raadsperspectief meer mee te nemen in toekomstige raadsvoorstellen; 
* een verbeterd format en instructie voor het opstellen van raadsvoorstellen en 

raadsbesluiten op te stellen en de zienswijze van de raad hierover in te winnen; 
" toe te zien op een kernachtige en complete formulering van raadsbesluiten bij de 

raadsvoorstellen: 

! en gaat over tot de orde van de dag. 

S r o j p i m o ^ Ye. 
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Motie 3 

Motie: Verkeersveiligheid Vogelenzangseweg 

X 
corsanummer: Bloemendaal 
Van CDA. Groenünks en Liberaal Bloemendaal . YD u 

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp Verkeersveiligheid Vogeleruangseweg 

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 30 oktober 2014: 

constaterende dat: 

bet verkeersproject Vogelenzangseweg al vanat 2011 als nummer 1 vermeld slaat op de ijst 
van Bloemendaalse verkeersprojecten 
er tot op heden nog geen financiële middelen, ook niet in de begroting 2015, beschikbaar zijn 
gesteld voor genoemd verkeersproject 

is van mening dat: 

de situatie bij de oversteekplaatsen op de Vogelenzangseweg (in de dorpskern van 
Vogelenzang) serieuze aandacht verdient 

v y o e k l het college 

in overleg met betrokkenen (inwoners en verkeersdeskundigen) een plan te ontwikkelen ter 
verbetering van de verkeersveiligheid bij de oversteekplaatsen op de Vogelenzangseweg 
dit plan voor te leggen aan de raadscommissie Grondgebied in het 1« kwartaal van 2015 
via de Voorjaarsnota 2015 budget voor de realisalie te vragen aan de gemeenteraad 

AJ.G Burger 

Besluit raad. 

Stemmenvoor: ' 9 /ļsrtŷť ^ * T * * 
Stemmen tegen: ť ' 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 30 oktober 201 ŭ 

De Griffier. De burgemeester, 

K A van der Pas R.Th.M. Nederveen 
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MOTIE 

Van 
Datum 
Datum raad 
Onderwerp 
Betreft 

PvdA/CDA/Hart voor Bloemendaal/ (versie 2) 
29 oktober 2014 
30 oktober 2014 
Meerjarenbegroting 2015-2018 
Afzien van voornemen tot verdere vermindering bijdragen bibliotheek 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, 

Kennis genomen hebbend van het voornemen van het college om de bijdragen ten behoeve van de 
bibliotheek Zuidkennemerland met ingang van 2016 oplopend te verminderen tot een structureel 
bedrag van 100.000 per 2017, dit als gevolg van een verdergaande digitalisering, 

Daarnaast kennis genomen hebbend van het voornemen van het college om medio 2015 een visie 
over de toekomst van de bibliotheek te schrijven, waarbij ook de inwoners worden betrokken; 

Van mening zijnde dat een debat over een toekomstvisie op de bibliotheek vooraf zou moeten gaan 
aan een ingrijpende financiële beslissing, zoals voornoemd, en dat het desbetreffende voorstel van 
het college mitsdien als prematuur moet worden aangemerkt, 

Bovendien van mening zijnde dat de bibliotheek - naast zijn kerntaken - voor de maatschappij een 
aantal belangrijke functies vervult dan wel (nog) kan vervullen; 

roept het college op:. . i . 

j f te zien van he^voornemen tot vermindering van de bijdragen voor de bibliotheekvoorzieningen in 
Bloemendaaľen eerst het politiek en maatschappelijk debat te voeren over de toegezegde visie met 
betrekking tot de toekomst van de bibliotheek. cJL^«-

AJí

~^ atû^M^J\^\ ÒOJCXAA*^ Vā. 

Fractie PvdA , Fractie CDA Fractie HvB 

Th.H.M. Wolf A. Burger M. Roos-Andriesse ŕ í / í / V î . ' ^ g ' l . 

;/ * ť ŕ f . i fSSť**~fŭ Ì Ĺ ff k tfr i K# i H3 
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D66 Motie inzake Vafamil terrein 

De raad aanvaardt de motie Vafamil terrein met 17 stemmen voor en 2 tege 

Motie Vafamil terrein 
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X 
Bloemendaal 

Motie 

Aan: De burgemeester van Bloemendaal 

Van: D66 Bloemendaal 

Betreft: Motie vreemd aan de orde van de dag 

De raad van de gemeente Bloemendaal in vergadering bijeen op 30 oktober 2014 voor 
algemene beschouwingen en behandeling van de begroting 2015, 

constateert dat: 

het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) het Vafamil-terrein aan de 
Zeeweg in Overveen inclusief dienstwoning te koop heeft aangeboden aan de 
Provincie Noord-Holland; 
de Provincie Noord-Holland heeft laten weten niet tot aankoop over te gaan omdat 
zij de waarborging van de natuur voldoende verankerd zien in de regelgeving op 
het gebied van ruimtelijke ordening (zie Haarlems Dagblad 28 oktober 2014) 

overweegt dat: 

« het Vafamil-terrein midden in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) ligt; 
» de druk tot verstedelijking en verrommeling in dit gebied groot is; 
» de aanwezigheid van de dienstwoning risico's geeft voor het gebruik van het 

terrein door een nieuwe eigenaar; 

is van mening dat: 

» natuurwaarden in dit gebied moeten prevaleren; 
» het van belang is dat de gemeenteraad van Bloemendaal dit beleid krachtig 

uitdraagt; 

draagt het college op: 

» het natuurbelang bovenaan te stellen in alle communicatie over dit terrein; 
« bij het Rijk aan te dringen op toevoegen van deze strook natuur aan het Nationaal 

Park; 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Sluiting 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 30 oktober 2014. 

^**-* —•"\7nnr7İrťĮ , voorzitter 


