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Overveen, 25 januari 2019 

Betreft: bewoners Kennemerpark inzake Plan 1828 

 

Geachte raadsleden, 

I 

U staat op het punt om een gewijzigde bestuursopdracht te verlenen, waarmee B&W van 

Bloemendaal in de gelegenheid worden gesteld om de mogelijkheden van Plan 1828 te verkennen. 

Als omwonenden hebben wij in een brief aan de raad d.d. 09-01-2019 duidelijk gemaakt dat wij om 

verschillende redenen de ruimtelijke onderbouwing als onvoldoende kwalificeren én dat wij 

argumenten menen te hebben waarom er op dit terrein helemaal niet gebouwd mag worden. 

Nog een keer heel kort samengevat volgen hier de eerder genoemde bezwaren tegen de ruimtelijke 

onderbouwing van Plan 1828, aangevuld met een nieuw bezwaar: 

a. Basisgegevens op grond waarvan onderzoeken kunnen worden of zijn verricht, zijn niet 

beschikbaar of inzichtelijk. Onderzoeken met betrekking tot belangrijke onderwerpen 

zoals, lucht, geluid, flora en fauna, elektromagnetische straling en diverse andere 

facetten ontbreken, c.q. zijn niet beschikbaar.  

b. Er is geen flora- en faunaonderzoek (Quickscan) gedaan. Dit is in dit specifieke geval 

wettelijk verplicht volgens de Natuurbeschermingswet.  

c. Er zijn ernstige twijfels over de externe veiligheid (weg en rail).  

d. Een duidelijke visie op de verkeerscirculatie ontbreekt. Terecht dat vele bewoners in de 

wijde omtrek zich zorgen maken over (luidruchtig) sluipverkeer. 

e. Er is geen planschadeanalyse gemaakt, terwijl al op voorhand gesteld kan worden dat er  

planschade zal zijn bij uitvoering van het project. 

f. De berekeningen van het geplande aantal parkeerplaatsen (55) kloppen domweg niet. 

Als de door de projectontwikkelaar gehanteerde methode gebruikt wordt, blijkt dat er 

veel te weinig parkeerplaatsen zijn. 

g. Er zijn geen gegevens met betrekking tot het waterbeheer, watercompensatie en 

natuurvriendelijke oevers. 

h. (Nieuw!) Er is geen onderzoek gedaan naar zichtlijnen. Het terrein van Plan 1828 ligt 

echter precies op de zichtlijn Het Kopje van Bloemendaal – centrum van Haarlem. 

Volgens de Structuurvisie moet deze zichtlijn in stand gehouden te worden. Dit beperkt 

de bouwhoogte van een eventueel bouwwerk. Zie blz. 26, 27 en 28 van de Structuurvisie. 

Er is op 15 januari door de wethouder en de Commissie Grondgebied min of meer afgesproken dat in 

het mogelijke vervolg van het traject er zorgvuldig op deze punten gemonitord zal worden. Mocht 

het project doorgang vinden, dan weten wij dat de meeste van de hier genoemde punten wettelijk 

verplicht zijn en sowieso de revue zullen passeren. 

Daarom  willen wij hier nog een keer de aandacht vestigen op een al eerder aangestipt facet dat licht 

over het hoofd gezien kan worden: het sluipverkeer, voornamelijk het doorgaande extra verkeer dat 

naar verwachting door het zuidelijk deel van het Kennemerpark zijn weg zal zoeken. Onze wijk is 

echter ingericht op langzaam rijdend bestemmingsverkeer. (Verhoogde) trottoirs ontbreken, er is 

een vloeiende overgang via de parkeervakken van voetgangersgedeelte naar rijbaan. Zowel de smalle 

rijbaan als het voetgangersgedeelte zijn totaal ongeschikt voor doorgaand verkeer. Niet alleen de 

geluidsoverlast, maar ook de verkeersveiligheid is hier dus in het geding. 
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II 

Maar …! Alle ge oe de o er egi ge  e  ez are  gaa  uit a  de ogelijkheid dat er op deze 

locatie gebouwd gaat worden. Dit zou echter in strijd zijn met de Structuurvisie en daarom 

principieel onjuist!  

In de zitting van de Commissie Grondgebied op 15 januari jongstleden was er een stevige discussie 

over de vraag of bouwen op deze plek nu wel of niet in strijd zou zijn met de Structuurvisie. Daarbij 

speelden enkele kaarten een belangrijke rol. De wethouder maakte gebruik van een detailopname  

uit de totaalkaart op blz. 8 van de Structuurvisie Bloemendaal. Hij had ook nog de moeite genomen 

om de bestaande bebouwing in deze kaart te laten projecteren en dacht op deze wijze aan te kunnen 

tonen dat het terrein van Plan 1828 in de dorpenzone ligt. Zoals echter een der raadsleden terecht 

opmerkte, suggereert deze kaart hooguit dat het bewuste terrei  i  het zoekge ied woningbouw 

dorpe zo e  ligt. Hier gaat het o  ee  ge ied aaro er og o erleg gaa de is tusse  de ge ee te 
en de provincie Noord-Holland: zie blz. 41 Structuurvisie. 

 

Wethouder Wijkhuisen slaagde er niet in om aan te tonen dat het terrein in een zone ligt waarin 

volgens de eigen structuurvisie zonder meer gebouwd mag worden.  

De conclusie moet in dit geval zijn: bouwen in dit gebied is volgens de structuurvisie pas mogelijk 

als dit past in een herstructurering die nog plaats moet vinden na een ondertunneling dan wel 

overkluizing van de Randweg ter plaatse, dan wel, nadat het overleg met de provincie is 

afgebroken en dit gebied een andere functie heeft gekregen. 

In het debat speelde een andere kaart ook een belangrijke rol. De kaart op blz. 14 van het vigerende 

bestemmingsplan.  Op deze kaart wordt het terrein aangegeven als liggend in de landgoederenzone, 

in dit geval behorend tot landgoed De Beek e.o. Door een der raadsleden werd dit afgedaan als een 

foutje . Ee  ergissi g a  de kaartenmakers is evenwel buitengewoon onwaarschijnlijk. Het zal hier 

toch om deskundige personen gaan en de duidelijk zichtbare Randweg zullen zij niet over het hoofd 

gezien hebben. Wij kunnen ons voorstellen dat het trekken van de grenzen mede is ingegeven door 

de wetenschap van de bovengenoemde herstructurering van de Randweg. Vervolgens is dit 

bestemmingsplan mét het bewuste kaartje gecontroleerd , goedgekeurd en vastgesteld door de 

gemeente. Los van elke juridische overweging, hier moeten burgers op kunnen vertrouwen! Hoe dan 

ook: volgens deze kaart ligt het terrein in de landgoederenzone.  

De conclusie, gebaseerd op deze kaart uit het bestemmingsplan, moet zijn: Dit terrein ligt in de 

landgoederenzone en hier bouwen is in strijd met de Structuurvisie. 

De wethouder bracht hier tegen in dat i  het este i gspla  iet de toeli hti g  doorslagge e d 
is, aar de regels  e  de er eeldi g . Op aa dri ge  a  ee  der o issielede  eloofde hij de 
desbetreffende verbeelding aan alle leden toe te zenden. Wij nemen aan dat hij inmiddels u deze 

stukken met daaraan gekoppeld zijn pleidooi ter beschikking heeft gesteld. U heeft ze tenslotte nodig 

voor uw bespreking in de fractievergaderingen op maandag. Wij beschikken helaas niet over de u 

toegezo de  er eeldi g  e  de regels . Gelukkig zij  alle rechtsgeldige documenten ook online te 
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raadplegen: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/102911.57511757029/489843.7309235867/idn

/NL.IMRO.0377.OV2012-vg02/cs/102815.18688826093/489650.95446496794/1734.7701883898276 

Een korte bestudering leert ons al snel dat de regels en de verbeelding niet bedoeld zijn om grenzen 

van gemeentelijke zones aan te geven. De bestemming(en) van een willekeurig terrein op de kaart 

de er eeldi g  zegt/zeggen niets over het wel of niet behoren tot een landgoed, direct noch 

indirect. De regels evenmin. Wij kunnen ons daarom niet voorstellen dat de wethouder langs deze 

weg er in slaagt om aan te tonen dat het beoogde terrein volgens het bestemmingsplan in de 

dorpenzone ligt, c.q. niet in de landgoederenzone. Bovendien heeft hij niet kunnen aantonen dat de 

weergave van de grenzen van landgoed De Beek, zoals getekend op het kaartje blz. 14 

bestemmingsplan, niet juist is. 

Afsluitend moeten we concluderen dat er geen bewijs is dat er volgens bestemmingsplan en/of 

structuurvisie op het terrein van Plan 1828 gebouwd mag worden en dat daarentegen bewezen, 

dan wel zeer aannemelijk gemaakt kan worden dat er niet gebouwd mag worden. 

 

III 

Geachte raadsleden! Wij hopen dat u doordrongen bent van uw verantwoordelijkheid in deze 

kwestie. Wij begrijpen dat u sociale woningbouw noodzakelijk vindt en dat sommigen van u in eerste 

instantie gecharmeerd waren van Plan 1828. Wie wil niet graag jonge mensen aan een woning 

helpen? Voorafgaand echter aan elk project  en los van alle argumenten voor en tegen moet u onzes 

inziens eerst een aantal stappen in de juiste volgorde doorlopen. Wij zien dit als volgt: 

1. Voldoet het beoogde project aan de Nederlandse wet? 

2. Voldoet het aan provinciale regelgeving en provinciale, dan wel regionale afspraken? 

3. Past het in de eigen stru tuur isie die ee  zelf i de d  do u e t is)? 

4. Is een wijziging van het bestemmingsplan hier wel of niet wenselijk? 

5. Enz. 

Laat u niet leiden door argumenten die voornamelijk op emotie berusten, of door partijpolitieke 

keuzes. Neem onafhankelijk en weldoordacht uw beslissing, neem uw controlerende taak zeer 

serieus. Bedenk daarbij dat het negeren of zonder goede argumenten terzijde schuiven van de 

structuurvisie uw optreden ongeloofwaardig kan maken en mogelijk ee  pre ede t s hept. Bij 
twijfel niet o ersteke  is ook hier een goede raad!  

Wij, bewoners en omwonenden van het Kennemerpark, zijn ervan overtuigd dat Plan 1828 niet aan 

bovengenoemde voorwaarden onder 2 en 3 voldoet. Het is uw goed recht om hier anders over te 

denken, maar doe dit dan wel op basis van eerlijke en rationele argumenten. Als u met ons van 

mening bent dat dit project hier niet uitgevoerd mag worden of nog twijfels heeft, geef dan (nog) 

niet uw fiat aan de bestuursopdracht inzake Plan 1828. 

 

Bewonersgroep Kennemerpark 

(Naam, adres en telefoonnummer contactpersonen bekend bij de griffie. 

U wordt uitgenodigd om contact op te nemen in geval van vragen uwerzijds) 
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