
Tekst inspreekbeurt beeldvormende avond op 25 november 2021 voor gemeenteraads-
leden Bloemendaal inzake ontwerp-omgevingsvergunning Binnenweg 27  
 
Goedenavond gemeenteraadsleden, 
 
Inleiding 
 
Mijn naam is  en naast mij zit mijn vrouw . Wij wonen sinds december 
2014 in Bennebroek aan de Van Verschuer Brantslaan .     
 
Wij maken graag gebruik van onze spreektijd om, mede namens 57 andere omwonenden,        
u opmerkzaam te maken op wat er dreigt te gaan gebeuren aan de Binnenweg 27 namelijk de 
bouw van drie woningen op een veel te klein perceel waarvan onder meer de ontsluiting een 
heel groot knelpunt vormt.  
 
(Concept-)omgevingsvergunning en onze zienswijze hierop 
 
Op 7 oktober is er een (concept-)omgevingsvergunning afgegeven ten behoeve van de bouw 
van drie woningen. Mede namens 57 omwonenden hebben wij afgelopen donderdag een 
zienswijze ingediend met 17 bijlagen. Als het goed is hebt u die zienswijze vandaag ontvangen  
met de - in onze ogen - op dit moment voor u belangrijkste bijlagen. De andere bijlagen zullen 
wij u, via de griffie, met deze tekst toesturen.     
 
In de zienswijze maken wij bezwaar tegen het besluit voor afgifte van de (concept-)omgevings-
vergunning op de volgende punten:  
 

 het ontbreken van iedere vorm van participatie door omwonenden terwijl dat wel is  
voorgeschreven in de intentieovereenkomst met de ontwikkelaar én in de beleidsregels    
van de gemeente. Zowel de ontwikkelaar als de gemeente hebben wij hierom zowel 
mondeling als schriftelijk vele keren gevraagd en dat is ons door de ontwikkelaar ook 
schriftelijk toegezegd maar het is nooit gebeurd. In de zienswijze en in de toegestuurde 
bijlagen kunt u dit nalezen. Geen enkele omwonende kan zich vinden in de voorgenomen 
bebouwing en vandaar ook de massale steun voor onze zienswijze. 

 

 Het smalle stukje groen tussen de Binnenweg en de Van Verschuer Brantslaan is absoluut 
ongeschikt om zo’n groot en massief huizenblok neer te zetten. Dit past absoluut niet in 
onze woonomgeving en past ook fysiek gesproken niet op het perceel. De ontwikkelaar 
heeft hierover keer op keer onjuiste informatie verstrekt en zelfs in de situatietekening die 
ter inzage ligt.  

 

 Dat geldt ook voor de hoogte van de voorgenomen bebouwing die veel hoger is dan de 
omliggende bebouwing. Hierover heeft de ontwikkelaar tegenover de welstandscommissie,    
de gemeente en de omwonenden ook onjuiste informatie verstrekt.  

 

 De voorgenomen bebouwing is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Het college 
van B&W gaat er zonder meer vanuit dat hiervoor door u al een verklaring van geen 
bezwaar zou zijn afgegeven.     

 

 De ontsluiting is een groot probleem want het toegangspad ernaar toe is veel te smal en het 
verkeer zal steeds achteruit de Binnenweg op moeten. Dit leidt onherroepelijk tot gevaarlijke 
situaties zoals dat ook al het geval is bij de ingang van de Van Verschuer Brantslaan.Omdat  
ook de Van Verschuer Brantslaan bestemd wordt als ontsluitingsweg zal daar de verkeers-
drukte alleen maar toenemen dat op zich al tot meer verkeersonveilige situaties leidt.     

 

 Het aantal parkeerplaatsen, dat bestemd is voor de eventuele nieuwe bewoners, voldoet 
niet aan de norm en ze zijn ook te smal. Alleen al hieruit blijkt dat het perceel voor het 
bouwplan niet groot genoeg is.     



 Omwonenden vrezen geluidsoverlast, verminderde lichtinval, lichthinder, geluidsoverlast, 
aantasting van  hun privacy, schaduwwerking, wateroverlast etc. Kortom drastische 
aantasting van hun woonomgeving.  

 

 Zowel in de aanloopfase als in de fases daarna wordt onvoldoende rekening gehouden met 
de flora en fauna in het gebied. Meer in het bijzonder geldt dat voor het perceel, dat nu      
nog eigendom van de gemeente is, met de bestemming ‘groen’ waar geen ecologisch 
onderzoek heeft plaatsgevonden.  

 

 De ontwikkelaar heeft vlak voor de quickscan de verblijfplaatsen van vleermuizen opzettelijk    
      vernield en de aanwezige vleermuizen gedood. Dat is een grove overtreding van de Wet 
      Natuurbescherming waarvan wij onlangs aangifte hebben gedaan omdat ook dat ons heel  
      hoog zit.  
 

 Het is de bedoeling dat het perceel, dat nu nog eigendom is van de gemeente, wordt 
verkocht aan de ontwikkelaar omdat dit de voortuinen van de eventueel nieuw te bouwen 
huizen moeten worden. Met andere woorden de gemeente heeft er ook een financieel 
belang bij om het bouwplan doorgang te laten vinden. Wij zetten hier grote vraagtekens bij.  

 

 Het plan is in strijd met de gemeentelijk woonvisie 2018 - 2022. Er zijn geen huizen vergund 
in de middeldure sector maar huizen in het dure segment.  

 

 Er is geen sprake van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit maar juist sprake van    
een verslechtering. Op het gedeelte wat nu de bestemming ‘tuin’ en ‘groen’ heeft wordt 
gebouwd terwijl de  bedrijfsbestemming blijft bestaan. Hiermee wordt niet voldaan aan de   
voorwaarden in de Nota Ruimtelijke Beoordelingen 2017.   

 

 De hierboven genoemde punten zijn overigens niet limitatief opgesomd vanwege de 
beperkte inspreektijd. Voor alle bezwaren verwijzen wij u graag naar onze zienswijze           
en de bijlagen.      

 
Ten slotte 
 
Aan dit plan kleven dermate grote gebreken en blijkt dermate niet goed uitvoerbaar dat wij het 
college van B&W in onze zienswijze dringend hebben opgeroepen de omgevingsvergunning 
niet af te geven. Wij staan open voor alternatieve aanwendingsmogelijkheden voor het perceel 
waarbij de omwonenden nadrukkelijk wél betrokken worden zodat er ook sprake kan zijn van 
een goede belangenafweging want dat is nu absoluut niet het geval geweest. 
 
Wij roepen u, leden van de gemeenteraad Bloemendaal, op zeer kritisch naar dit bouwplan te 
kijken en te proberen het college van B&W op andere gedachten te brengen.  
 
Mocht hiervoor gelegenheid geboden worden dan zouden wij graag onze zienswijze nog eens 
persoonlijk bij u willen komen toelichten en nemen hiervoor nog contact op met de griffie.  
 
Mede namens de 57 andere omwonenden danken wij u in ieder geval voor uw aandacht in 
deze en wellicht tot ziens!   
 
Met vriendelijke groeten, 

  


