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Tijdens de behandeling van het Raadsvoorstel ‘Instemmen met de Bestuursopdracht Plan 1828 te 
Overveen’ in de Commissie Grondgebied van 15 januari is een aantal vragen gesteld over het plan en 
de procedure van het Project 1828. 
In deze brief ga ik nader in op de volgende onderwerpen waar u vragen over heeft gesteld: 
 

1. Toetsing aan de structuurvisie; 
2. Stedenbouwkundige inpassing; 
3. Bestemmingsplan en landgoed; 
4. Postzegelbestemmingsplan; 
5. Participatie en proces; 
6. Wijze waarop de doelgroep wordt gegarandeerd (leeftijd 28/Bloemendalers voorrang/sociaal); 
7. De reactie van Aliander op de plannen. 

 
1. Toetsing aan de Structuurvisie 

 
Om te beoordelen of 1828 in het ruimtelijk beleid past wordt een ruimtelijke toets uitgevoerd te weten 
de Ruimtelijk Beoordeling. In bijlage 1 van deze brief is de werkwijze toegelicht. Tevens zijn enkele 
relevante teksten uit de structuurvisie opgenomen, in bijlage.  
Het projectgebied ligt in de dorpenzone en niet in de landgoederenzone. Dit is te zien op pagina 8, 22 
en 24 van de Structuurvisie.  
 
Onderstaande afbeeldingen geven links de weergave van de kaart van de structuurvisie en rechts de 
projectie van de dorpenzone en de landgoederenzone op het wegenpatroon.  
Uit de afbeeldingen kan geconcludeerd worden dat de bouwopgave wordt opgevangen in de 
dorpenzone zoals in de structuurvisie is geregeld. Het project ondertunneling van de Randweg staat de 
ontwikkeling van dit project niet in de weg. Realisatie van de ondertunneling is weliswaar opgenomen 
in de structuurvisie maar er is nog geen enkel zicht op start van dit project. Een eventuele toekomstige 
uitvoering van een ondertunneling zal rekening moeten houden met de dan aanwezige ruimtelijke 
inrichting.  
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2. Stedenbouwkundige inpassing 

 
Het plangebied van 1828 ligt niet direct in of aan één van de dorpskernen. Er is geen sprake van een 
duidelijke overgang tussen Haarlem en Overveen. Het perceel van 4572m2 is gelegen tussen de 
Randweg, het spoor, een volkstuinencomplex en een transformatorgebouw. Het terrein wordt al enige 
tijd niet meer gebruikt. Het hele gebied voelt aan als een perifeer gelegen verouderd industrieel 
gebied.  

 
Het perceel is gelegen in een restruimte die is ontstaan door de doorkruising van het spoor en de 
Randweg door het oorspronkelijke landschap. Er zijn meerdere van dit soort driehoekige plots langs 
het spoor en de Randweg. Deze driehoeken sluiten niet of nauwelijks aan bij het omliggende stedelijk 
weefsel en kennen in het algemeen bebouwing met een grotere footprint en - bouwhoogte met een 
wisselend gebruik.  
 
 
3. Bestemmingsplan en landgoed 

 

Er is discussie ontstaan of het plangebied als landgoed gezien kan worden. Dit zou blijken uit de 
‘toelichting’ op het bestemmingsplan Overveen 2013. In de toelichting op het bestemmingsplan is het 
bestemmingsplan opgedeeld in een aantal deelgebieden. Het plangebied 1828 is deelgebied 7 
Landgoed De Beek en omgeving (bladzijde 14 van de toelichting). In de beschrijving wordt niet nader 
uitgeweid over de locatie waar nu plan 1828 wordt voorzien. Het gaat hier slechts om een beschrijving 
van geografische deelgebieden in het bestemmingsplan Overveen.  
 
Een bestemmingsplan dient ertoe om bestemmingen zoals ze nu zijn vast te leggen. Plangebied 1828 
heeft thans de bestemming “maatschappelijk”. Zo is ook te zien op de ‘verbeelding’ hieronder.  
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Uitsnede van de verbeelding horend bij bestemmingsplan Overveen 2013 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/102937/489847/idn/NL.IMRO.0377.OV2012-
vg02/cs/102937/489847/1190.550431149 
 

 
4. Postzegelbestemmingsplan  

Een postzegelbestemmingsplan is precies hetzelfde als een gewoon bestemmingsplan. Het enige 
verschil is dat het voor een klein gebied is, meestal 1 perceel. Vandaar de naam postzegel. Verder 
geldt dezelfde procedure als bij een gewoon bestemmingsplan. Ook inhoudelijk gelden dezelfde eisen. 
Alle aspecten en belangen worden meegewogen. Ook de milieuaspecten worden meegenomen. De 
milieueisen behoren tot de randvoorwaarden en zijn niet minder strak bij een 
postzegelbestemmingsplan. 
 
5. Participatie en proces 

 
Na een positief raadsbesluit om de mogelijkheden verder te verkennen streven we naar een zorgvuldig 
te doorlopen participatietraject met als eindresultaat een Stedenbouwkundig Plan (SP). Het SP wordt 
voor besluitvorming aan uw raad voorgelegd en zal na goedkeuring als onderlegger dienen voor het 
ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan en het uiteindelijke bestemmingsplan (waarin 
alle ruimtelijke aspecten van het plan beschreven zullen worden - daarbij uiteraard voorzien van alle 
noodzakelijke onderzoeken (geluid, milieu, verkeer etc.) – worden beide voor besluitvorming aan uw 
raad voorgelegd.  
 

6. Wijze waarop de doelgroep wordt gegarandeerd (Huren tot en met het 28e levensjaar) 

In de raad is gevraagd hoe te regelen is dat jongeren vanaf hun 29e jaar niet meer in het pand mogen 
blijven wonen. Jongeren tussen 18 en 28 jaar kunnen een huurcontract voor vijf jaar krijgen. De 
woonruimte moet dan specifiek voor jongeren bedoeld zijn. Deze kan eenmalig met 2 jaar verlengd 
worden. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van huurcontracten met een looptijd van 1 of 2 
jaar. 
Voorbeeld: 
 Iemand van 18 jaar krijgt een jongerencontract met een looptijd van 5 jaar. Wanneer de 5 jarige 

termijn is verlopen kan deze eventueel verlengd worden met 2 jaar en dan moet de bewoner de 
woonruimte uit op 25 jarige leeftijd.  

 Iemand van 26 jaar krijgt een huurcontract met een looptijd van 2 jaar en moet op 28 jarige 
leeftijd de woning uit. 

Op deze manier blijven de woningen bewoond door de doelgroep jongeren tussen 18 en 28 jaar.  De 
leeftijd van de huurder bij start huur is dus bepalend voor het type contract dat de huurder krijgt 
aangeboden. In de anterieure overeenkomst zullen wij initiatiefnemer Wibaut aan deze verhuurwijze 
ook binden. 
 
7. Aliander trafo-station  
De provincie heeft de grond in eerste instantie aangeboden aan Aliander. Aliander heeft van het 
bewuste grondgebied een perceel ter grootte van 180 m2 gekocht. De overige grond was en is voor 
Aliander niet van belang. Indien uit de benodigde onderzoeken blijkt dat de ontwikkeling geen 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/102937/489847/idn/NL.IMRO.0377.OV2012-vg02/cs/102937/489847/1190.550431149
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/102937/489847/idn/NL.IMRO.0377.OV2012-vg02/cs/102937/489847/1190.550431149
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negatieve invloed heeft op de bedrijfsvoering, dan zal Aliander geen bezwaar hebben tegen de 
voorgenomen ontwikkeling. Vooralsnog hebben de onderzoeken nog geen resultaten opgeleverd die de 
ontwikkeling in de weg staan. Ook ten aanzien van het geluidsonderzoek dat momenteel wordt 
uitgevoerd, verwachten we dat niet. Aliander zal na uitkomst van de onderzoeken een definitieve 
uitspraak doen. Zo heeft Aliander bij navraag nog op 21 januari laten weten. 
 
De woningbouwontwikkeling heeft dus nu geen negatieve gevolgen voor eventuele 
uitbreidingsbehoefte van Aliander op de eigen Aliander locatie. Mocht Aliander op termijn willen 
uitbreiden en de te verwachten stralingsruimte werkt bijvoorbeeld beperkend op de uitbreiding dan 
moet Aliander een andere oplossing zoeken. 
 
Hoelang blijft het sociaal? 

De gemeente is gebonden aan de Verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2016 waarin onder 
andere een verkoopverbod van de losse appartementsrechten (uitponding) is opgenomen voor de duur 
van 50 jaar. In de anterieure overeenkomst zullen wij initiatiefnemer Wibaut daar aan binden evenals 
het vastleggen in een kettingbeding zodat eventueel opvolgend kopers van het gehele complex dat 
kunnen nazien in het kadaster. Geen notaris zal dan meewerken aan verkooptransactie. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Henk Wijkhuisen, Wethouder Ruimtelijke Ordening 
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Bijlage 1: Toetsing aan Structuurvisie 

 
Toetsing aan Structuurvisie 

Een verzoek om afwijking van het huidige bestemmingsplan wordt getoetst aan de Nota Ruimtelijke 
Beoordeling. Hierin zijn de beleidsregels opgenomen waaraan dergelijke verzoeken worden getoetst. In 
deze bijlage wordt nog kort ingegaan op de beoordeling van beleidsregel 1 van plan 1828. 
 

Toetsing Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 

 
Beleidsregel 1 - Wanneer afwijken? 

Er wordt alleen meegewerkt aan een ruimtelijke procedure die een afwijking van het geldende 
bestemmingsplan tot gevolg heeft in de volgende gevallen: 

1. Een verzoek dat voldoet aan het beleid zoals vastgesteld in de Structuurvisie Bloemendaal, of; 

2. Een verzoek dat voldoet aan beleid zoals vastgesteld in de ‘Nota Bijgebouwenregeling 2017’, 
of; 

3. Een verzoek waarop een bijzondere omstandigheid van toepassing is.  

 

Beleidsregel 2 - Regionale afspraken 

Er wordt alleen meegewerkt aan een ruimtelijke procedure die een afwijking van het geldende 
bestemmingsplan tot gevolg heeft als de ontwikkeling past binnen provinciale en regionale afspraken 
over woningbouw, detailhandel en kantoorlocaties.  
 
Beleidsregel 3 – Eisen ruimtelijke kwaliteit 

Met het verlenen van medewerking aan ruimtelijke procedures staat in alle gevallen de ruimtelijke 
kwaliteit ter plaatse voorop. Bij de beoordeling van de ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt in de 
diverse zones binnen Bloemendaal zoals beschreven in de Structuurvisie: 

1. Dorpenzone: bij ruimtelijke procedures in de dorpenzone mag de bestaande ruimtelijke 
kwaliteit niet verminderen. 

2. Landgoederenzone: bij ruimtelijke procedures in de landgoederenzone moet sprake zijn van 
een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

3. Kust- en duinzone: bij ruimtelijke procedures in de kust- en duinzone moet sprake zijn van een 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.  

 
Deze beleidsregel is alleen van toepassing op bouwinitiatieven. Voor plannen waarbij alleen sprake is 
van een verandering van het gebruik, geldt deze beleidsregel niet.  
 
1. Toets beleidsregel 1 

Sub 1. Structuurvisie 

Het plan past niet binnen het geldend bestemmingsplan. De Structuurvisie biedt wel ruimte om 
medewerking te verlenen aan het plan. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen de gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingsrichting binnen de gemeente aan. Bloemendaal staat bekend om zijn hoge 
ruimtelijke kwaliteit. De wens is om die ruimtelijke kwaliteit te behouden en waar mogelijk te 
versterken. Om die reden is het uitgangspunt dat bij alle ontwikkelingen en veranderingen kritisch 
gekeken zal moeten worden of er sprake is van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.   

 
In de gemeente zijn door historische ontwikkelingen drie zones met specifieke ruimtelijke 
kenmerken ontstaan: de kust- en duinzone, de landgoederenzone en de dorpenzone. Voor elke 
zone is aangegeven welke kwaliteiten behouden dienen te blijven en welke ontwikkelingen gewenst 
zijn. Tevens zijn ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd die de karakteristieken verder vorm 
moeten geven.  

 
Ligging plangebied 

Plan 1828 is gelegen in de dorpenzone. De dorpenzone ligt tussen de landgoederenzone en het 
stedelijke gebied ten oosten van de gemeentegrens. De ruimtelijke uitgangspunten zijn onder 
meer het behouden en versterken van het authentieke en eigen karakter van elk dorp. Historische 
structuren kunnen daarbij meer geaccentueerd worden.  
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Bijlage 2: Pagina 6 en 7 uit de Structuurvisie
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