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In de raadsvergadering van 17 september jl. heeft u een vraag gesteld over Kweekduin (TR123). 

Zoals toegezegd beantwoord ik uw vraag in deze brief. 

 

Vraag: 

Sinds 1 september 2019 staat Kweekduin aan de Bloemendaalseweg leeg. Alle bewoners die er 

toen via de leegstandswet woonden moesten het pand ontruimen. We zijn een jaar verder en er is 

nog niets gebeurd. Wij hebben begrepen dat, zolang niet alle appartementen verkocht zijn, er 

niets gebouwd gaat worden. Van de 13 appartementen zijn er nog 6 te koop en staan er twee in 

optie. Er zijn dus nog maar 5 echt verkocht. We zitten met grote problemen rondom huisvesting 

van onder meer statushouders. De verpaupering van het geheel wordt met de dag erger. Wat zijn 

de mogelijkheden voor de gemeente om de projectontwikkelaar te dwingen in actie te komen? 

 

Antwoord: 

Ten aanzien van de situatie in september is er ter plaatse inmiddels een andere situatie aangezien 

het appartementencomplex ondertussen gesloopt is. Om desondanks inzicht te geven in de 

mogelijkheden die de gemeente heeft bij dergelijke situaties zijn deze onderstaand weergegeven: 

 

1. In gesprek gaan met de vergunninghouder 

Allereerst kunnen we in gesprek gaan met de vergunninghouder om zorgen vanuit de 

gemeente met hen te delen. Afhankelijk van het resultaat daarvan en eventuele afspraken 

zijn er formele opties mogelijk. 

 

2. Het intrekken van de omgevingsvergunning 

Het college heeft de mogelijkheid de omgevingsvergunning in te trekken mocht er binnen 

een bepaalde tijd geen actie worden ondernomen door de vergunninghouder. 

 

In de vergunning voor Kweekduin is hierover het volgende opgenomen: 

 

‘Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van een vergunning wordt deze als regel na twee 
jaar ingetrokken. Met andere woorden, de vergunning is niet voor eeuwig geldig. 

Ontwikkelingen kunnen het noodzakelijk maken dat de gemeente de nog niet gebruikte 
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vergunning intrekt, bijvoorbeeld omdat de vergunning niet meer aansluit bij de visie op een 

bepaald gebied of thema. Aan het intrekken van een vergunning is een zorgvuldige 

procedure gekoppeld, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om aan te geven waarom 

er nog geen gebruik van is gemaakt en of er nog wel gebruik van gemaakt zal gaan worden.’ 
 

In principe is het ook mogelijk een dergelijk besluit eerder te nemen waarna de 

vergunninghouder de mogelijkheid heeft om bezwaar en beroep in te dienen tegen dat 

besluit. 

 

3. Het opstellen van een leegstandverordening 

In de Leegstandswet is opgenomen dat gemeenten een Leegstandverordening kunnen 

opstellen. Door middel van een dergelijke verordening kan de gemeente nadere regels 

stellen aan leegstand. Hierbij kunnen bijvoorbeeld ook boetes worden uitgedeeld. De 

gemeente Bloemendaal heeft momenteel geen leegstandverordening. Het opstellen en 

uitvoering geven aan een dergelijke verordening duurt circa 6 maanden.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
H. Wijkhuisen 

Wethouder fysiek domein 
 

 


