
Overveen, 20 februari 2020 

 

Geachte leden van de gemeenteraad van Bloemendaal, de Commissie Samenleving en de Commissie 

Grondgebied, 

Wij ondergetekenden, allen bewoners van het Kennemerpark, zijn verontrust door de 

stroomversnelling waarin de ontwikkelingen rond het perceel Westelijke Randweg 1 zijn geraakt. 

Hoewel wij nooit onder stoelen of banken gestoken hebben dat wij deze locatie om gezondheids- en 

veiligheidsredenen ongeschikt achten voor (semi-)permanente bewoning, hebben wij steeds loyaal 

meegewerkt aan het participatietraject met betrekking tot de bouwplannen van de firma Wibaut. Als 

gevolg van de provinciale opdracht om dit jaar nog statushouders in deze gemeente te vestigen, 

wordt nu opeens deze locatie als mogelijk geschikt voor het plaatsen van een aantal flexwoningen 

genoemd. De brief die wij als omwonenden van de gemeente ontvingen, maakt duidelijk dat er haast 

geboden is. Het is juist deze haast die ons doet vrezen dat niet alle inmiddels bekende informatie 

wordt meegenomen in het besluitvormingsproces en het is de reden dat wij onderstaande 

zorgpunten geformuleerd hebben.  Deze punten zijn in de vragende vorm gegoten. Dit is echter 

retorisch bedoeld. Wij hopen en verwachten van u dat u de informatie die verwerkt is in onze 

zorgpunten meeneemt in uw beslissingen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Punten van zorg m.b.t. vestiging statushouders en andere woningzoekenden 

1. Geven B&W en gemeenteraad van Bloemendaal zich rekenschap van 1. het raadsbesluit van 

31 januari 2019 m.b.t. deze locatie, 2. de resultaten van de participatie (bijv. wat betreft 

oriëntatie van de bebouwing en behoud en versterking van de zuidelijke groenstrook), 3. de 

rapporten die in opdracht van de firma Wibaut zijn gemaakt, 4. het rapport van de GGD 

m.b.t. Westelijke Randweg 1 en 5. de tijdens de participatiefase geuite wensen van de 

omwonenden en tuinders m.b.t. bouwhoogte (‘passend bij omgeving’ 3 bouwlagen, max. 8,5 

meter), volume en aantallen bewoners (max. 70)? 

 

2. Zijn B&W en de raad op de hoogte van de feiten 1. dat men vanuit Westelijke Randweg 1 

steeds 15 à 20 minuten moet lopen om bij de dichtstbijzijnde bushalte of treinstation te 

komen en 2. dat op dit moment er geen trottoir of voetpad aan de ventweg is waarlangs men 

veilig het openbaar vervoer, winkels  of scholen kan bereiken? (Dit geldt voor voetgangers in 

zowel zuidelijke als noordelijke richting.) 

 

3. Het geluid van de Randweg wordt genoemd als een minpunt, toch is deze locatie als favoriet 

naar voren geschoven. Is aannemelijk te maken dat de zeer hoge geluidsbelasting, komende 

van de Randweg, 59 dB (A), maar ook van het transformatorstation én het spoor in de 

geplande prefab-woningen zodanig gemitigeerd kan worden dat er binnenshuis sprake zal 

zijn van een goed woon- en slaapklimaat?  

Onder een goed woonklimaat wordt een maximale geluidswaarde verstaan van 35 dB(A) in 

de woonkamer, voor slaapkamers wordt maximaal 30 dB(A) aanbevolen.  

 



De GGD schreef in haar rapport over Westelijke Randweg 1: ‘Voor gezondheid is een waarde 

van 50 Lden en 40 Lnight of lager op de gevel gewenst.  Op deze locatie zullen deze waarden 

moeilijk zijn te realiseren.  Geadviseerd wordt om door middel van  maatregelen zo dicht 

mogelijk bij deze waarden te komen.’ Ook schrijft de GGD: ‘Zonder blootstelling, geen 

gezondheidseffecten. Beperken van de blootstelling is dus het eerste doel. Echter, een 

relatief hoge blootstelling aan geluid zal in deze situatie mogelijk niet te voorkomen zijn.’ 

De voorkeursgrenswaarde voor verkeerslawaai is 48 dB(A), de grenswaarde = maximale 

ontheffingswaarde voor dit type lawaai is 63 dB(A). Op het perceel Westelijke Randweg 1 

wordt 59 dB(A) op de gevel gemeten.  

 

Op het moment van het uitkomen van dit rapport waren de geluidswaarden van de nieuwe 

transformator nog niet bekend. Hierna heeft Bureau Peutz deze waarden wel onderzocht en 

komt tot de volgende conclusie: ‘In de toekomstige   situatie wordt, uitgaande van een 

buitenopstelling van de nieuw te plaatsen transformator (T4) tussen 3 wanden, de 

grenswaarde voor de (maatgevende) nachtperiode met maximaal 8 dB overschreden.’ 

Bij industrieel lawaai wordt onderscheid gemaakt tussen 3 perioden per etmaal. Het 

nachtelijk geluid (tonaal!) is in dit geval maatgevend. 

 

4. Zijn B&W en de raad op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het z.g. ‘voorzorgbeleid’ en 

met name de brief die minister Wiebes op 1 oktober 2019 de Tweede Kamer heeft doen 

toekomen? Hoe ‘vertaalt’ B&W van Bloemendaal deze brief naar de locatie Westelijke 

Randweg 1? 

 

5. De prefab-woningen zullen zich op korte afstand van een groot transformatorstation 

bevinden. Welke inschatting hebben B&W en de raad  van het gevaar van de nabijheid van 

het onderstation gemaakt? 

 

6.  Onder het kopje ‘Financieel haalbaar’ staat bij WR 1: ‘n.v.t.’ Dat is niet erg duidelijk en het 

roept onder meer de volgende vragen op: 

A. Welke afspraken zijn er gemaakt of worden er gemaakt met de eigenaar van de grond over 

de financiële vergoeding van zijn gederfde inkomsten, c.q. de pacht van het terrein? 

B. Voor de ontsluiting van de locatie zullen er aanzienlijke kosten gemaakt moeten worden. Zo 

moet het riool aangesloten worden op het rioolstelsel van Overveen. Het dichtstbijzijnde 

aansluitpunt bevindt zich voor zover wij weten ter hoogte van het fietspad naar het 

Kennemerpark op ongeveer 250 meter afstand. Ook zullen vanaf hier elektriciteitskabels en 

waterleiding ingegraven moeten worden. Om de veiligheid voor voetgangers te garanderen 

zal er zowel in zuidelijke als in noordelijke richting een trottoir moeten worden aangelegd 

over enkele honderden meters, aangezien dit nu ontbreekt. Bovendien zal er geïnvesteerd 

moeten worden in verlichting om de sociale veiligheid te verbeteren op dit ’s nachts 

onverlichte stuk. Er zullen ook andere ontwikkelingskosten zijn. Welke bedragen zijn hiermee 

gemoeid en wie neemt deze kosten voor zijn rekening? Worden deze afspraken, ook nu er 

sprake is van enige haast, goed van tevoren vastgelegd, zodat de gemeente niet in een 

dwangpositie geraakt? 


