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Geachte leden van de gemeenteraad

Op 19 mei 2020 heeft ons college besloten in te stemmen met terinzagelegging van het wijzigingsplan
Hotel Bloemendaal aan Zee. Eveneens is besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met
de ontwikkelaar om gemeentelijke kosten te verhalen.

Wijzigingsplan
Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Bloemendaal aan Zee 2013'
vastgesteld. Binnen dit bestemmingsplan heeft het perceel aan de Zeeweg 80 de bestemming'Horeca'
waarbij horeca tot en met categorie 2 is toegestaan. Een hotel valt hier ook onder. In dit
bestemmingsplan is opgenomen dat de bouwhoogten verhoogd mogen worden door middel van een

wijzigings- en afwijkingsbevoegdheid. Op 17 december 2OL9 heeft het college hiermee ingestemd.
Vervolgens zijn in opdracht van de initiatiefnemer diverse onderzoeken uitgevoerd en is het
ontwerpwijzigingsplan opgesteld. Het college heeft nu de volgende stap gezet door te besluiten het
ontwerpwijzigingsplan ter inzage te leggen. Na publicatie zal het plan voor zes weken ter inzage liggen.

Hierna zal het college een besluit over de eventueel ingekomen zienswijzen en over het vaststellen van

het wijzigingsplan. Wij zullen uw gemeenteraad daar te zijner tijd opnieuw over informeren.

Sa menwerki n gsovereen komst
Om de ambtelijke kosten en kosten voor eventuele aanpassing van het openbare gebied te kunnen

verhalen is besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar. Dat deze

overeenkomst wordt aangegaan zal worden gepubliceerd en een zakelijk omschrijving zal ter inzage

worden gelegd (artikel 6.24lid 3). In de samenwerkingsovereenkomst is, zoals gebruikelijk,

opgenomen dat de gemeente gehouden is aan haar publiekrechtelijke taak.
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