
 

Aan: 

Het College van B&W van de gemeente Bloemendaal 

Bloemendaalseweg 158 

2051 GJ Overveen 

 

Bennebroek, 17 november 2021 

 

Betreft: Zienswijze inzake ontwerp-omgevingsvergunning zaaknummer 477806/OLO4721779 

 

Geacht college, 

Met ingang van 8 oktober is de ontwerp-omgevingsvergunning voor de locatie Binnenweg 27 te 

Bennebroek ter inzage gelegd. Uit de lijst van omwonenden (bijlage 1) die een machtiging hebben 

afgegeven blijkt dat, van de 65 omwonenden die wij benaderd hebben, er 57 omwonenden zijn die   

dit inderdaad ook gedaan hebben. Mede namens hen dienen wij middels dit schrijven een 

gemotiveerde zienswijze  in tegen deze ontwerp-omgevingsvergunning. De machtigingen zijn 

bijgevoegd (bijlage 2). 

 

Achtergrond 

 

1. In de intentieovereenkomst, die in september 2018 gesloten is tussen de projectontwikkelaar en 

de gemeente, staat in artikel 5 het volgende  

 

“De Gemeente hecht er waarde aan dat omwonenden in een vroeg stadium betrokken worden bij 

het ontwikkelen van bouwplannen. Initiatiefnemer dient bij de consultatie van omwonenden uit te 

gaan van het model adviseur beginspraak uit de ladder voor participatie.  

 

Initiatiefnemer informeert het college door middel van een driekolommenstuk over de inbreng van 

omwonenden en andere belanghebbenden en wat daarmee is gedaan. De initiatiefnemer levert 

het driekolommenstuk voorafgaand aan de besluitvorming bij de gemeente aan. Het 

driekolommenstuk wordt als bijlage bij het principebesluit gevoegd’’  

 

2. Bovenstaande participatieverplichting vloeit voort uit de beleidsregels, die de gemeente 

Bloemendaal aan zichzelf en aan private partijen heeft opgelegd, en onder meer tot uiting komen 

in haar beleidsstuk ‘Ruimte voor Bloemendaal, handreiking participatie’ d.d. 27 januari 2016 en 

beleidsstukken die hierover later gepubliceerd zijn.    

 

3. In de uitspraak van 8 januari 2019 op het bezwaarschrift, die omwonenden indienden tegen de 

intentieovereenkomst, staat dat ‘onder een aantal omwonenden de wens voor een overlegorgaan 

is voortgekomen om mee te kunnen praten over de voorgenomen ontwikkeling in het vervolg-

traject. U krijgt nog informatie over welke wijze dit wordt vormgegeven’. Hieraan is op geen enkele 

wijze gevolg gegeven.   
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4. Na herhaalde keren de projectontwikkelaar gevraagd te hebben om een overlegorgaan te vormen, 

waarop maar steeds geen reactie kwam, hebben omwonenden de projectontwikkelaar op 21 

maart 2019 per brief hierop nogmaals gewezen. In een mailwisseling die hierop volgde, heeft de 

projectontwikkelaar aangegeven hiermee te willen wachten tot het principebesluit genomen is. 

Omwonenden waren natuurlijk niet bij machte om zo’n overlegorgaan af te dwingen.  

 

5. Op het moment dat de gemeente (in de persoon van ) gewezen werd op de 

participatieverplichting, was het antwoord steevast ‘dat het initiatief voor het vormen van een 

overlegorgaan niet bij de gemeente maar bij de projectontwikkelaar zelf ligt’. De participatie-

verplichting berust, op grond van het bovengenoemde artikel 5 van de principeovereenkomst,     

ten slotte bij de projectontwikkelaar en niet bij de gemeente.  

 

6. Op 16 juli 2019 werd het principebesluit genomen. In de bijbehorende ‘Toets Ruimtelijke 

Beoordeling 2017’ stond dat de projectontwikkelaar aan zijn participatieverplichting had voldaan 

door het houden van een inloopuur op 19 november 2018. Echter, tijdens dit inloopuur kregen de 

omwonenden slechts een schets te zien van de situering van de voorgenomen bebouwing en 

konden zij achteraf per e-mail alleen vragen stellen. Tijdens het overleg met de wethouder op 

8 september 2020 en hij herhaalde dat nog eens op respectievelijk 11 maart en 8 april jl. zei hij 

hierover dat het “informeren van omwonenden iets anders is dan de omwonenden laten 

participeren (mee laten praten) over het bouwplan”. Deze woorden hebben ook betrekking op de 

door de projectontwikkelaar gehouden informatiebijeenkomst, via Zoom op 22 oktober 2020, 

waarvan de projectontwikkelaar overigens ook zelf zei dat dit geen participatiebijeenkomst was.   

In het kolommenstuk dat bij het principebesluit is gevoegd, is de kolom ‘Standpunt/advies 

omwonenden’ geheel leeggelaten. De projectontwikkelaar is nooit met de omwonenden in overleg 

getreden waarin zij hun standpunt t.a.v. de voorgenomen bebouwing kenbaar konden maken. Uit 

het bovenstaande moet dus geconcludeerd worden dat het principebesluit op volstrekt onjuiste 

gronden is genomen want de omwonenden hebben nooit de gelegenheid gekregen ‘mee te 

praten’ over de voorgenomen bebouwing (conform trede 4 van de participatieladder). De 

wethouder merkt in het (met zijn toestemming opgenomen) overleg met omwonenden op 8 april 

2021 hierover op dat omwonenden hier ‘een punt hebben’.  

 

7. In de nog onbeantwoorde brief van omwonenden d.d. 27 januari 2021 (bijlage 3), gericht aan het 

college van B&W, vragen omwonenden onder meer aandacht voor de wijze waarop de 

projectontwikkelaar onzorgvuldig handelt en onjuiste informatie verstrekt en niet in de laatste 

plaats op het ontbreken van enige vorm van participatie terwijl dit door hem wel was toegezegd.  

 

8. Tijdens de (eveneens opgenomen) informatiebijeenkomst op 22 oktober 2020 geeft de project-

ontwikkelaar tot wel vier keer toe dat er van participatie inderdaad geen sprake is geweest en dat 

hij dit betreurt. Aan een oproep aan zijn adres om aan deze participatieverplichting alsnog te 

voldoen gaf hij echter wederom geen gehoor.     

 

9. Met de wethouder is tijdens het overleg met hem op 11 maart en 8 april jl. hierover uiteraard ook 

gesproken. Hij gaf aan een bemiddelende te willen vervullen tussen de omwonenden en de 

projectontwikkelaar om daarmee een dialoog op gang te  brengen.                                                      
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Van de wethouder en van een aantal omwonenden zijn de belangrijkste uitspraken tijdens het 

overleg op 11 maart en 8 april jl.  in de bijlagen 4 en 5 weergegeven.                                                               

10. Op verzoek van de wethouder is door omwonenden d.d. 29 april 2021 (bijlage 6)  per brief een 

voorstel tot participatie aan hem toegestuurd. In zijn brief van 3 juni 2021 (bijlage 7) wees hij dit 

voorstel plotseling af met de woorden ‘dat er voor de omwonenden nog maar een klein gedeelte is 

waarover geparticipeerd kan worden’ omdat de aanvraag van de omgevingsvergunning zich al     

in zo’n laat stadium bevindt.  

 

11. In de reactie op de brief van 3 juni 2021 schrijven omwonenden op 28 juni 2021 (bijlage 8) dan 

ook onder meer dat ‘op basis van de gesprekken en de correspondentie, die wij zowel met de 

projectontwikkelaar als met jou (de wethouder) gevoerd hebben, overduidelijk blijkt dat het 

bepaald niet aan ons heeft gelegen dat het participatieproces niet op gang is gekomen’.      

     

12. Het bovenstaande is een heel spijtige constatering, temeer er nu toch een ontwerpbesluit voor 

een omgevingsvergunning is afgegeven waarmee de omwonenden lijnrecht tegenover de 

gemeente zijn komen te staan. Dit zou helemaal niet nodig zijn geweest als de projectontwikkelaar 

gehoor had gegeven aan oproepen om omwonenden te laten ‘meepraten’ over het bouwplan 

zoals dat bepaald is in trede 4 van de participatieladder. Tegelijkertijd is het bij omwonenden door 

de wethouder opgewekte vertrouwen, dat zij alsnog de gelegenheid zouden krijgen te participeren 

alvorens een omgevingsvergunning zou worden afgegeven, fors geschaad. 

Ontwikkellocatie 

 

13. De vergunning behelst een transformatie op het private perceel kadastraal bekend onder nummer              

A 4053 (zie figuur 1). Bij de ontwikkeling is ook het gemeentelijk perceel A 4935 (zie figuur 2) 

betrokken en de toegangsweg vanaf de Binnenweg naar perceel A 4053. Op het perceel A 4053 

staat een voormalig garagegebouw.  

 

14. Het vigerende bestemmingsplan is ‘Bennebroek 2016’. Ter plaatse van de projectlocatie gelden 

de bestemmingen ‘Bedrijf’, ‘Tuin’ en ‘Groen’. Daarnaast geldt een dubbelbestemming ‘Waarde-

Archeologie 3’. Het paarse vlak in onderstaande afbeelding kent een bedrijfsbestemming met 

daarbinnen een bouwvlak (donkere rechthoek op de linker tekening waar de rode druppel in 

staat). Het lichtgroene vlak kent een tuinbestemming zonder bouwmogelijkheden.  
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Figuur 1 Perceel A 4053 Figuur 2 Perceel A 4935 

 

15. Het perceel A 4935 - waar de ontwerp-omgevingsvergunning op ziet (zie omschrijving in de 

ontwerpvergunning onder Beoordeling activiteiten) - heeft de bestemming ‘Groen’ (donkergroen 

op de tekening). Dit perceel is echter, net als het toegangspad, niet aangeduid als betrokken 

gebied en ligt als zodanig ook niet ter inzage.  

Gronden 

16. De omwonenden stellen zich op de volgende standpunten: 

 

I. Er is geen sprake van een goede ruimtelijke ordening, voor wat betreft: 

a. de stedenbouwkundige opzet; 

b. aantasting van woon- en leefklimaat; 

c. ontsluiting; 

d. parkeren; 

e. archeologie; 

f. flora en fauna; 

g. stikstof; 

h. bedrijven en milieuzonering; 

i. waterhuishouding. 

II. De belangen van omwonenden zijn onvoldoende meegewogen. 

III. Het plan is in strijd met de Woonvisie. 

IV. Een verklaring van geen bedenkingen van de raad ontbreekt. 

V. Het plan is niet uitvoerbaar. 

VI. Het plan biedt onvoldoende rechtszekerheid; 

VII. De vergunning dient geweigerd te worden op grond van artikel 2.20 Wabo. 
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I. Er is geen sprake van een goede ruimtelijke ordening 

17. Uit artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

blijkt dat een omgevingsvergunning slechts kan worden verleend indien de activiteit niet in strijd is 

met een goede ruimtelijke ordening en indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 

onderbouwing bevat. 

 

18. Omwonenden stellen zich op het standpunt dat geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening 

en dat de goede ruimtelijke ordening onvoldoende is gemotiveerd. De specifieke onderdelen 

worden hierna achtereenvolgens behandeld. 

a. De stedenbouwkundige opzet 

 

Algemeen 

19. In de gemeentelijke Woonvisie 2018-2022 staat vermeld dat “elke ontwikkeling moet bijdragen 

aan de kwaliteiten van de betreffende dorpskern en de gemeente als geheel. Elke ontwikkeling 

vraagt om een zorgvuldige inpassing binnen de bestaande omgeving en structuur”. Als echter 

gekeken wordt naar de voorgenomen ruimtelijke invulling van de beide percelen, dan moet de 

conclusie getrokken worden dat er absoluut geen sprake is van zorgvuldige inpassing, 

integendeel. 

Kavelindeling – positionering woningen  

20. Blijkens de situatietekening die in de toelichting staat vermeld en die gelijk is aan de 

situatietekening die ter inzage is gelegd, is er aan de oostzijde 1 m (voorzijde woning) tot 1,30 m 

(achterzijde woning) ruimte tot de bestaande woning Binnenweg 45 (zie figuur 3 en bijlagen 9 en 

10). Omwonenden vinden deze ruimte te smal. Bovendien voldoet de dakkapel aan deze zijde niet 

aan de eis van 2 meter, die geldt op basis van artikel 5:50 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit 

wordt nader toegelicht onder ‘’Aantasting van woon- en leefklimaat’. 

 

21. Aan de westzijde van de voorgenomen bebouwing zou er, blijkens de betreffende situatietekening, 

op zijn smalst 2,65 m afstand tot de erfgrens met de woning aan de Van Verschuer Brantslaan 30 

zijn. Deze maatvoering lijkt gebaseerd te zijn op een onjuist uitgangspunt (zie figuur 4). Het 

woningblok is volgens de ter inzage liggende bouwtekening 19 m breed (inclusief overstekende 

dakrand) en 13 m diep (inclusief overstekende dakrand) (bijlage 11). Aan de zuidzijde is de kavel 

maximaal 21,61 m breed en wordt naar het noorden toe smaller. Uitgaande van de hiervoor al 

genoemde afstandsmaat van 1,30 m, impliceert dit dat er (21,61 m minus 1,30 m minus 19 m) 

1,31 m overblijft. Dit is dan gerekend met de voorgevel van de te realiseren woningen direct 

gepositioneerd op de erfgrens. Ook deze ruimte vinden omwonenden te smal. Bovendien zou dit 

betekenen dat de dakkapel aan de westzijde ook niet voldoet aan de eis van 2 meter die geldt op 

grond van artikel 5:50 BW. 
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22. Op de situatietekening liggen de nieuw te bouwen woningen iets naar achteren. Dat maakt dat de 

voorgenomen bebouwing (nagenoeg) bovenop de erfgrens van de woning aan de Van Verschuer 

Brantslaan 30 komt te staan. Deze woning heeft een achtertuin van ongeveer 8 m diep en pal 

daarachter komt dus de voorgenomen bebouwing.  

 

23. Niet gemotiveerd is waarom de te realiseren woningen niet - net als het naastgelegen blokje van 3 

woningen (39, 41, 45) - georiënteerd zijn op de Binnenweg. Het was logischer geweest de 2 

blokjes van 3 woningen, die pal naast elkaar liggen met één meter ruimte er tussen, dezelfde 

oriëntatie te laten hebben. Met andere woorden, beide woonblokken met de voorzijde laten 

oriënteren op de Binnenweg.  

.   

Figuur 3 Situatietekening uit de toelichting, (zie ook bijlage 10)        Figuur 4 Maatvoering- op ondergrond PDOK 

Bouwhoogte 

24. De hoogte van de voorgenomen bebouwing zorgt ervoor dat er minder lichtinval is. Hierbij wordt 

opgemerkt dat in de ruimtelijke onderbouwing geen onderbouwing van de bouwhoogte is 

opgenomen. Op de ter visie gelegde bouwtekening ontbreekt eveneens hoogtemaat. De 

initiatiefnemer heeft ten overstaan van de Welstandscommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Mooi 

NH verklaard ‘dat de voorgenomen bebouwing even hoog zou worden als de  omliggende 

bebouwing’. Wij verwijzen hiervoor naar de notulen van deze commissie d.d. 9 mei 2019     

(bijlage 12). De woningen aan de Van Verschuer Brantslaan zijn 5,40 m hoog en de woningen aan 

de Binnenweg 41 t/m 45 nèt iets meer dan 6 m. De voorgenomen bebouwing lijkt veel hoger te 

worden en dat is voor de omwonenden onacceptabel.  
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Kavelindeling – Voorgevelrooilijn woningen 

25. Op de oorspronkelijke tuinbestemming zijn 3 woningen geprojecteerd waarbij deze woningen vóór 

de voorgevelrooilijn van het naastgelegen blokje van 3 woningen liggen. Hierdoor wordt dat blokje 

visueel als het ware “naar achteren geduwd”. Omwonenden stellen dat dit in strijd is het met een 

goede ruimtelijke ordening en in strijd met redelijke eisen van welstand (artikel 12 van de 

Woningwet).  

Kavelindeling – Parkeerplaatsen en ontsluiting 

26. De minimale norm van een rijweg is 3,5 meter. De parkeerplaatsen zijn ongeveer op het midden 

van de oorspronkelijke kavel gepland, waarbij de beoogde ontsluiting zou zijn via een bestaand 

zeer smal en lang toegangspad, waarbij auto’s elkaar niet eens kunnen passeren. Dit pad voldoet 

niet aan de minimale norm van 3,5 meter. De gemiddelde auto is tegenwoordig vaak breder dan  

2 m en zal moeite hebben met het inrijden van het toegangspad, laat staan wanneer een 

tegenligger het pad uitrijdt. Dit voormalig toegangspad wordt nu aangemerkt als dé ontsluiting 

naar de voorgenomen bebouwing, maar is daar totaal ongeschikt voor. Bovendien ligt een deel in 

de bestemming ‘Tuin’, waar geen weg toegestaan is. Meer hierover onder het kopje ‘ontsluiting’. 

Kavelindeling – overstijgend 

27. Naast alle hiervoor genoemde punten rondom de kavelindeling doemt nog een ander overstijgend 

vraagstuk op. In de ontwerp-omgevingsvergunning is namelijk niet gemotiveerd waarom er 

ingestemd is met een realisatie buiten de bedrijfsbestemming terwijl aan de voorgenomen 

kavelindeling én de ontsluiting duidelijk heel grote manco’s kleven. Eveneens is niet gemotiveerd 

waarom wat betreft bouwvolume niet aangesloten is bij het bestaande naastliggende blokje met 3 

woningen. Dat geldt ook voor het dorpse karakter van de directe omgeving dat heel bewust 

geweld aangedaan wordt. Dit blijkt ook uit het feit dat de gekozen breedte van de voorgenomen 

bebouwing versus de feitelijke breedte van de kavel volkomen uit het evenwicht zijn. Zie hiervoor 

kantnummer 21. Dit heeft tot gevolg dat de voorgenomen bebouwing heel strak ingeklemd zit 

tussen de bestaande bebouwing. Bovendien zijn de woningen veel hoger dan de bestaande 

woningen.  Daarnaast zijn er bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en meer in het bijzonder het 

Burenrecht 5:50 waar rekening mee gehouden dient te worden.. 

b. Aantasting van woon- en leefklimaat 

28. Omwonenden vrezen voor een aantasting van hun woon- en leefklimaat. Het gaat hierbij met 

name om lichthinder, schaduwwerking, geluidsoverlast en inkijk. 

 

29. Het verkeer dat over het smalle pad naar de voorgenomen bebouwing rijdt zal leiden tot 

geluidshinder en lichthinder voor de omwonenden aan de Binnenweg 1 en 3 en de Van Verschuer 

Brantslaan 2 t/m 24. De auto’s rijden vlak langs de woningen, met trillingen en geluidsoverlast tot 

gevolg. Door inschijnende koplampen en door verlichting van de binnenplaats (die in de huidige 

situatie onverlicht is) wordt overlast verwacht.    
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30. Voor een groot aantal huizen aan de Van Verschuer Brantslaan betekent de voorgenomen 

bebouwing, naast extra geluidsoverlast, ook dat de lichtinval in deze huizen en de zon in de tuinen 

verminderd wordt. Omdat de eventueel nieuw te bouwen huizen veel hoger zijn dan de bestaande 

bebouwing betekent dit ook dat er sprake is van een significante vermindering van de opbrengst 

van de zonnepanelen en dat geldt meer in het bijzonder gedurende de wintermaanden. 

 

31. Omwonenden vrezen daarnaast voor inkijk en daarmee een vermindering van de privacy, met 

name vanwege de ramen aan weerskanten van de bebouwing. Op grond van artikel 5:50 BW is 

het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere 

muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf 

uitzicht geven. De dakkapel aan de oostzijde voldoet niet aan de eis van twee meter, waardoor 

deze dakkapel in strijd is met artikel 5:50 BW. Ditzelfde zou kunnen gelden bij de dakkapel aan de 

westzijde, omdat de maatvoering naar ons oordeel (zie kantnummer 21) niet juist is. 

c. Ontsluiting 

32. Onder kantnummer 26 is reeds een beschouwing gegeven over het toegangspad, dat uitkomt op 

de Binnenweg. De conclusie daarvan is simpelweg dat de ontsluitingsweg niet voldoet aan de 

normen en bovendien in strijd is met de aldaar geldende tuinbestemming. De ontsluiting is 

daarmee niet uitvoerbaar, waardoor het plan niet goed ontsloten kan worden. 

 

33. Bovendien leidt de ontsluiting voor verkeersonveilige situaties. Voor passeren is geen enkele 

ruimte en dat betekent dat het kan zijn dat een voertuig achteruitrijdend  – zonder zicht – over het 

fietspad de Binnenweg oprijdt met alle gevaarlijke verkeerssituaties vandien. 

 

34. Ook voor de Van Verschuer Brantslaan geldt dit probleem. Deze laan is dermate smal dat men 

elkaar op bepaalde delen niet kan passeren 

(zie figuur 6). Bij tegemoetkomend verkeer 

moet er iemand achteruit en dat kan 

betekenen dat men achteruitrijdend het 

fietspad over moet steken om op de rijbaan 

te wachten. Dit leidt tot zeer gevaarlijke 

verkeerssituaties, waarvan al diverse 

voorbeelden zijn geweest en nog zullen 

komen. Voor deze verkeersonveilige situatie 

is al diverse keren aandacht gevraagd bij de 

gemeente. Het extra (auto-)verkeer van 

bezoekers aan de eventueel nieuwe huizen 

verhoogt de verkeersdrukte aan de Van 

Verschuer Brantslaan nog veel meer dan nu 

al het geval is.  

Figuur 5 Gevaarlijke uitwegsituaties gevisualiseerd op PDOK 
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Figuur 6 Breedtemeting Van Verschuer Brantslaan op PDOK 

35. Zoals het er nu naar uitziet is het plan in strijd met een goede ruimtelijke ordening, omdat het plan 

niet goed ontsloten kan worden.  

d. Parkeren 

36. In de ruimtelijke onderbouwing wordt op bladzijde 35 terecht aangegeven dat “de gemiddelde 

norm voor auto’s per woning/huishouden twee auto’s is”. Dit gaat zeker op voor de woningen van 

de wijk waarin de Van Verschuer Brantslaan ligt. Dit wijkje ligt feitelijk buiten het dorp. De 

initiatiefnemer geeft daarbij zelf aan dat er op basis van deze norm 6 parkeerplaatsen benodigd 

zijn, maar heeft slechts vijf parkeerplaatsen opgenomen in het plan. Het plan is dus in strijd met 

de geldende parkeernormen. 

  

37. In de beleidsnotitie parkeernormen gemeente Bloemendaal 2019 staat aangegeven dat de  

parkeerplaatsen 2,50 m breed dienen te zijn. De breedte van de beoogde parkeerplaatsen voldoet 

niet aan deze norm. Omwonenden stellen zich op het standpunt dat er minimaal zes parkeer-

plaatsen gerealiseerd dienen te worden die voldoen aan de daarvoor geldende normen en voor 

zover dat niet mogelijk is, dat het plan niet uitvoerbaar is.  

 

38. Blijkens de toelichting wordt beoogd dat de bewoners van de voorgenomen bebouwing hun auto’s 

parkeren op de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen bij de bergingen. Bezoekers moeten dan 

uitwijken naar parkeerplaatsen aan de VV Brantslaan of de Binnenweg die nu al ontoereikend zijn.  
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39. Omwonenden vrezen dat de bewoners en bezoekers van de eventuele nieuw te bouwen 

woningen vanwege de slechte ontsluiting, onvoldoende parkeerplaatsen en onjuiste maatvoering, 

gebruik zullen maken van de bestaande parkeerplaatsen. Dit zal leiden tot parkeerproblemen aan 

de Van Verschuer Brantslaan, wat in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

e. Archeologie 

40. Ter plaatse van de projectlocatie geldt de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’. Op grond 

van artikel 19.2.1 van het vigerende bestemmingsplan geldt het volgende: 

 

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende 

bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor bouwwerken met een 

oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 30 cm, een rapport te overleggen waarin de 

archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar 

oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. 

 

41. In de ruimtelijke onderbouwing op bladzijde 36 onder 4.9 Archeologie staat het volgende:  

 

Volgens het vigerend bestemmingsplan ligt de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3 over 

het plangebied. In de bouwregels horende bij deze dubbelstemming is het volgende opgenomen: 

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende 

bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor bouwwerken met een 

oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 30 cm, een rapport te overleggen waarin de 36/42 — 

SBA011742 — Ruimtelijke Onderbouwing — RAP01 — 30 juni 2021 - versie 2 archeologische 

waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het 

bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. De ontwikkeling voorziet in drie 

grondgebonden en aaneengebouwde woningen met een oppervlakte van circa 220m2.  

Hiermee overschrijdt de ontwikkeling niet het aangegeven oppervlak van 250m2. Derhalve is geen 

verder archeologisch onderzoek noodzakelijk voor de verlening van de omgevingsvergunning. 

Conclusie: Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de ontwikkeling en de te 

verlenen omgevingsvergunning.  

 

42. De totale ontwikkeling betreft het bouwen van 3 woningen met bergingen waarbij ook bebouwing 

gesloopt gaat worden. Dit geheel overstijgt de 250 m
2
, waardoor archeologisch onderzoek in de 

noodzakelijk is. Zonder archeologisch onderzoek is het plan in strijd met een goede ruimtelijke 

ordening en ook op dit punt in strijd met het vigerende bestemmingsplan.  

f. Flora en fauna 

43. Op 4 maart 2020 werd het perceel Binnenweg 27 ‘ontgroend’ (en daarmee ongeschikt gemaakt 

als leefgebied voor diersoorten). In de dagen daarna is er purschuim ingespoten in de openingen 

in de garage die dienden als rust- en verblijfplaatsen voor vleermuizen. Op dat moment zijn foto’s 

gemaakt waarvan er twee zijn bijgevoegd. (bijlagen 13 en 14)   
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44. Op 17 maart 2020 werd een quickscan uitgevoerd door Geo en Milieutechniek b.v. die hiervan op 

31 maart 2020 een rapport hebben uitgebracht. In paragraaf 4.4 van dit rapport staat letterlijk      

‘Er zijn geen open ruimtes in de bebouwing (lees: garage) aanwezig de ruimte onder de 

boeiborden is volledig gevuld met pur’. De ontwikkelaar heeft hiermee in strijd gehandeld met de 

artikelen 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming en daarmee op grond van artikel 1a van de 

Wet op de economische delicten een economisch delict gepleegd. Dit kan de ontwikkelaar zwaar 

worden aangerekend. Omwonenden hebben hiervoor aangifte gedaan bij de politie (bijlage 15).  

 

45. De ontwikkelaar heeft klaarblijkelijk willen voorkomen dat een ontheffing nodig zou zijn vanwege 

de aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen. Omwonenden stellen zich op standpunt dat de 

ontwikkelaar alsnog een ontheffing moet aanvragen vanwege de (mogelijke) verstoring die heeft 

plaatsgevonden en de noodzakelijke compenserende maatregelen treft door bijvoorbeeld 

vleermuiskasten te verwerken in de voorgenomen bebouwing, of een geschikte verblijfplaats in de 

spouw te realiseren conform de daarvoor geldende eisen. 

  

46. Het gemeentelijk perceel A 4935 wordt ook betrokken bij de ontwikkeling. Het perceel kent als 

huidige bestemming ‘groen’. Het heeft samen met het aangrenzende perceel met bestemming 

‘tuin’ een ‘bosachtige uitstraling’. Op deze locatie heeft geen onderzoek naar flora of fauna 

plaatsgevonden. Dit klemt des temeer aangezien daar een uniek ecologisch evenwicht is ontstaan 

tussen enerzijds de aldaar aanwezige bomen en struiken en anderzijds bepaalde diersoorten, 

waaronder vogels, kikkers, padden, egels etc. dat verstoord dreigt te raken mocht het bouwplan 

ongewijzigd doorgang vinden.  

 

47. Het verlies van de bomen en struiken op het gemeentelijke perceel A 4935 wordt gebagatelliseerd 

met de opmerking dat de geplande grote tuinen passen in het ‘groene karakter’ van de omgeving. 

Echter daarmee komen de bomen en struiken niet terug en het is in de gemeente Bloemendaal 

nog steeds toegestaan om een hele tuin te voorzien van tuinverharding (tegels), waarmee het dus  

heel onzeker is of en in hoeverre de bestaande ‘groene omgeving’ behouden zal blijven. Wat dit 

betreft, beloven de foto’s van de beoogde woningen (artist impression) heel weinig goeds. Dit is in 

strijd met het groenbeleidsplan van de gemeente, de structuurvisie en de redelijke eisen van 

welstand. 

g. Stikstof 

48. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling natuurbescherming dient voor de vaststelling of een 

project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, 

afzonderlijk of in combinatie met plannen of andere projecten significante gevolgen kan hebben 

voor dat gebied door het veroorzaken van stikstofdepositie in het gebied op een voor stikstof 

gevoelige habitat, de stikstofdepositie berekend te worden met AERIUS Calculator versie 2020. 
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49. De AERIUS-berekening die bij het plan is gevoegd is van februari 2020. De AERIUS Calculator 

versie 2020 is pas beschikbaar sinds 15 oktober 2020. De AERIUS-berekening dient derhalve 

geactualiseerd te worden met een berekening van AERIUS Calculator versie 2020.  

 

50. Bij de berekening is uitgegaan van een verkeerde aanname. Voor de verkeersgeneratie is 

rekening gehouden met 6 motorvoertuigen. Volgens de richtlijnen dienen dit 22 motorvoertuigen te 

zijn en dus zal bij de nieuwe berekening uitgegaan dienen te worden van 22 motorvoertuigen. 

h.  Bedrijven en milieuzonering 

51. De banen 5 en 6 van de tennisvereniging Bennebroek vallen grotendeels binnen de 50 meterzone 

van de eventueel nieuw te bouwen huizen. In bijlage 7 Bedrijven en milieuzonering 

tennisvereniging Bennebroek behorende bij de toelichting, wordt in hoofdstuk 3 ‘Beoordeling stap 

1 ervan uitgegaan dat de tennisbanen 5 en 6 niet voorzien zijn van kunstlicht. Echter, recent is 

een omgevingsvergunning verleend om daar 4 lichtmasten van ruim 17 meter hoog te plaatsen.  

 

52. Hoewel de verlening van de omgevingsvergunning nog niet vaststaat (er loopt nog een bezwaar-

procedure), dient in kaart gebracht te worden wat de effecten van deze vergunning zijn op de 

voorgenomen bebouwing. Hieromtrent is geen onderzoek aangetroffen.  

 

53. Bij de berekeningen aangaande geluidsoverlast in het rapport van Lievense is er vanuit gegaan 

dat er niet bij donker op baan 5 en 6 gespeeld wordt. Gelet op de mogelijk te plaatsen lichtmasten 

dient dit rapport geactualiseerd te worden. 

i. Waterhuishouding 

54. In de ruimtelijke onderbouwing/toelichting staat op bladzijde 27 dat “in het plangebied een 

watergang aanwezig is. Het betreft een overige watergang, waarvan het onderhoud berust bij de 

eigenaar. De verantwoording hierover zal na de realisatie van de woningen worden overgedragen 

aan de toekomstige bewoners. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft er geen bezwaar tegen 

als het water wordt gedempt, mits de demping volledig wordt gecompenseerd binnen (of nabij) het 

perceel. Demping zal kleinschalig zijn en compensatie is reeds opgenomen in de nieuwe plannen. 

Tevens is de bestaande duiker nu eigenlijk al te lang en is verlengen niet wenselijk. Bij de nieuwe 

plannen is echter geen sprake van het verlengen of het aanbrengen van nieuwe duikers. 

 

55. Er is een sloot die een belangrijke toevoer-  en afwateringsfunctie heeft. Enkele omwonenden aan 

de Van Verschuer Brantslaan zijn mede-eigenaar van deze sloot. Verder is de sloot het domein 

van vele kleine diersoorten zoals vogels, kikkers, padden, egels, enz. Bij het verleggen of dempen 

van de sloot dient voor de aangrenzende woningen duidelijk te zijn dat er geen toevoer- en/of 

afwateringsproblemen ontstaan. Hierover is overleg en overeenstemming nodig. Daarnaast dient 

er ook informatie gedeeld te worden waaruit de compensatie bestaat (mocht een deel van de sloot 

worden gedempt).  Het Hoogheemraadschap Rijnland dient hierbij eveneens betrokken te worden.                                                                                               
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56. Omwonenden merken op dat in de waterparagraaf c.q. de digitale aanvraag bij het 

Hoogheemraadschap vragen onjuist zijn beantwoord (bijlage 16). 

 

57. In de toelichting op bladzijde 27 staat vermeld dat “Als de sloop en nieuwbouw leidt tot een 

toename van het verhard oppervlak van 500 m
2
 of meer, er 15% van de toename aan 

oppervlaktewater moet worden aangelegd. Omdat het plan voorziet in een nieuw verhard 

oppervlak van slechts 216 m2 hoeft niet te worden voorzien in extra oppervlaktewater en is een 

beroep op de Berging Rekening Courant niet van toepassing.” 

 

58. De stelling dat er slechts 216 m
2
 verharding bijkomt, is volstrekt niet inzichtelijk gemaakt. Het 

bouwvolume, strak om de muren gemeten, is 18 x 12 m. Dit maakt al 216 m
2
. Hierbij dient nog 

opgeteld te worden de bergingen, de tuinverhardingen, de paden vóór en áchter de woningen én 

de verharding van het onbestemde gedeelte tussen de parkeerplaatsen en het toegangspad etc.  

Kortom: het ligt zeer voor de hand dat er een toename van het verhard oppervlak zal zijn van 500 

m
2
 of meer. Zonder watercompensatie vrezen omwonenden voor wateroverlast en is het plan in 

strijd met de Keur van het Hoogheemraadschap en in strijd met een goede ruimtelijke ordening.  

II. De belangen van omwonenden zijn onvoldoende meegewogen.  

59. Uit artikel 3:4, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) blijkt dat de voor een of meer 

belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding 

tot de met het besluit te dienen doelen. 

 

60. Voor een groot aantal huizen aan de Van Verschuer Brantslaan betekent de voorgenomen 

bebouwing, naast de eerder genoemde extra geluidsoverlast, lichtoverlast (inschijnende lampen 

en verlichting op binnenplaats), inkijk vanuit de dakkapellen aan weerszijden van de bebouwing 

en wateroverlast, dat de lichtinval in deze huizen en de zon in de tuinen sterk verminderd wordt. 

Omdat de eventueel nieuw te bouwen huizen veel hoger zijn dan de bestaande bebouwing, 

betekent dit ook dat er sprake is van een significante vermindering van de opbrengst van de 

zonnepanelen en dat geldt meer in het bijzonder gedurende de wintermaanden. 

 

61. Zelfs de bewoners aan de Van Verschuer Brantslaan 18, 20, 22, en 24 die de leegstaande garage 

op dit moment achter hun huis hebben staan, ervaren de voorgenomen ontwikkeling absoluut niet 

als een verbetering. Zij vrezen geluids- en lichtoverlast van de eventuele nieuwe bewoners en van 

hun voertuigen en het gebruik van eventuele openingen in de erfafscheiding  door mensen met 

honden en fietsen. 

 

62. De effecten voor omliggende woningen (zoals lichthinder, schaduwwerking, geluidsoverlast, 

wateroverlast en inkijk) is niet in kaart gebracht. Hierdoor zijn de belangen van omwonenden niet 

meegewogen. Omwonenden stellen zich op het standpunt dat de nadelige gevolgen voor hen 

onevenredig zijn in verhouding tot dat de belangen van de projectontwikkelaar. Hiermee is het 

plan in strijd met artikel 3:4, lid 2 van de Awb. 
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III. Het plan is in strijd met de Woonvisie 

63. In de Woonvisie is opgenomen dat bij bouwprogramma’s de nadruk ligt op de sociale huursector 

en bij voorkeur op de middeldure sector. Dit zijn de segmenten waar een groot tekort is tussen de 

voorraad en de (toekomstige) vraag. De eventuele nieuwe woningen vallen echter in de klasse 

van dure koop. Deze afwijking van het vastgestelde beleid is in de ontwerp-omgevingsvergunning 

niet gemotiveerd.  

IV.  Een verklaring van geen bedenkingen van de raad ontbreekt. 

64. In de Nota Ruimtelijke Beoordelingen 2017 wordt aangegeven dat de gemeenteraad onder 

voorwaarden vooraf een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Voor de dorpenzone, waarin 

Binnenweg 27 valt, is bepaald dat de bestaande ruimtelijke kwaliteit niet mag verminderen. 

 

 

Figuur 7 Uitsnede Nota Ruimtelijke Beoordelingen 2017 

 

65. Op pagina 13 van de beleidsnota wordt ingegaan op de ruimtelijke kwaliteit. “Het beleid in de 

structuurvisie is er op gericht om ruimtelijke ontwikkelingen op te vangen in de dorpenzone. 

Aangezien de ruimtelijke kwaliteit binnen de dorpenzone vaak al hoog is, is het moeilijk om in alle 

gevallen een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit te behalen. Dit kan een belemmering zijn bij 

uitvoering van het beleid in de structuurvisie. Het doel is om de kust- en duinzone en de land-

goederenzone groen en open te kunnen houden. Om die reden wordt er nu voor gekozen om 

binnen de dorpenzone ruimtelijke ontwikkelingen toe te staan, mits de ruimtelijke kwaliteit gelijk 

blijft of verbetert (een ‘ja, mits’ principe). Er wordt geen medewerking verleend als er een 

verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit optreedt. In het geval er in de beginsituatie sprake is van 

een slechte ruimtelijke kwaliteit, moet deze door de ruimtelijke ontwikkeling beter worden.” 

 

66. Door middel van de omgevingsvergunning wordt een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling beoogd op 

de percelen die nu nog ‘tuin’ en ‘groen’ als bestemming hebben. Het perceel groen bevat nu veel 

bomen en struiken waar veel diersoorten te vinden zijn. De woningbouw zou dienen ter 
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compensatie van de sloop van een garagegebouw.                                                                           

Echter, dit gebeurt niet op dezelfde locatie. De bedrijfsbestemming blijft bestaan en daarmee ook 

het bouwblok waarbinnen bedrijfsactiviteiten plaats kunnen vinden. Door het in stand laten van de 

bedrijfsbestemming kan niet gesproken worden van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.  

 

67. Ook een gelijkblijvende ruimtelijke kwaliteit is niet aan de orde; de bomen en struiken dreigen 

immers te verdwijnen als de  bestemmingen ‘tuin’ en ‘groen’ worden omgezet ten behoeve van 

een woonfunctie.  

 

68. Zoals blijkt uit bovenstaande argumentatie wordt niet voldaan aan de uitgangspunten van de Nota 

Ruimtelijke Beoordelingen 2017, omdat er geen sprake is van een goede ruimtelijke ontwikkeling, 

de kwaliteit niet wordt verbeterd en er is zelfs geen sprake van een gelijkblijvende ruimtelijke 

kwaliteit. Nu blijkt dat er geen sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, is er geen 

toestemming gegeven aan het college om de integraal afgegeven verklaring van bedenkingen te 

gebruiken en dient de gemeenteraad separaat een besluit te nemen over de voorliggende 

aanvraag van een omgevingsvergunning. 

V.  Het plan is niet uitvoerbaar. 

69. Zoals eerder gesteld, is niet aangetoond dat het plan goed ontsloten kan worden en dat kan 

worden voldaan aan de parkeernorm. Vooralsnog gaan omwonenden ervan uit dat het plan 

hierdoor niet uitvoerbaar is. 

 

70. Het plan heeft geen rekening gehouden met watercompensatie, hoewel daartoe wel een 

verplichting bestaat. Op voorhand is niet duidelijk op welke wijze deze watercompensatie 

gerealiseerd kan worden, waardoor het plan vooralsnog niet uitvoerbaar lijkt te zijn. 

 

71. Op bladzijde 42 van de ruimtelijke onderbouwing wordt onder ‘Uitvoerbaarheid’ vermeld dat ”een 

anterieure overeenkomst is gesloten waarin het kostenverhaal (inclusief planschade en leges) is 

geregeld. Hierdoor is het kostenverhaal voor de gemeente volledig verzekerd.”  

 

72. Echter naast het kostenverhaal is er ook de voorgenomen verkoop van het perceel A 4935. Het 

gemeentebestuur mag in deze de eigenaar zijn van dit perceel, verkopen als deze dienen volledig 

transparant en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden. Deze informatie is, ondanks een verzoek 

daartoe, nog niet aangeleverd. Omwonenden twijfelen dan ook aan de voorgenomen verkoop en 

stellen zich op het standpunt dat het plan zonder deze aankoop geen doorgang kan vinden. 

VI.  Het plan biedt onvoldoende rechtszekerheid. 

73. Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid haar besluiten moet formuleren op een 

wijze dat de burger precies weet waar hij aan toe is of wat de overheid van hem verlangt. 

Bovendien moet de overheid de geldende rechtsregels juist en consequent toepassen.  
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74. In de plannen is geen bouwhoogte opgenomen. Omdat er geen duidelijkheid bestaat over de 

hoogte van de bouwwerken en de gevolgen daarvan, is het plan in strijd met het 

rechtszekerheidsbeginsel. 

 

75. De ontwerp-omgevingsvergunning ziet toe op de bouw van de 3 woningen ter compensatie van de 

sloop van het garagegebouw. Er zijn echter geen voorwaarden aan de vergunning gekoppeld. 

Hierdoor bestaat er geen zekerheid dat de bestaande bebouwing gesloopt wordt. 

 

76. In de omschrijving van de ontwerp-omgevingsvergunning staat: “Het bouwen van drie woningen 

op de locatie van een te slopen bedrijfspand.” Er wordt hier weliswaar gesproken van een te 

slopen bedrijfspand, maar voor het slopen van een bedrijfspand is in beginsel geen vergunning 

nodig. Dit biedt dus geen zekerheid over de sloop van het pand. Bovendien geeft bovenstaande 

omschrijving een verkeerd beeld, omdat de woningen niet op de locatie van het te slopen 

bedrijfspand worden gebouwd. Ze worden in de tuinbestemming gebouwd en de bedrijfs-

bestemming blijft bestaan en afhankelijk van de exacte locatie van de bergingen zou dus in 

theorie ook het garagegebouw kunnen blijven bestaan of er zou gebruikt gemaakt kunnen worden 

van het nog geldende bouwvlak.  

 

77. In de aanvraag omgevingsvergunning staan gegevens vermeld die onjuist lijken te zijn (bijlage 

17). De ontwerp-omgevingsvergunning zou daarmee ook gebaseerd zijn op onjuiste gegevens.   

Dit biedt onvoldoende rechtszekerheid. 

 

78. In de toelichting op bladzijde 28 wordt vermeld dat er geen bomen worden gekapt. Dit is voor de 

direct omwonenden heel erg belangrijk en dat zouden zij dan ook graag vastgelegd willen zien in 

de voorwaarden die behoren bij de ontwerp-omgevingsvergunning, met daarbij een kettingbeding-

verplichting naar de eventuele nieuwe bewoner toe mocht de voorgenomen bebouwing 

onverhoopt doorgang vinden.  

VII. De vergunning dient geweigerd te worden op grond van artikel 2.20 Wabo 

79. In artikel 2.20 Wabo staat dat een vergunning geweigerd kan worden in het geval en onder de 

voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur. In artikel 3 Wet Bibob is geregeld dat een vergunning geweigerd kan worden in 

het geval een ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden om strafbare 

feiten te plegen. 

 

80. Op grond van artikel 1a Wet op de economische delicten zijn overtredingen van de Wet 

natuurbescherming (Wnb) een economisch delict en derhalve strafbaar. Zo is het bijvoorbeeld op 

grond van artikel 3.5 Wnb strafbaar om potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen te verstoren, 

omdat een vleermuis een zwaarbeschermd soort is op grond van bijlage IV, onderdeel a bij de 
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Habitatrichtlijn. Op grond van artikel 3.10 Wnb is het verboden om voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van andere diersoorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

 

81. Zoals onder kantnummer 43 is beschreven, is er vlak voordat de quickscan ecologie werd 

uitgevoerd is het perceel Binnenweg 27 ‘ontgroend’ en zijn de openingen in de garage met 

purschuim dicht-gespoten. Het is dus aantoonbaar dat de aannemer voorafgaande aan deze 

quickscan opzettelijk het gebied ongeschikt maakte voor dieren door te ontgroenen, opzettelijk 

potentiële verblijfplaatsen voor zwaarbeschermde vleermuizen met purschuim dichtgespoten heeft  

en daarmee een overtreding beging van de artikelen 3.5 en 3.10 Wnb. Hiermee is een strafbaar 

feit gepleegd in de zin van de Wet economische delicten. 

 

82. Omdat de projectontwikkelaar met deze ontwikkeling een strafbaar feit heeft begaan, dient de 

vergunningaanvraag op grond van artikel 2.20 Wabo geweigerd te worden. 

6. Tot slot 

83. In de gemeentelijke Woonvisie 2018-2022 heeft de gemeenteraad laten optekenen dat “een dorp 

leefbaar is als bewoners er naar tevredenheid leven en wanneer terugkerende problemen, zorgen 

en ergernissen beperkt zijn”. De voorgestane ontwikkeling creëert voor veel bewoners 

terugkerende problemen en ergernissen die in redelijkheid niet op hun conto zouden behoren te 

komen. Er zijn betere oplossingen en invullingen voorhanden die met een echt participatietraject 

in gezamenlijkheid met gemeente, initiatiefnemer en omwonenden onderzocht hadden kúnnen en 

behóren te worden. Oplossingen die financieel eveneens renderen en die een minder grote impact 

hebben op het betreffende woongebied.  

 

84. De bouw van de drie woningen heeft voor een aantal woningen dusdanig nadelige gevolgen in de 

vorm van schaduwwerking door de woningen, geluidsoverlast, lichtoverlast, wateroverlast, 

aantasting van de privacy, etc., dat er bij vergunningverlening geen sprake van een goede 

belangenafweging. Mocht het bouwplan onverhoopt toch doorgang vinden dan zal een verzoek   

tot planschade-compensatie worden ingediend. 

 

85. Aan de ontwerp-omgevingsvergunning kleven meerdere gebreken, zoals hiervoor uitgebreid is 

uiteengezet. In alle redelijkheid kan niet gesteld worden dat het plan voldoet aan “een goede 

ruimtelijke ordening”. Bovendien blijkt dat de projectontwikkelaar het flora- en faunaonderzoek 

gemanipuleerd heeft en daarmee strafbare feiten heeft gepleegd. De bewoners vragen u daarom 

indringend de ontwerp-omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Met vriendelijke groet, 
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