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De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 22 mei 2019,

Overwegende dat het College dd. 5 februari, nummer 2019001132 heeft besloten geen 
medewerking te verlenen aan het verzoek van Share Estate B.V. tot herontwikkeling van buitenplaats 
Duinlust tot meervoudige bewoning van het hoofdgebouw en vervanging van sportgebouw en 
lesgebouw door nieuwbouw, eveneens voor meervoudige bewoning;
maar dat de belemmeringen ter onderbouwing van deze weigering (gelegen in het Bestemmingsplan 
Landelijk Gebied 2013, de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 en de Landgoederennota 2016) voor 
een belangrijk deel kunnen worden weggenomen (zie bijlage 1);
en niet of onvoldoende is voortgebouwd de in 2015 door het College genomen principe-besluiten 
(zie bijlage 2);

Van mening zijnde dat
}

» Buitenplaats Duinlust een parel is in de landgoederenzone van Bloemendaal met een rijke 
historie;

* Buitenplaats Duinlust al geruime tijd leeg staat en dringend aan restauratie toe is;
» De buitenplaats gekenmerkt wordt door een schitterend hoofdhuis maar dat het ensemble is 

aangetast door later bijgebouwde gebouwen die het geheel in grote mate ontsieren;
« De buitenplaats gesplitst is in een (openbaar) deel in bezit van Staatbosbeheer en een ander 

privaat deel waardoor éénvoudige particuliere bewoning complex is en als niet-realistisch 
moet worden aangemerkt;

Overwegende voorts dat

* Er momenteel een initiatiefnemer is die kans ziet om van deze buitenplaats weer een 
ensemble met kwaliteit te maken;

* Stedenbouwkundig gezien de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van het plan kan toenemen;
* De afdeling Groenbeleid vooralsnog overwegend positief heeft geadviseerd;
« De door initiatiefnemer beoogde woningen passen in de in de Woonvisie Bloemendaal voor 

wat betreft de ook hierin geconstateerde woningbehoeften;
« Openbaarheid van het gebied, gelegen dicht bij wandelgebieden als Middenduin, moet 

blijven bestaan;
* In de Landgoederennota nadrukkelijk wordt overwogen dat behoud van de landgoederen 

alleen goed mogelijk is met maatwerk. (Zie bv. p. 12 van de nota.)
* Risico op verval van het hoofdgebouw moet worden voorkomen;
« Staatsbosbeheer het plan van de eigenaar in hoofdlijn steun;
» De Stichting Ons Bloemendaal, als hoeder van Bloemendaals cultureel en natuurlijk erfgoed 

in haar brief van 24 maart 2019 aangegeven heeft positief tegenover het plan te staan.



Verzoekt het college

In dit bijzondere geval, met gebruik van de hierboven aangegeven motivering, af te wijken van de 
huidige (ruimtelijke) kaders en in gesprek te gaan met de ontwikkelaar, waarbij bij herontwikkeling 
passende eisen worden gesteld ten aanzien van de erfgoedkwaliteiten, natuur en groen die de 
buitenplaats verdient,

en gaat over tot de orde van de dag.
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