
Amendement:

Corsanummer: Bloemendaal

Van: CDA en PvdA

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Veegbestemmingsplan Landelijk Gebied 2013

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op dinsdag 28 juni
2016

Overwegende ! constaterende dat:

Zeilschool Mifune een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp veegplan waarin 
wordt gevraagd om het bebouwd grondoppervlak per watersportvereniging te 
handhaven op 300 m2, omdat de zeilschool graag wil groeien; 
in de commissie Grondgebied meerdere fracties naar de noodzaak van het 
beperken van het bebouwd grondoppervlak hebben gevraagd nu de 
mogelijkheden voor ondersteunende horeca in het veegbestemmingsplan sterk 
zijn teruggebracht;
uit de antwoorden van wethouder Kruijswijk in document C28 Bouwrechten 
watersportverenigingen 2016021250.pdf blijkt dat het ruimtelijk ordeningsbelang, 
het horecabelang, het sportbelang en het recreatiebeleid zich niet verzetten tegen 
een beperkte uitbreiding van het bebouwd grondoppervlak;
nu het oppervlak aan ondersteunende horeca wordt gelimiteerd tot maximaal 200Zo 
van het vloeroppervlak tot een maximum van 40 m2 er alleen horeca-activiteiten 
kunnen ontstaan die ondergeschikt zijn aan de watersportfunctie; 
het college tevens een overeenkomst met Mifune heeft afgesloten, waarin is 
bepaald dat Mifune zich committeert aan de watersport en zich niet zal richten op 
horeca als hoofdactiviteit, enkel ondersteunend aan de watersport; 
de noodzaak daarom ontbreekt om het bebouwd grondoppervlak per 
watersportvereniging terug te brengen naar 200 m2.

Wijzigt het besluit hierbij:

Besluit het veegbestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 vast te stellen, met uitzondering 
van artikel 17.2.2 sub b.

Het effect:
Het huidige artikel 17.2.2 sub b uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 blijft 
gehandhaafd. Dit artikel luidt:
In afwijking van het bepaalde in 17.2.1 mogen voorzieningen op het strand worden 
gebouwd, met dien verstande dat...(sub b) ...er maximaal 3 clubgebouwen voor
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watersportverenigingen zijn toegestaan, met een bebouwd grondoppervlak van ten 
hoogste 300 m2 per watersportvereniging en een maximale bouwhoogte van 4 meter.

Besluit raad:

Stemmen voor:
Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal op 
28 juni 2016

De griffier, De burgemeester,

PvdA

A.J.G. Burger H.A.L. Schell
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