
 

 

Beantwoording zienswijzen Elswoutshoek           2019003673 
 

 

1. Inleiding 

Het ontwerp vvgb hebben tot en met 27 december 2018 ter inzage gelegen. Een ieder kon tot het einde van deze termijn een zienswijze indienen op de 

ontwerp vvgb. Gedurende deze termijn is er een zienswijze ingediend.  

 

2. Samenvatting en conclusie 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding om de geweigerde vvgb aan te passen. 

 

3. Inhoudelijke beantwoording 

 

In de zienswijze wordt gesproken over twee verschillende na elkaar ingediende aanvragen om omgevingsvergunning: 

1. Allereerst is met gebruikmaking van het bouwrecht, opgenomen in het geldende bestemmingsplan, een aanvraag ingediend voor de realisering 

van een aan/uitbouw aan de bestaande voormalige dienstwoningen. Op grond van de in het bestemmingsplan opgenomen regeling mag aan de 

dienstwoningen 160 vierkante meter worden gerealiseerd en deze oppervlakte kan volgens in het bestemmingsplan opgenomen doeleinden 

worden gebruikt.  

Overigens kon deze oppervlakte mede worden vergund omdat hij grotendeels wordt gerealiseerd ter plaatse van bestaande bebouwing die voor 

de realisering moet worden gesloopt, zodat deze vierkante meters oppervlakte weer beschikbaar kwamen voor berekening van wat er vergund 

kan worden. De aanvraag betreft een aanbouw van 160m2 en past dus in het geldende bestemmingsplan. Dat is geldend bouwrecht. Mits aan 

overige voorwaarden wordt voldaan (welstand e.d.), is de gemeente verplicht vergunning te verlenen. 

 

2. Daarna heeft verzoeker de aanvraag ingediend voor de realisering van een stal en berging. De (weigering) verklaring van geen bedenkingen 

heeft betrekking op deze aanvraag. De aanvraag werd mogelijk omdat in de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Landgoederen aanvullende 

bouwmogelijkheden zijn opgenomen. De Nota geeft echter niet automatisch een bouwrecht, maar is een beleidsuitgangspunt waarmee rekening 

wordt gehouden bij aanvragen die afwijken van het geldende bestemmingsplan. De aangevraagde berging en stal zijn in strijd met het geldende 

bestemmingsplan wat oppervlakte en locatie betreft. 

In de nota wordt onder meer bovenop het in het bestemmingsplan toegestane maximum aanvullende ruimte gegeven voor een dierenverblijf en 

berging. In de Nota is tevens aangegeven dat deze geldt voor alle in de Nota opgenomen landgoederen in de gemeente Bloemendaal. De 

uitgangpunten in de Nota behoefden nog vertaling naar elk afzonderlijk individueel landgoed. 

Met de vaststelling van het Ruimtelijke Kader voor het landgoed Elswoutshoek heeft de gemeenteraad die vertaalslag gemaakt van de algemene 

uitgangspunten opgenomen in de Nota Landgoederen naar het betreffende landgoed. Met het maken hiervan wordt onder meer gekeken naar het 

landgoed, de daarop aanwezige bebouwing en de reeds vergunde omgevingsvergunningen. In het ruimtelijk kader is gekomen tot een iets 

verruimde utiliteitszone en een op het landgoed toegesneden aanvullend toegestane oppervlakte aan bebouwing. 

De aanvraag voldoet echter niet aan het ruimtelijk kader, omdat er meer vierkante meters wordt aangevraagd, dan in het ruimtelijk kader zijn 

toegelaten. Naast de reeds benutte bebouwingsmogelijkheden op grond van het bestemmingsplan kan nog 119 vierkante meter worden 

gerealiseerd. Bij deze 119 vierkante meter kan opgeteld worden de vierkante meters van de reeds vergunde berging, als daarvan de vergunning 

wordt ingetrokken. Hierdoor komt het totaal op 169 vierkante meter. Voor de daadwerkelijke honorering daarvan is een 

bestemmingsplanherziening, of zoals in het voorliggende geval, een verklaring van geen bedenkingen vereist ten behoeve van een afwijking van 

het bestemmingsplan. 



 

 

 

 

 Opmerking Beantwoording Actie 

 Zienswijze    

 Indiener geeft aan dat hem is verteld dat 

hij 160 m2 bijgebouwen bij de 

bestemming wonen mocht aanbouwen.  

Conform het bestemmingsplan heeft de indiener het recht om een 160m2 te 

bouwen aan bijgebouwen. Hiervoor is op 31 mei 2018 aanvraag om 

omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente en deze vergunning is verleend.  

De zienswijze 

heeft geen 

betrekking op de 

weigering vvgb. 

2

. 

Indiener geeft aan het vreemd te vinden 

dat hij 81m2 van 250m2 voor de schuur 

moet aftrekken. Volgens het door de 

gemeente ingeschakelde bureau 

Agrarische commissie wordt aangegeven 

dat EWH 250m2 tot 300m2 schuur/stal 

nodig heeft. Indiener geeft aan dat de 

gemeente onterecht 81 m2 van de 

250m2, die in nota landgoederen 

Bloemendaal 2016 worden genoemd, 

aftrekt. Het bestemmingsplan geeft aan 

dat er voor wonen 160 m2 bijgebouw 

gebouwd mag worden wat los staat van 

de 250m2 bijgebouwen bestemd voor 

schuur en stal. 

 

In de Nota landgoederen Bloemendaal (hierna: Nota) staat het beleid om af te 

wijken van het bestemmingsplan om een dierenverblijf en een berging op een 

landgoed toe te staan.  

In de Nota wordt de mogelijkheid geboden per landgoed maximaal 150m2 aan 

dierenverblijven en 100m2 aan berging toe te staan. Dit betreft een maximum. 

Een sleutelbegrip van de Nota is maatwerk. Elk landgoed is immers uniek. Per 

landgoed wordt er bekeken hoe de kwaliteit kan worden behouden en er dus 

sprake is van de goede ruimtelijke ordening. Op 8 maart 2018 heeft de 

gemeenteraad het ruimtelijk kader voor de realisatie van een schuur en een stal 

vastgesteld. Dit ruimtelijk kader is het uitgangspunt dat is gehanteerd bij het 

beoordelen van de aanvraag. Hierin staat vermeld, dat, indien 160m2 aan 

bijgebouwen wordt gebouwd ten behoeve van de voormalige dienstwoning, de 

bestaande stal van 81m2 en de vergunde berging van 50m2 afgetrokken moeten 

worden van het maximum van 250 m2. Hierdoor resteert er 119m2 voor een stal 

en berging. Indien verzocht wordt de vergunning van de nog niet gerealiseerde 

berging van 50m2 in te trekken, resteert er 169 m2 voor een stal en berging. 

 

De zienswijze 

geeft geen 

aanleiding om de 

weigering vvgb 

aan te passen. 

 Indiener geeft aan dat, na het 

vaststellen van het kavelpaspoort in 

2017, is toegezegd, dat hij 160m2 

mocht aanbouwen bij de dienstwoningen 

en in totaal 250m2 mocht bouwen ten 

behoeve van een schuur en berging. 

Het bestemmingsplan geeft het recht 160 m2 aan te bouwen bij de 

dienstwoningen. Daarnaast is er in de Nota Landgoederen beleid opgenomen om in 

bepaalde gevallen van het bestemmingsplan af te wijken. Dit beleid is vervolgens 

uitgelegd in het op 8 maart 2018 vastgestelde ruimtelijke kader. Aan dit ruimtelijk 

kader is de aanvraag getoetst.  

Tijdens het vooroverleg ter voorbereiding op de twee in de zienswijze vermelde 

aanvragen, is aangegeven dat wat in overeenstemming was met het 

bestemmingsplan kon worden vergund (mits aan alle overige voorwaarden zou 

worden voldaan). Daarbij is vermeld dat de in de Nota Landgoederen opgenomen 

aanvullende bebouwingsmogelijkheden door de gemeenteraad als bevoegd gezag 

nog moesten worden vertaald naar de specifieke situatie voor het ieder landgoed.  

De zienswijze 

geeft geen 

aanleiding om de 

weigering vvgb 

aan te passen. 



 

 

 
Afbeelding 1: Uitsnede ruimtelijke plannen met maatvoering maximum oppervlakte bijgebouwen: 160m2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
afbeelding 2: Utiliteitszone, bron Kavelpaspoort Elswoutslaan 4 Overveen Corsa 2017002794 


