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Amendement raadsgadering: 28 juni 2016 Hart voor Bloemendaal
Raadsvoorstel: Ontwerpbestemmingsplan Bennebroek
Corsanummer Raadsvoorstel: 2016014303

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2016:
Kennis genomen hebbende van: Het raadsvoorstel met betrekking tot "ontwerp bestemmingsplan Bennebroek
2016"
Constaterende/overwegende dat:
» In het bestemmingsplan bouwrechten voorkomen waarvoor nog geen bouwplan of vergunningaanj
ingediend;
» In het bestemmingsplan binnenplanse afwijkingsbevoegdheden zijn vastgelegd opgrond waarvan het
college kan afwijken van het bestemmingsplan, waardoor de goothoogte vapdíĩļv 3,5 meter naar 6,5
meter kan worden verhoogd en ook de nokhoogte;
« De bebouwing van een perceel gelimiteerd is tot 150 vierkante metpr'of maximaal 30"/o maar dat daar
bijgebouwen en overdekte zwembaden bij opgeteld moeten worden wat leidt tot een groter dan gewenst
bebouwd oppervlak en meer versteende aanblik als sprajseis van een kleiner perceel;
» Het dorpse karakter en de ruimtelijke kwaliteit aanzienlijk achteruit kunnen gaan oa in gebieden waarin
sprake is van een geaccidenteerd terrein;
» In 2006 door de raad in Bennebroek een aŗnéńdement is ingediend op grond waarvan de binnenplanse
afwijkingsbevoegdheid ongedaan isgémaakt;
» In de Linnaeushof speeltoestelkarîoegestaan worden die hoger zijn dan volgens het huidige plan, nl tot
13 meter hoogte;
» In de huidige situatiei^'er 50m2 ondersteunende detailhandel en 440m2 ondersteunende horeca. Een
beperkte uitbrekhfíg van beide activiteiten is daarmee mogelijk, wat niet wenselijk is omdat het ten koste
gaat van omwonenden en het dorpse karakter van Bennebroek;
» Het dujrrĝebied in Het Duin in Bennebroek bescherming verdient vanwege de hoge landschappelijke en
íurhistorische waarde en de bescherming daarvan in het bestemmingsplan onvoldoende is
^gegarandeerd.
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Wijzigt het ontwerp bestemmingsplan Bennebroek 2016 op de onderstaande onderdelen:
\ « „ De bestaande ongebruikte bouwrechten komen te vervallen.
Geen hogere speeltoestellen toestaan en niet meer dan er nu staan in de Linnaeushof;
Geen uitbreiding van horeca op de Linnaeushof, maar beperken tot huidig oppervlak;
m Geen uitbreiding van horeca op dat terrein dan volgens de huidige omvang;
3 * ' De wijzigingsbevoegdheden komen te vervallen, zie artikel 16.4 en 17.4.
h' Op grond van de cultuurhistorische en landschappelijke waarde is het niet toegestaan te graven in
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En gaat over tot de orde van de dag.
namens Hart voor Bloemendaal, M Roos
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