
16 februari 2021 

 

Betreft: Welstandstoetsing Bijduinhof 2009 2010 2014 een wassen neus 2016 2017 

afwezig!  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Er komt echt geen eind aan dit bestuurlijke drama en dit onzorgvuldig handelen van B&W in 

de zaak Bijduinhof. En nu ook nog van de advisering! Ontwikkelaar Hillgate en B&W deden er 

hun voordeel mee.  

 

Op de valreep deed ik namelijk gisteren en vandaag nog onderzoek naar de 

welstandsadvisering inzake BIjduinhof en mijn bevindingen zijn wederom verbijsterend. 

 

Een inwoner van Overveen, die al lang in ons dorp woont, mailde mij een paar dagen 

geleden dat hij absoluut niet begreep hoe de Welstandscommissie de enorme poort van 

Bijduinhof aan de Bloemendaalseweg bestaande uit een ‘twee-baans’ autoweg van 30 meter 
lengte voor 18 auto’s van de bewoners van Bijduinhof (omvattende de oude ingang van de 
Van Wijkgarage plus de oude showroom) heeft kunnen goedkeuren. Hij schreef mij het 

volgende over de mooie gevelwand met gele steentjes van Bloemendaalseweg 319 t/m 341 

met destijds de ingang van de Van Wijkgarage en de showroom met rechts winkels en links 

woningen: “Vroeger vormde de garage Van Wijk op de andere hoek van het winkelblok met de 

andere panden een harmonisch geheel. Dat is nu totaal verdwenen. Een open gat naar de onderkant 

van Bijduinhof.” Nu kan voor het complete Bijduinhof, ingeklemd tussen de omliggende bebouwing 

de vraag gesteld worden: hoe is dit door de Welstandstoetsing gekomen? Hier volgt het antwoord op 

die vraag.  

 

Ik antwoordde de genoemde inwoner dat ik mij afvroeg of de Welstandscommissie hier wel 

naar had gekeken en besloot gisteren alsnog de welstandsadviezen uit 2009, 2010 en 2014 

op te vragen bij “MOOI Noord-Holland”, de onafhankelijke en niet-commerciële 

adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie 

in Noord-Holland, die voor verschillende gemeenten in Noord-Holland en ook voor 

Bloemendaal de welstandsadvisering faciliteert. Sindsdien spreken we ook niet meer over de 

Welstandscommissie, maar over de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (hierna: de 

Adviescommissie). Per kerende post ontving ik vandaag van de Adviescommissie de 

adviezen, waarvoor mijn dank. Zie de pdf in de bijlage bij deze mail. 

 

Voor de goede orde: B&W zijn wettelijk verplicht bij een bouwaanvraag als van Bijduinhof de 

Adviescommissie in te schakelen om zo een advies over de ruimtelijke kwaliteit van een 

bouwplan op basis van de gemeentelijke welstandnota te verkrijgen. Na ontvangst van het 

advies kunnen B&W dat overnemen of daarvan gemotiveerd afwijken. Het zal duidelijk zijn 

dat willen B&W verantwoord afgaan op een welstandsadvies of op goede gronden daarvan 

afwijken, dit advies goed gemotiveerd moet zijn. Kwalitatief en kwantitatief goed 

gemotiveerd, gerelateerd uiteraard aan de omvang van het bouwplan en de ruimtelijke 

implicaties daarvan. Bijduinhof kunnen we kwalificeren als een middelgroot bouwplan van 9 

woningen in een ruimtelijk zeer kwetsbaar gebied tussen verschillende Rijks- en 

gemeentelijke monumenten aan de Zijlweg, de schitterende rij woningen met gele steentjes 



uit 1938 aan de Bloemendaalseweg en de prachtige nieuwbouw van Vijverpark, die bij de 

bouw van Bijduinhof nog in aanbouw was, maar daar op vooruit liep.  

 

Bij de beoordeling van de 3 in 2009, 2010 en 2014 uitgebrachte adviezen door de 

Adviescommissie ten aanzien van Bijduinhof als neergelegd in de pdf bij deze mail, dient 

men zich er rekenschap van te geven dat dit de 3 adviezen zijn. Het zijn geen notulen, maar 

dit zijn de adviezen waar B&W het mee moeten doen. Een ander papier is er niet!  

 

De adviezen kwantitatief  

Eerste advies van 12 maart 2009: toelichting aanvrager: 23 regels; advies 14 regels Conclusie 

Adviescommissie: Akkoord op hoofdlijnen 

Tweede advies van 29 april 2010: toelichting aanvrager: 7 regels; advies 3 regels Conclusie 

Adviescommssie: Akkoord 

Derde advies van 6 november 2014: toelichting gemeente, projectontwikkelaar en 

omwonende: 10 regels; advies 8 regels Conclusie Adviescommissie: Akkoord 

 

Mijn conclusie: de Adviescommissie motiveert zijn adviezen met betrekking tot Bijduinhof 

niet of nauwelijks gelet ook op de omvang van het bouwplan Bijdsuinhof en de aanzienlijke 

ruimtelijke gevoeligheid van het plan Bijduinhof. Er wordt door de Adviescommissie een 

hoop gesteld, maar naar de argumenten voor die stellingname mogen we gissen. Ik heb in 

Bloemendaal trouwens wel gevallen gezien, waarbij de aanvrager van een heel klein 

bouwwerkje vele malen moet terugkomen en waarbij de Adviescommissie onverbiddelijk is. 

Zo niet hier. Opmerkelijk is dat in het advies van 12 maart 2009 in de eerste 23 regels met de 

toelichting van de aanvrager zaken benoemd worden, die helemaal nergens meer terug 

komen. Zo ook de door de inwoner van Overveen aan mij gemelde ingang (poort) van 

Bijduinhof aan de Bloemendaalseweg. Zo weten we dus niet of de Adviescommissie daar 

naar heeft gekeken.  

 

De adviezen kwalitatief 

Nog veel erger is dat de adviezen van de Adviescommissie zoals deze op schrift staan (daar 

moeten B&W immers op afgaan) inhoudelijk helemaal niks voorstellen.  

 

Als er we er van uitgaan dat voor de Adviescommissie in deze zaak de “massa” van de 9 
woningen in relatie tot de omgeving het belangrijkste punt van toetsing is geweest, dan is 

het toch een schande dat het advies van 12 maart 2009 daar drie volstrekt nietszeggende 

zinnetjes over bevat: 1. “Aandachtspunten zijn de hoogte, de materiaalkeuze, de kapvorm en 

de glazen balkonhekken”. 2. “Zowel de kapvorm als de hoogte van de nieuwbouw wordt 
gerelateerd aan de bebouwing in de omgeving.” 3. De commissie gaat akkoord met de opzet 

en de massa.” Maar de Adviescommissie herstelt zich op het nippertje. In de voorlaatste 

regel van haar advies vraagt zij om “een nadere studie met betrekking tot de afstemming met 

de bestaande bebouwing”.  
 

Over het uiterlijk van de 9 woningen is de Adviescommssie wel duidelijk: het moet, ook 

volgens de Welstandsnota, baksteen worden i.p.v. stucwerk. 

 

Nu de Adviescommissie om een nadere studie vraagt op het zo belangrijke punt van de 

massa in relatie tot de bebouwde omgeving, baksteen wil voor de 9 woningen i.p.v. stucwerk 



en ook naar de Welstandsnota verwijst voor wat betreft “de keuze van materialen en kleur” 

(die daar kennelijk van afwijken), verwacht de lezer van het advies uit 2009 dat de 

Adviescommissie de aanvraag zal aanhouden of voorlopig niet akkoord gaat (zoals we bij 

vele andere kleine bouwplanen heel vaak zien). Niets is minder waar, zoals we hierboven al 

zagen: “Akkoord op hoofdlijnen”.  
 

Een jaar later, op 29 april 2010, houdt de commissie het bij een korte conclusie: “De 
commissie gaat akkoord, de gekozen kleurstelling wordt passend gevonden.” Niets meer 

over de nadere studie met betrekking tot de afstemming met de bestaande bebouwing! Die 

studie is kennelijk helemaal niet gedaan. Logisch, want Hillgate wil gewoon zijn plan 

bouwen! Maar dat had voor de Adviescommissie natuurlijk onaanvaardbaar moeten zijn! 

Het stucwerk blijft gewoon stucwerk en er komen geen bakstenen! Ook dat hadden ze 

natuurlijk niet moeten pikken! Aan bovenstaande conclusie is door de commissie nog 

toegevoegd: “De aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke 

welstandsnota voor het gebied 3.” Maar daar stond toch in dat het baksteen moest worden? 

 

Het is onzorgvuldig en het is een schande! Het is prutswerk! Schandalig en onzorgvuldig 

prutswerk! 

 

Nadat in 2012 en 2014 dan eindelijk de omgevingsvergunningen fase 1 en fase 2 verleend 

zijn, komen omwonenden daartegen in bezwaar bij B&W en worden ze ook door de 

Adviescommissie ontvangen. De toehoorder wijst volgens het advies van 6 november 2014 

op het volgende: “De bezwaren van de toehoorder betreffen de relatie met eventuele 

toekomstige bebouwing in de omgeving (lees: Vijverpark en bebouwing bij Rijnierse; TS) en 

het niveauverschil dat ontstaat door het ondergronds parkeren (lees: in feite het 

bovengronds parkeren waardoor Bijduinhof 3 meter omhoog is gekomen; TS).  

 

En wat zegt de Adviescommissie daarop: “De commissie geeft aan dat de gekozen 

architectuur als passend binnen de bestaande omgeving wordt gezien en dat hun eerdere 

aandachtspunten in het definitieve ontwerp zijn meegenomen.” Hoe durft de 

Adviescommissie! Er is geen nadere studie gedaan “met betrekking tot de afstemming met 

de bestaande bebouwing” en de in de Welstandsnota voorgeschreven baksteen is er ook 

niet gekomen. In het vervolg constateert de Adviescommissie “tevens dat de oplossingen 

voor het niveauverschil in het inrichtingsplan zijn verwerkt.” In welk inrichtingsplan? Het 

inrichtingsplan Vijverpark? Met een groenstrook langs de oostelijke kant van Bijduinhof? 

Waar nu de bewoners van Bijduinhof via hun illegale poorten doorheen banjeren? Het 

verhaal van de Adviescommissie op dit punt is onduidelijke apekool. 

 

De conclusie kan helaas geen andere zijn dan dat de Adviescommissie zich tussen haar 

eerste en tweede advies (een jaar lang) volledig heeft laten inpakken door ontwikkelaar 

Hillgate en de gemeente Bloemendaal en geen knip voor de neus waard is. Aan dit soort 

advisering hebben we, heeft de maatschappij, die de dorpskernen mooi wil houden, 

helemaal niks, al zullen B&W van Bloemendaal er heel blij mee zijn geweest. Gelukkig legde 

de Adviescommissie net als zij zelf ontwikkelaar Hillgate geen strobreed in de weg. Die kon 

lekker doorbouwen; bovenop de bebouwde omgeving (zonder nadere studie daarnaar) en 

met stucwerk (i.p.v. de voorgeschreven bakstenen). Wederom ten koste van de 

omwonenden en de schoonheid van de oude kern van Overveen. 



 

De leden (architecten) van de Adviescommissie betrokken bij deze advisering moeten zich 

diep schamen! Zijn ze nog wel eens wezen kijken naar wat hun verzuim ter plaatse heeft 

opgeleverd. 

 

Welstandsadvisering na het liften met bijna een meter van de 9 woningen? 

Na het liften van het hele plan met bijna een meter in oktober 2016 vonden B&W geen 

noodzaak aanwezig om advies te vragen van de Adviescommssie. Dat was natuurlijk wel 

geboden, want de bouw op een “Terp” had en heeft enorme ruimtelijke implicaties. Ik 
schreef al dat de Adviescommissie geen knip voor de neus waard is. Dat geldt ook hier. 

Waarom schreef de commissie niet een brief op poten aan B&W met de mededeling dat als 

de “Terp”door zou gaan zij het advies van 2014 zouden intrekken? Dat had zeker in de op 
het liften volgende handhavingsprocedures, aangespannen door de omwonenden, van 

betekenis kunnen zijn. Toen in de zomer van 2017 een procedure van de omwonenden 

succes opleverde en de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland de weigering 

van B&W om te handhaven vernietigde en een bouwstop oplegde, moesten B&W voor de te 

hoge en dus illegale parkeergarage met een vrijstelling een omgevingsvergunning verlenen. 

Ook daarbij schakelden zij de Adviescommissie niet in en verwezen brutaal naar het advies 

van de Adviescommissie van 29 april 2010. Ook nu weer: je moet maar durven! Dat advies 

zag natuurlijk helemaal niet op een gelift bouwplan en een te hoge parkeergarage. Maar in 

Bloemendaal is bestuurlijk, zoals we nu wel weten, alles mogelijk! 

 

Kortom, een raadsenquête op grond van artikel 155a van de Gemeentewet nar de gang van 

zaken rond Bijduinhof is vandaag nog meer geboden dan gisteren. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 


