
 

 

 

 

 

Het is goed nieuws dat er een locatie is gevonden waar Bloemendaal weer kan bouwen, 

vlabij het station in Overveen, op het verwaarloosde terrein langs het spoor. De ideeën die 

de projectontwikkelaar heeft voorgesteld voor het terrein kennen een behoorlijk aantal 

positieve aspecten. De contouren van deze ontwikkeling kregen dan ook een welkome 

ontvangst in de commissievergadering van 17 januari: starterswoningen, fraaie 

architectuur, duurzaamheid (circulariteit), ontwikkeling van een verwaarloosd gebied, etc. 

 

Wij merken op dat bepaalde aspecten van het voorstel niet (voldoende) dreigen te worden 

betrokken bij de besluitvorming. Graag brengen wij een aantal van deze aspecten onder 

uw aandacht. 

 

De ruimte waarop wordt gebouwd is erg klein en ligt dicht tegen het spoor aan. Dat heeft 

de volgende gevolgen voor de wooneenheden: 

 

• de bouwlocatie biedt onvoldoende buitenruimte. Gelet op de beperkte oppervlakte 

van de wooneenheden, is dit een kernpunt voor de beoordeling van het 

ontwikkelingsplan. Het College heeft aangegeven op dit punt een plan nader uit te 

zullen werken. Omdat dichtbij het spoor wordt gebouwd, zal de ruimte hoe dan ook 

beperkt zijn. Het is daarom aannemelijk dat dit plan met de nodige haken en ogen 

gepaard zal gaan, in het bijzonder als de beschikbare buitenruimte nog verder zal 

worden beperkt, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal wooneenheden; 

• de prijs per individuele eenheid lijkt moeilijk betaalbaar voor starters. Er zijn bedragen 

van EUR 300.000 genoemd. De m2 prijs voor zo’n wooneenheid (EUR 7.500, uitgaande 

van een oppervlak van 40 m2) is erg hoog in vergelijking met de gemiddelde m2 prijs 

in Bloemendaal (EUR 6.105), laat staan in vergelijking met de rest van Nederland.1 Met 

een dergelijke prijs is het nog maar de vraag of het doel om starters aan te trekken zal 

worden gerealiseerd; 

• de geluidsoverlast van de treinen is voor deze woningen evident een probleem. 

NS/Pro-Rail hebben blijkbaar aangegeven dat ze bereid zijn een voorziening te treffen 

tegen het knarsen van treinen. Het blijft echter een gegeven dat zeer dicht op het spoor 

wordt gebouwd en dat toekomstige bewoners daar hinder van zullen ondervinden, in 

het bijzonder tijdens de jaarlijkse bonanza aan treinen ter gelegenheid van de Formule 

1 en andere evenementen in Zandvoort. In het geval NS/Pro-Rail vanwege hun 

voorzieningen worden gevrijwaard van enige claims voor alsnog aanwezige 

geluidsoverlast, kunnen bewoners geen kant op; 

• onduidelijk is hoe de veiligheid van bewoners in de nabijheid van het spoor wordt 

geborgd. 

 

 
1 Zie https://www.hypotheker.nl/actueel/huizenprijzen-per-m2-per-gemeente/, zoals geraadpleegd op 30 
januari 2023. 

https://www.hypotheker.nl/actueel/huizenprijzen-per-m2-per-gemeente/


Te weinig buitenruimte, te kleine woningen, geluidsoverlast en een woonlocatie gevaarlijk 

dicht langs het spoor maken de beoogde woningen onaantrekkelijk. Dat brengt het gevaar 

met zich dat dit complex verwordt tot tijdelijke huisvesting c.q. een doorvoerstation, of, 

erger nog, dat het complex grotendeels leegstaat en als speculatieobject gaat fungeren. 

Het draagt daarmee zeker niet bij aan de sociale cohesie in de buurt. De raad moet actief 

betrokken zijn bij de economische projecties en de oplossingen voor de geluids- en 

veiligheidsproblematiek die aan deze ontwikkeling zijn verbonden om zeker te stellen dat 

voornoemde situaties zich niet zullen voor doen. 

 

Voorts zetten wij vraagtekens bij de optimistische aannames en analyses van de 

projectontwikkelaar ten aanzien van autogebruik en parkeerruimte. 0,6 auto per 

wooneenheid is laag. Het gebruik van deelauto’s wordt door de ontwikkelaars hoog 

verondersteld. Bij nog meer bewoners (zoals bij 100% sociale woningbouw) neemt dit 

parkeerprobleem alleen maar toe. Het naastgelegen parkeerterrein heeft nu een P+R 

karakter. Is dat in voldoende mate in de analyses betrokken? Er is een reëel risico dat er 

een parkeer “overflow” ontstaat vanuit het westelijk stationsgebied naar de noordelijke 

zijde van de Militairenweg, want geen blauwe zone. 

 

De rijruimte naar het complex langs Café Centraal is zeer smal en gaat dwars door het 

(zomer)terras van het café. Het gevaar van verkeersongelukken, mede in overweging 

nemende de treinreizigers die vanaf het station naar huis lopen, neemt daarmee 

exponentieel toe. Frequente verkeersbelemmeringen vanwege de belevering van Albert 

Heijn Overveen en de gevolgen daarvan bij de toegenomen verkeersintensiteit zijn dan 

nog niet eens meegenomen in de analyse. Bereikbaarheid van de hulpdiensten is eveneens 

een aandachtspunt. De brandweer moet nota bene speciaal materieel aanschaffen om een 

onverhoopte brand vanaf de Tetterodeweg te kunnen bestrijden. Vanwege de 

bereikbaarheid in het algemeen en de veiligheid van voetgangers in het gebied rondom 

Klein Centraal in het bijzonder zou de raad een diepgaand onderzoek hiernaar moeten 

eisen.  

 

Zoals door de meeste partijen in de commissievergadering is benadrukt is de participatie 

van de omgeving een essentiële succesfactor voor een ontwikkeling. Gelet op dit 

zwaarwichtige belang, is het onbegrijpelijk dat (i) de participatiebijeenkomst verliep 

volgens het oude model en niet conform de reeds lang bekende, nieuwe omgevingswet 

(ii) er geen vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig was en (iii) gelijk op de eerste 

participatiebijeenkomst een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven inzake de 

bouwhoogte. Tijdens deze bijeenkomst werd namelijk een bouwhoogte tot aan de hoogte 

van het talud als uitgangspunt gepresenteerd. In de praktijk blijkt echter dat er geen 

eenduidigheid is over de beoogde en toegestane bouwhoogte, hetgeen ook naar voren 

kwam tijdens de beraadslagingen in de commissievergadering.  

 

De maximale bouwhoogte is geen eis vooraf geweest. De bouwhoogte is gereduceerd tot 

een factor in de economische afweging: meer sociale huurwoningen, een betere kwaliteit 

woningen of meer m2 per wooneenheid kan alleen gerealiseerd worden door meer en dus 

hoger te bouwen. Hoogbouw is niet in lijn met het beleid dat de gemeente Bloemendaal 



al jaren voorstaat en zoals naar voren komt in diverse door de raad genomen besluiten. 

Hoogbouw boven het talud zou een extra flat binnen onze gemeentegrenzen betekenen. 

Hoogbouw is een ontsiering van het (Natura 2000) landschap. Een aantal partijen hebben 

zich tijdens de commissievergadering al nadrukkelijk uitgesproken voor maximaal twee 

bouwlagen, niet boven de hoogte van het talud. De raad zou zich onomwonden moeten 

uitspreken over een bouwhoogte die, zoals dat ook bij de huidige bouw het geval is, de 

hoogte van het talud niet overschrijdt. 

 

 
 


