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Veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012 tav verlichting veld 3 en 4
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Corsanummer Raadsvoorstel: 2015088095
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 25 november 2015
Constateert dat:
 Het college voorstelt om de mogelijkheid voor de aanleg van verlichting van veld 3 en 4 van
Hockeyclub Bloemendaal op grond van het bestemmingsplan Bloemendaal 2012 te schrappen in
het veegbestemmingsplan om te voorkomen dat de gemeenteraad hierover een apart besluit
moet gaan nemen;
 Het college hiervoor als reden noemt de uitspraak van de Raad van State van 2 juni jl. die
aanvullende voorwaarden stelt voor het toestaan van verlichting op deze plek en een toekomstige
verlichting na het aangegeven onderzoek niet uitsluit;
Overweegt dat:
 De gemeenteraad bij het vaststellen van het bestemmingsplan Bloemendaal 2012 een
uitvoerige en gedegen, maar blijkens de uitspraak van de Raad van State nog niet voldoende,
afweging heeft gemaakt en de verlichting op veld 3 en 4 mogelijk heeft gemaakt ten koste van
de mogelijkheid tot aanleg van meer kunstgras;
 De Raad van State de gemeenteraad 52 weken in ieder geval gerekend vanaf 2 juni 2015, de
datum van haar uitspraak - de tijd heeft gegeven om op 3 punten de onderbouwing van de
verlichtingsaanvraag te verbeteren, o.a. door aanvullend, jaar rond, onderzoek te doen naar de
vleermuizen;
 Het college bij nadere toelichting in de Commissie Grondgebied van 10 november jl. heeft
aangeven dat de genoemde periode van 52 weken niet strikt hoeft te worden gehanteerd en de
rechtsgeldigheid van de procedures bij een overschrijding van die 52 weken niet direct in het
geding komt;
 De Hockeyclub Bloemendaal dit onderzoek direct na de uitspraak is gestart;
 De gemeenteraad derhalve nog voldoende tijd heeft om zo nodig - de resultaten van dat
onderzoek te verwerken in een apart besluit en de gemeenteraad niet vooruit wil lopen op de
uitslag van een onderzoek dat nog gaande is;
Is van mening dat:
 Het bestemmingsplan pas op dit punt aangepast moet gaan worden als blijkt dat er niet aan de
aanvullende voorwaarden van de Raad van State kan worden voldaan;
Besluit:
Het definitieve veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012 als volgt te wijzigen:
D
S
Hockeyclub Bloemendaal aan de Aelbertsbergweg 3 te Bloemendaal komt op de verbeelding te
vervallen.
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