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Ontwikkeling Nieuw Boekenroode
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Geachte mevrouw Verschuur- van der Voort

Op 19 november 20'19 stuurde u aan het college en aan de gemeenteraad een door de adviesraad
WMO-Sociaal Domein opgesteld advies. ln het advies spreekt de adviesraad haar zorg uit over de
ontwikkeling van het landgoed Boekenroodeweg 41 te Aerdenhout dat thans ontwikkeld wordt tot
landgoed Nieuw Boekenrode in relatie tot de behoefte van oudere inwoners van Bloemendaal aan
betaalbare appartementen met zorgvoorziening. ln deze brief geven wij een reactie.

Voorgeschiedenis
Op '16 augustus 2018 verleenden wij een omgevingsvergunning voor de bouw van 16

zorgappartementen en een zorgcentrum aan de Boekenroodeweg 41 te Aerdenhout. Voorafgaand
aan de vergunningverlening heeft overleg plaatsgevonden over op welke wijze de appartementen
nog passen binnen de bestemming 'maatschappelijk'van het bestemmingsplan Landelijk gebied
2013. Bi de aanvraag is een beschrijving van het concept van het project gevoegd. Dit stuk is ook
onderdeel van de vergunning die is verleend. ln de vergunning is venrezen naar het concept en ook
naar de jurisprudentie.

Voonraarden om te voldoen aan bestemming'maatschappelijk'
Uit de stukken behorend bij de omgevingsvergunning begrijpen wij dat de ontwikkelaar woningen
met zorg wil ontwikkelen die vallen onder intramurale zorginstellingen. Een intramurale instelling is in
het bestemmingsplan omschreven als: "Een zorginstelling, waarbij de cliënten overnachten in de
instelling waar ze de zorg krijgen". (artikel 1.63 intramurale zorginstelling). Een maatschappelijke
voorzíening ís omschreven als: "educatieve, sociale, medische, culturele, religieuze en
levensbeschouwelijke voozieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening
alsmede soortgelijke voozieningen, of een combinatie daarvan, alsook ondergeschikte detailhandel,
horeca, sport en recreatieve voorzieningen ten dienste van deze voorzieningen.' (artikel 1.72)
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ln de omgevingsvergunníng is bijde beoordeling van de aangevraagde activiteit jurisprudentie
opgenomen op grond waanÆn zorgappartementen onder bestemming 'maatschappelijk' kunnen
vallen. Dit zijn de volgende uitspraken: ECLI:NL:RVS:2017:2684 en ECLI:NL:RVS:2015:936. Deze
jurisprudentie is ook verwerkt in het document bij de aanvraag waarin het concept is toegelicht
(bijlage 1 17-AERD-BOE-concepLzorg 2017'1115_ME_PDF). Dit maakt onderdeel uit van de
vergunning.

Om te vallen onder bestemming 'maatschappefijk'moet aan de volgende voonraarden worden
voldaan:

het gaat om woningen voor ouderen;
de appartementen zíjn voozien van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen ten
behoeve van het woongemak van ouderen (comfort);
het bewonen van het appartement is alleen mogelijk voor mensen (of partner) met een
zorgindicatie van ZZP 1 tot en met 8;

er is een verpleegsterspost aanwezig in het pand waar 24 uurszorg wordt afgenomen;
zowelzorg op afspraak als zorg op afroep wordt geleverd door medewerkers van een
thuiszorg organisatie;
er is een contractuele verplichting voor de bewoners van het pand om een basis zorg pakket
af te nemen dat uit te breiden is met aanvullende services. Het is niet mogelijk om gebruik te
maken van de services zonder zorg af te nemen;
de woningen zijn voorzien van een tablet met applicaties van de Langer Zelfstandig Thuis
BV waarop individuele zorg en hulp op te roepen is. Ook kunnen aanvullende diensten en
producten worden afgenomen.
de tablet in de woningen is voorzien van de applicatie Domotico op maat;
het complex is voozien van een riante collectieve ruimte;
de collectieven ruimte bestaat uit een behandelkamer en fysiotherapie die kan worden
uitgebreid tot een herstelkamer van ouderen;
in het complex is een comfortabele gym aanwezig.

lndien aan al deze voorwaarden is voldaan, is er overeenstemming met de omgevingsvergunning en
het bestemmingsplan. Hierop kan ook gehandhaafd worden. Wel is het denkbaar dat bij aankoop
van een woning één van de partners de zorg afneemt. Bij overlijden blijft de andere partner uiteraard
in de woning wonen. Het zou kunnen zijn dat die geen zorg afneemt. Echter, als de woning wordt
verkocht zal weer moeten worden voldaan aan de voorwaarden die volgen uit de vergunning.

ln uw advies haalt u de uitspraak ECLI:NL:RVS:2015:936 aan als zijnde vaste jurísprudentie. Uit die
uítspraak herleidt u een aantal voonuaarden waarcan moet worden voldaan om ín overeenstemmíng
te zi¡n met de bestemming maatschappelijk. Zowel naar de door u aangehaalde uitspraak als naar
een latere uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:2684 wordt verwezen in de vergunning. ln de uitspraken
oordeelt de Raad van State dat het concept dat daar voorligt in overeenstemming is met de
bestemming maatschappelijk. De uítspraken vormen onderdeelvan de vergunning.

Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar om de appartementen van de
benodigde voozieningen te voozien. Verder is het dan weer de verantwoordelijkheid van de
bewoners zelf of zii in overeenstemming met de bestemming in de appartementen wonen. De
gemeente ziet er streng op toe dat de vergunning wordt nageleefd.
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Hebt u vragen?
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd. lndien u nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met de behandeld ambtenaar.

Met vriendelijke groet,

en wethouders van Bloemendaal,

R.J. (Rob) van der Hoek

afdelin gshoofd D ienstverle n i n g


