Bloemendaal

Amendement
Van:

VVD, D66, GroenLinks

Raadsvergadering:
Raadsvoorstel:

28 juni 2016
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 dat:

«
«

Een bestemmingsplan vooreen periode van tien jaar wordt vastgesteld en een initiatiefnemer
tien jaar de tijd heeft om van zijn bouwrechten gebruikte maken;
Er geen aanvraag ligt en ook geen zicht is op een aanvraag vooreen aantal niet gebruikte
bouwrechten die nog dateren uit het bestemmingsplan Bennebroek 2006 of eerder;

Overwegende dat:

»
»
»
»
»
»

De Raad voor Bennebroek een conserverend bestemmingsplan wil vaststellen;
In de afgelopen 10 jaarvoorde locaties Leidsevaarttussen nummer2 en 3, Duinlaan tussen
nummer 27 en 31 en Meerweg nummer76a en nummer77 geen aanvraag
omgevingsvergunning is ingediend;
Dat er geen initiatiefnemers zijn die bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt dat ze
voornemens zijn de komende 10 jaar gebruik te maken van bovengenoemde bouwrechten;
De Raad de wijzigingsbevoegdheid voor de locatie Lage Duin 2A ziet als een gewenste
ontwikkeling en de beperkende voorwaarden tav aantallen, nok en goothoogte in de
wijzigingsbevoegdheid noodzakelijk acht;
Een wijzigingsbevoegdheid naar Wonen ter plaatse van het parkeerterrein Albert Heijn
Schoollaan ongewenst is, omdat zolang de supermarkt blijft het parkeerterrein nodig is;
De raad de bouwrechten voor het Raakterrein, de Wilhelminalaan en de voormalige
gemeentewerf uit het bestemmingsplan Oude Kern 2013 als gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen ziet en de betreffende initiatiefnemers nog toten met 2023 gebruik kunnen
maken van hun bouwrechten.

Wijzigt het ontwerp bestemmingsplan Bennebroek 2016 op de onderstaande onderdelen:

«
«
»

De bestaande ongebruikte bouwrechten ter plaatse van de Leidsevaart tussen nr. 2 en 3, de
Duinlaan tussen nr. 27 en 31 en de Meerweg 76Aen 77 komen te vervallen.
De voorgestelde wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van het parkeerterrein van de Albert Heijn
aan de Schoollaan komt te vervallen.
In paragraaf 5.1 van de toelichting wordt toegelicht dat de bovenstaande vier ongebruikte
bouwrechten uit het bestemmingsplan Bennebroek 2006 komen te vervallen.
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