
 

 

 

Amendement Nieuw Oldenhove op maat 

 

Van:    GroenLinks 

 

Raadsvergadering:  24 september 2015 

Raadsvoorstel:  Principeverzoek Oldenhove Overveen 

Corsanummer Raadsvoorstel: 2015053228 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 24 september 2015: 

 

 

 

Kennis genomen hebbende van: 

 

Het raadsvoorstel tot het nemen van een principeverzoek over de ruimtelijke herontwikkeling van 

verzorgingshuis Oldenhove in Overveen, door het college van burgemeester en wethouders 

vastgesteld op 28 juli 2015; 

 

 

Constaterende dat: 

 

1. De presentatie van de plannen heeft geleid tot ongerustheid in de buurt, in het bijzonder over 

de massaliteit van het nieuwe gebouw, het volbouwen van het terrein en het verlies van groen 

en bomen; 

 

2. De bewoners van Overduin voorzien dat hun vrije uitzicht aan de westkant ernstig zal worden 

aangetast onder meer door het verdwijnen van drie beeldbepalende bomen; 

 

3. De omvang en de ‘massaliteit’ van het nieuwe Oldenhove (gegeven het zorgconcept) 

gerelateerd is aan het aantal te huisvesten bewoners; 

 

4. Het maximaal aantal bewoners in de plannen zou toenemen tot een totaal van 120; 

 

Overwegende dat: 

 

1. Met het accorderen van het principeverzoek de basis wordt gelegd voor het herleven van de 

zorgfunctie op het terrein van Oldenhove;  

 

2. Meer rekening kan worden gehouden met de argumenten uit de buurt; 

 

3. Het voor het ruimtelijk beeld van belang is om het terrein niet geheel vol te bouwen en meer 

groen en beeldbepalende bomen te behouden;  

 

4. Het door Sint Jacob gehanteerde uitgangspunt van maximaal 120 bewoners leidt tot een te 

groot ruimtebeslag en twijfel oplevert over het kunnen bereiken van voldoende menselijke 

maat. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Besluit: 

 

Het raadsvoorstel op de volgende wijze te amenderen en te vervangen door het volgende besluit: 

 

1. In principe medewerking te verlenen aan de plannen van Stichting Sint Jacob, zoals 

neergelegd in de door deze partij opgestelde stedenbouwkundige verkenning;  

 

2. Aanvullende voorwaarden te verbinden aan het verlenen van medewerking aan de plannen, 

zoals verwoord in het bijgevoegde integrale beleidsadvies en onder punt 2 van dit voorstel; 

 

3. Extra voorwaarden te verbinden aan het verlenen van medewerking aan de plannen voor het 

behoud van de bomengroep aan de oostzijde van het perceel grenzend aan Overduin en het 

zoveel mogelijk vrij houden van het uitzicht voor bewoners van Overduin, door het opnemen 

van een inspanningsverplichting hiertoe in de door het college van burgemeester en 

wethouders af te sluiten anterieure overeenkomst met Stichting Sint Jacob’; 
 

4. In het op te stellen beeldkwaliteitplan als voorwaarde op te nemen dat er sprake is van een 

kwalitatief hoogwaardig ontworpen landschappelijke overgang tussen de nieuwbouw en de 

bestaande vijver aan de westzijde van het perceel; 

 

5. Het maximumaantal toekomstige bewoners naar beneden bij te stellen tot een aantal van 90, 

waarbij dit leidt tot een evenredige afname van bebouwing aan de randen van de voorgestelde 

bouwvlek; 

 

6. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om tijdelijk een HOED te plaatsen op het 

parkeerterrein achter de Dompvloedslaan in Overveen naast het woonwagenkamp gedurende 

de sloop en nieuwbouw van Oldenhove, onder voorwaarde dat bij de beoordeling op 

‘tijdelijkheid’ zicht is op definitieve huisvesting van een HOED/gezondheidscentrum binnen een 

deel van de op te leveren nieuwbouw van Oldenhove. 
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Stemmen voor: 

 

Stemmen tegen: 


