
Van: Antwoord Gemeente Bloemendaal op technische vragen Park Vogelenzang 

Verzonden: dinsdag 23 augustus 2022 09:02 

Onderwerp: FW: Technische vragen HvB inzake Park Vogelenzang 

 

Geachte mevrouw Roos, 

 

Langs deze de antwoorden op uw vragen. 

 

•             Het bomenplan, dwz de kaart met daarop aangegeven welke bomen behouden blijven op 

Park Vogelenzang 

De beschermde bomen zijn opgenomen in het bestemmingsplan door middel van de aanduiding 

‘Waarde - Monumentale bomen’. De APV, het groen- en kapbeleid blijft onverkort van toepassing. 

Het bomenplan uit 2016 zal worden geactualiseerd om een goede toetsing op het moment van 

aanvraag te kunnen doen. 

 

•             Zie rode stip op bijlage: deze strook wordt bebouwd. Daar bevindt zich ook een metershoge 

duinwand. Blijft deze duinwand/duinhelling behouden of worden de woningen in het duin 

gebouwd? 

Het reliëf in het terrein blijft bestaan. Het afgraven van de grond is niet zonder meer toegestaan. Zie 

hiervoor ook het antwoord bij de volgende vraag. 

 

•             Mogen eigenaren de helling egaliseren? Mag er worden gegraven of mag grond worden 

aangebracht waardoor het duingebied verdwijnt? Het is nu een sterk geaccidenteerd terrein maar 

de vraag is: blijft dat zo? 

Nee dit is niet toegestaan. Hiervoor is de aanduiding ‘landschapswaarden’ opgenomen. In artikel 
10.7.1. van het bestemmingsplan is opgenomen dat onder andere het verlagen, verhogen of 

afgraven van deze gronden niet zijn toegestaan. Hiervoor kan enkel met een Omgevingsvergunning 

worden afgeweken. In het bestemmingsplan is opgenomen dat dit alleen mogelijk is als de 

landschappelijke waarden niet worden aangetast en dat hiervoor een deskundige om advies wordt 

gevraagd. 

 

•             Is hier een vergunning voor nodig? Indien ja, waar is dat geregeld? Indien nee, waarom niet? 

Ja. Zie voorgaand antwoord.  

 

•             Klopt het dat dit duingebied 5000 jaar oud is? Wat is de natuur-cultuurwaarde van dit duin? 

De gronden kennen bijzondere waarden. Derhalve is ook de aanduiding ‘landschapswaarden’ 
opgenomen voor gedeelten van het plangebied. In hoofdstuk 2.2. van het archeologische rapport 

behorend bij het bestemmingsplan wordt nader ingegaan op de geschiedenis en de aardkundige 

situatie. Zie hiervoor de website van ruimtelijkeplannen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens burgemeester en wethouders 

Gemeente Bloemendaal 
023-5225555 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ | Overveen  

   

 

 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0377.PARKVOGELENZANG-VG01/b_NL.IMRO.0377.PARKVOGELENZANG-VG01_tb10.pdf
http://www.bloemendaal.nl/
http://www.bloemendaal.nl/
https://www.facebook.com/GemBloemendaal
http://linkedin.com/company/gemeente-bloemendaal
http://twitter.com/bloemendaaltwit
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