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Tot mij wendde zich 
Hij heeft mij verzocht zijn belangen te vertegenwoordigen inzake de aangevraagde 

omgevingsvergunning voor de sloop van de bestaande woning en de bouw van een nieuwe woning aan 
vertegenwoordigt op zijn beurt 21 andere 

omwonenden die zich tevens niet kunnen vinden in het thans voorliggende plan. heeft 
reeds meerdere brieven aan uw college verstuurd waarin hij zijn zorgen over de plannen heeft geuit. U 
heeft kenbaar gemaakt om diverse redenen de besluitvorming op de aanvraag aan te houden tot 4 april 
a.s. Eén van de redenen is dat de aanvraag omgevingsvergunning moet worden getoetst aan het 
gemeentelijk beleid. Om die reden wordt hierbij nog een aanvullende reactie namens 
kenbaar gemaakt waarin wordt onderbouwd dat de aanvraag omgevingsvergunning in strijd is met het 
beleid van de gemeente Bloemendaal.

1. Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017
De Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 (hierna: “Nota”) heeft als doel om de verzoeken om afwijking van 
het bestemmingsplan goed en efficiënt te kunnen geleiden en biedt een inhoudelijk beoordelingskader. 
Aan de hand van deze Nota kan een afweging worden gemaakt over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in 
de gemeente Bloemendaal.

In de Nota staat beschreven (Beleidsregel 1) dat er alleen wordt 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 het beleid zoals vastgesteld in de ‘Nota bijgebouwen 2017’; of
3. Een verzoek waarop een bijzondere omstandigheid van toepassing is. Hierbij gaat het om het 

terugbrengen van de historische situatie, om een onevenredigheid in de wijze van bestemmen, 
om een algemeen of maatschappelijk belang, om nieuw beleid, wetgeving of op handen zijnde 
aanpassing van regelgeving, of als het past binnen sectoraal beleid.

In onderhavig geval is de Nota bijgebouwen en zijn ook de bijzondere omstandigheden niet van 
toepassing. Het verzoek moet dus voldoen aan het beleid zoals vastgesteld in de Structuurvisie 
Bloemendaal.
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2. Structuurvisie Bloemendaal: geen medewerking mogelijk
In de Structuurvisie Bloemendaal (hierna: Structuurvisie) is opgenomen dat bij alle ontwikkelingen en 
veranderingen kritisch wordt gekeken welke gevolgen daarmee optreden voor de bestaande ruimtelijke 
kwaliteit. Bij ruimtelijke ontwikkelingen voor zowel bouwactiviteiten als functiewijzigingen staan niet het 
economische optimum voor de aanvrager centraal, maar vormen de kwaliteit van het landschap en de 
gebouwde omgeving de leidende uitgangspunten. Hierbij wordt uitgegaan van een zorgvuldige werkwijze 
en een hoge ambitie. Bij elke ontwikkeling moet de historische context onderzocht zijn, samenhang 
tussen bebouwing en landschap worden aangetoond en sprake zijn van behoud van de schaal en korrel 
van het landschap.

In de dorpenzone waarbinnen de Willinklaan  is gelegen, wordt volgens de Structuurvisie ingezet op het 
behouden en versterken van het authentieke en eigen karakter van elk dorp. Historische structuren 
kunnen daarbij meer geaccentueerd worden en de bomenlanen worden aangevuld waarbij wordt 
gekozen voor karakteristieke boomsoorten, passend bij de kern. Binnen de dorpenzone zijn ruimtelijke 
ontwikkelingen (volgens Beleidsregel 3) slechts toegestaan, mits de ruimtelijke kwaliteit niet vermindert, 
dus gelijk blijft of verbetert (een ‘ja, mits’ principe).

In onderhavig geval is van het voorgaande geen sprake. Een massale villa (drie keer zo groot als de 
bestaande villa) zal uit de toon vallen ten opzichte van de omliggende villa’s. De villa past dan ook niet 
binnen het authentieke en eigen karakter van het dorp. De omliggende villa’s worden omgeven door een 
ruim perceel waardoor de ruimtelijke kwaliteit hoog is. Het perceel aan de Willinklaan zal middels de 
voorgenomen nieuwbouw veel intensiever bebouwd worden, waardoor ook de ruimtelijke kwaliteit van het 
perceel en de straat in het algemeen achteruit zal gaan. Immers is nu juist de kwaliteit van de villawijk dat 
deze ruim is opgezet met veel groen en ruime afstanden tussen de woningen.

Bovendien zullen drie grote, oude eiken moeten worden gekapt voor de bouw van de villa. De bomenlaan 
wordt daarmee niet aangevuld, maar juist beperkt. De bomen zullen worden gecompenseerd, maar dit 
zullen waarschijnlijk jongere, kleinere bomen zijn.

Concluderend, de voorgenomen nieuwbouw van de villa aan de Willinklaan zorgt voor een 
verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit en is daarmee in strijd met de Structuurvisie en met de 
Beleidsregels 1 en 3 van de Nota. Op grond van de Structuurvisie en de Nota kan om die reden geen 
medewerking worden verleend aan een ruimtelijke procedure tot afwijken van het bestemmingsplan.

3. Handreiking ruimtelijke kwaliteit: waarden zullen verslechteren
Zoals gezegd staat volgens de Nota en de Structuurvisie de ruimtelijke kwaliteit voorop. Volgens de Nota 
is ruimtelijke kwaliteit te onderscheiden in gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. In de 
Handreiking ruimtelijke kwaliteit (hierna: “Handreiking”) is concreet gemaakt wat met deze waarden 
bedoeld wordt en hoe dat toegepast kan worden in een plan.

Gebruikswaarde
In de Handreiking staat vermeld dat het gebruik passend moet zijn in de omgeving. Hieronder valt onder 
meer dat moet worden gekeken naar hoe intensief de locatie wordt gebruikt en of de ontwikkeling bij de 
omgeving past. De toekomstige woning zal ongeveer drie keer zo groot zijn als de bestaande woning en 
vrijwel het gehele perceel in beslag nemen. Een woning van die omvang past niet in de omgeving en sluit 
niet aan bij hoe intensief de omliggende percelen gebruikt worden.

Daarnaast is van belang of de ontwikkeling de plaatselijke natuurwaarden aantast, oftewel is er genoeg 
ruimte voor planten en dieren. Voor de bouw van de woning zullen drie beeldbepalende eiken worden 
gekapt. Hoewel er een herplantplicht geldt, doet dit niet af aan het feit dat deze eeuwenoude bomen 
teniet zullen gaan. Er kan daarom niet geconcludeerd worden dat deze ontwikkeling de plaatselijke 
natuurwaarden niet aantast. Bovendien zal de nieuwe woning op minder dan vijf meter van de erfgrens 
worden gebouwd, waardoor niet is uit te sluiten dat bomen in omliggende tuinen hierdoor worden 
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aangetast. Begrepen is dat er inmiddels een bomeneffectanalyse is opgesteld, maar de inhoud daarvan 
is ons nog onbekend.

Bovendien is de bestaande woning uit 1935. Het is daarom niet uitgesloten dat er zich beschermde 
diersoorten hebben gevestigd in de (gevel van) de woning of dat er zich nesten bevinden. Een onderzoek 
naar de mogelijke aanwezigheid van deze diersoorten zal noodzakelijk zijn. Begrepen is dat een 
onderzoek naar de natuurwaarden nog moeten plaatsvinden. Overigens bevond zich een uilenkast in één 
van de eikenbomen, deze kast is reeds gesloopt. De provincie zou in dit kader hebben aangegeven dat 
het weghalen van een bosuilkast zonder vergunning geen overtreding is op grond van de Wet 
natuurbescherming omdat een bosuil geen jaarrond beschermd nest heeft. Nader onderzoek kan echter 
wel nodig zijn, omdat de nesten wel jaarrond bescherming genieten als zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Niet is gebleken dat voorafgaand aan het verwijderen 
van de bosuilkast onderzoek is gedaan naar eventuele zwaarwegende feiten of ecologische 
omstandigheden (bijvoorbeeld als er onvoldoende uitwijkmogelijkheden zijn) die een jaarrond 
bescherming rechtvaardigen.

Concluderend is de nieuw te bouwen woning niet passend in de omgeving. De gebruikswaarde zal als 
gevolg van de ontwikkeling achteruit gaan.

Belevingswaarde
Voor wat betreft de belevingswaarde is in eerste instantie van belang of de ontwikkeling past bij de 
eigenheid van de omgeving of dat het juist contrasterend is. Hierboven was reeds geconcludeerd dat de 
nieuw te bouwen woning zeer volumineus is op het perceel ten opzichte van de omliggende woningen. 
De nieuw te bouwen woning past dan ook niet in de ruimtelijke structuur van de omgeving en er is ook 
geen goede verhouding tussen open ruimte en bouwmassa en de drie aanwezige eiken moeten worden 
gekapt.

Concluderend zal ook de belevingswaarde als gevolg van de ontwikkeling achteruit gaan.

Toekomstwaarde
Ten aanzien van de beoordeling van de toekomstwaarde is volgens de Handreiking onder meer van 
belang of de ontwikkeling invloed heeft op het eco- of watersysteem. 

De nieuwe woning zal zoals gezegd een groot deel van het perceel in beslag nemen (3 keer zoveel als 
de bestaande woning). Daarnaast zal de woning een kelder bevatten onder het gehele pand. Afgevraagd 
wordt daarom of de ontwikkeling van invloed zal zijn op de waterberging van het perceel (en omliggende 
percelen). Bovendien bestaat er een kans op verschuiving/verzakking van het duinzand.

Kortom, de ontwikkeling voldoet niet aan de toekomstwaarde.

4. Bijzonder welstandsgebied
Op grond van de Welstandsnota Gemeente Bloemendaal 2013 is het villagebied Bennebroek als 
bijzonder welstandsgebied aangewezen. Er is volgens de welstandsnota een grote diversiteit in 
vormgeving, situering op de kavel en bebouwingsmassa van de villa’s, waarbij de kavels veelal dicht zijn 
begroeid met hoge beplanting. Welstandstoezicht is hier voornamelijk gericht op datgene wat zichtbaar is 
vanaf de openbare ruimte. 

De eindbrief principeverzoek van 3 oktober 2022 benoemt niet dat het in dit geval gaat om een 
ontwikkeling in een bijzonder welstandsgebied. Zoals eerder vermeld past de massale villa niet in de 
ruimtelijke structuur van de omgeving en zal daarmee ook niet voldoen aan de criteria uit de 
welstandsnota.

5. Conclusie
De aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw aan de Willinklaan  voldoet niet aan het 
gemeentelijk beleid. Ik verzoek u namens negatief op de aanvraag te beslissen.
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Een kopie van deze brief wordt tevens aan de commissie grondgebied verzonden.

Met vriendelijke groet,


