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Geacht college, geachte heer Wijkhuisen,

Hiermee is een wijziging van het bestemmingsplan in strijd met de Nota Ruimtelijke Beoordeling.
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Naar aanleiding van uw besluit tot medewerking aan het principeverzoek Leidsevaart 26B te 
Bennebroek en ons bezoek op donderdag 16 februari 2023 aan op het 
gemeentehuis richt ik mij tot u.

In de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 lees ik dat het principeverzoek wordt getoetst aan de hand 
van deze nota die een aantal aspecten betreft:
- Met name Ruimtelijke kwaliteit
- Passende in de stedenbouwkundige structuur
- Toekomst gericht en duurzaam
- Milieu kwaliteitseisen

Bij deze vier punten gaat men totaal voorbij aan het belang van het wonen op Leidsevaart 27 te 
Bennebroek.
De ruimtelijke kwaliteit voor Lv. 27 voor vrij wonen met privacy is weg en daarmee daalt de 
ruimtelijke kwaliteit.
Passende in de stedenbouwkundige structuur. De Leidsevaart heeft lintbebouwing; alle huizen zijn 
gebouwd vanaf een zekere rooilijn. Deze achterliggende schuur is niet passende in die structuur van 
woningen langs de Leidsevaart. Men kijkt breed uit over nabij gelegen tuinen. De schuren (uit 3 delen 
bestaand) zijn van voor 1945 en zijn altijd gebruikt als opslagplaats of stalling. De bouwkundige staat 
is twijfelachtig.
Toekomstgericht en duurzaam.
Met het ombouwen van een achterliggende schuur naar een grote woning veroorzaakt men 
blijvende schade aan de bouwstructuur aan de Leidsevaart en aan privacy en vrijheid van binnen en 
buitenruimten van omliggende percelen met name Lv. 27 te Bennebroek. 
Milieu kwaliteitseisen
De schuur grenst aan de spoordijk. In het verleden hebben in de schuur lekkende olietanks en een 
smeerput voor de transportauto's voor ernstige bodemverontreiniging gezorgd. In de schuur is nu 
alles bedekt met beton!
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Tussentijdse samenvatting;
Wanneer de op het bestemmingsplan de niet bestaande schuurdelen van Leidsevaart 26B worden 
gewijzigd naar wonen, verliest het wonen op Leidsevaart 27 alle 3 de kernwaarden: ruimtelijke 
kwaliteit, toekomstwaarde en belevingswaarde. Privacy en vrijheid worden ernstig geschaad. 
Alle privacy en vrijheid in woonkamer, slaapkamer, werkkamer en tuin worden door de ligging van 
de eventueel omgebouwde schuur aangetast of wel teniet gedaan. Dit is een blijvende schade 
voor de toekomst.



Het verzoek moet dus voldoen aan het beleid zoals vastgesteld in de structuurvisie Bloemendaal.
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Bij de bouw van het huis op Leidsevaart 27 te Bennebroek is er in 1998 speciaal rekening gehouden 
met de ligging aan een drukke weg, de spoorbaan, en de ligging van de schuur aan de 
noordwestzijde.

Een verzoek dat voldoet aan het beleid zoals vastgesteld in de structuurvisie Bloemendaal of 
Een verzoek dat voldoet aan het beleid zoals vastgesteld in de Nota bijgebouwen 2017 of 
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 een nieuw beleid, wetgeving 
of op handen zijnde aanpassing van regelgeving, of als het past binnen sectoraal beleid.

Hierbij kijk ik naar Bijlage 4: Handreiking ruimtelijke kwaliteit.
In een nieuwe situatie waarbij een oude schuur Lv 26B grenzend aan onze woning en tuin wordt 
omgebouwd naar een woning, worden al onze kernwaarden van
RUIMTELIJKE KWALITEIT,
BELEVINGSWAARDE EN
TOEKOMSTWAARDEN ERNSTIG GESCHAAD!

Toekomstwaarden
Wanneer een achterliggende schuur Lv. 26B grenzend aan het huis en tuin van Lv. 27 wordt omgezet 
naar wonen blijft deze ligging van de woning, blijvende kwaliteitsschade toebrengen aan het wonen 
en beleven van Lv.27.

De Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017
De Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 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 gemeente Bloemendaal.

Belevingswaarden
De ligging van de oude schuur is contrasterend met de aanwezige bebouwing en past niet in de 
ontwikkelingswaarde van de Leidsevaart. De schuur met dakramen aan beide kanten schaadt ook 
de privacy van andere, nabij gelegen bewoners zoals van Lv. 26, 27A en 28.

Gebruikswaarden
Ons huis en tuin worden in de privacy ernstig geschaad. We wonen boven (drive-in woning) en in de 
toekomst kijken 6 dakkapelramen onze woon-, slaap- en werkverblijf binnen, binnen ca. 2 meter, 
plus op onze tuin die nu vrij ligt. In de tuin is dan nergens enige privacy meer!
Ernstige reflectie van zonlicht in de woning en tuin via een rij van dakkapelramen op de zuidligging en 
een zinken dakbedekking, is te verwachten.

In de Nota staat beschreven dat er alleen wordt meegewerkt aan een ruimtelijke procedure die een 
afwijking van het geldende bestemmingsplan tot gevolg heeft in de volgende gevallen:
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Wanneer de niet bestaande schuurdelen in het bestemmingsplan van Leidsevaart 26B worden 
gewijzigd naar wonen, verliest het wonen op Leidsevaart 27 alle 3 de kernwaarden; ruimtelijke 
kwaliteit, toekomstwaarde en belevingswaarde. De privacy en vrijheid worden ernstig geschaad. 
Alle privacy en vrijheid in woonkamer, slaapkamer, werkkamer en tuin worden door de ligging van 
de eventueel omgebouwde schuur aangetast ofwel teniet gedaan. Dit is een blijvende schade voor 
de toekomst van Leidsevaart 27 te Bennebroek.

Bouwkundige staat
In de bouwtekening van de architect heeft men de muur aan de achterzijde van deuren/ramen 
voorzien. Er is daardoor ernstige twijfel gerezen over de stabiliteit voor de, van ramen en deuren 
voorziene zijmuren. Ook aan de informatie over de stabiliteit en draagvlak van de vloer van de schuur 
heeft onze ernstige twijfel. Hierdoor ontstaat er groot risico van schade aan pand Lv.27 bij enige 
calamiteit.

De ervaring van ons overpad aan de zuidzijde van ons huis op Leidsevaart 27 heeft ons geleerd wat 
een storende geluidshinder van brommers en motoren, buiten spelende kinderen en het langslopen 
van bewoners en bezoekers dit geeft. Dit staat ons bij het ombouwen van de schuur naar een woning 
ook aan de noordzijde te wachten.
Het treinlawaai moesten we omarmen maar daarvoor kwam privacy en vrijheid!
Er rijden minimaal 12 treinen per uur langs, plus de goederentreinen.
Alleen een projectontwikkelaar met als doel winst kan zoiets verzinnen en wensen. 
De projectontwikkelaar de heer S. Nieuwmeijer is op de hoogte van ons bezwaar!
In 2022 hebben we voorgesteld het perceel te splitsen en aan Lv.26 en Lv.27 te 
koop aan te bieden. Dit was onbespreekbaar.
De schuur waarvan men een woning wil maken kijkt met de geplande ramen rechtstreek op ca. 
l,5/2m. meter afstand in onze woonkamer, slaapkamer, werkkamer en tuin.
Bomen planten is geen optie i.v.m. de spoorbaan.

Eindconclusie
De aangevraagde herziening bestemmingsplan voldoet niet aan de richtlijnen van de Nota 
Ruimtelijke ordening 2017.
Wij verzoeken u negatief te beslissen over het wijzigen van het bestemmingsplan Leidsevaart 26B. 
Wij zullen niet schromen om gerechtelijke stappen te ondernemen en zo nodig bij u een 
planschadeclaim in te dienen. 

Met vriendelijke groet, 

Samenvatting.
Wij maken ernstig bezwaar tegen de herziening van het bestemmingsplan van Leidsevaart 26B 
Het bestemmingsplan op Leidsevaart 26B geeft nota bene geen bouwvlak aan. De schuur maakt geen 
onderdeel uit van een woning. Het is geen bijbehorend bouwwerk bij een hoofdgebouw en is er dus 
geen buitenplanse ontheffing op van toepassing. Dus kan er o.i. geen woning van de schuur worden 
gebouwd.
Met die kennis is in 1998 ons huis op Leidsevaart 27 ontworpen en gebouwd, passend in de 
bouwstructuur van de Leidsevaart.
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