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Het college heeft op 17 oktober 2016 de rapportage locatiestudie sociale woningbouw vastgesteld. 

Deze rapportage beperkt zich tot de ruimtelijke verkenning naar locaties buiten lopende (grotere) 

ontwikkelingen. In deze brief informeert het college u over deze rapportage. 

 

Aanleiding 

In Bloemendaal is een tekort aan sociale huurwoningen. Reguliere woningzoekenden moeten circa 

8 jaar ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Het college 

wil dat woningzoekenden sneller in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning. On-

danks de lopende projecten Vijverpark, Park Vogelenzang en Dennenheuvel kan echter onvol-

doende worden bijgedragen aan het tekort aan sociale huurwoningen.  

 

Daarom heeft het college gezocht naar nieuwe (kleine) locaties waar sociale woningbouw nog een 

goede mogelijkheid is. Dat is overigens ook zo afgesproken met de corporaties. In de projectop-

dracht locatiestudie sociale woningbouw, waarover wij u op 28 juni 2016 hebben geïnformeerd, 

zijn onderzoekstappen beschreven waarvan nu de eerste stap is afgerond.  

 

Locatie onderzoek  

Het college heeft onderzocht welke locaties in aanmerking komen voor de bouw van sociale huur-

woningen. Dit onderzoek bestond uit twee fases. 

 

Eerst heeft het college een longlist opgesteld van locaties die in het kader van deze opdracht wor-

den onderzocht. Hierbij zijn de volgende criteria gehanteerd: 

1. De locatie is eigendom van de gemeente Bloemendaal. 

2. De structuurvisie laat woningbouw toe. 

3. Het is aannemelijk dat er minimaal 6 sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd.  
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Vervolgens heeft het college onderzocht wat het huidige gebruik van de locaties is en of dit ge-

bruik kan worden opgeheven, dan wel verplaatst. Tevens is onderzocht of de boekwaarde van de 

onderzochte locaties al dan niet een belemmering vormt om de grond met de bestemming ‘sociale 
woningbouw’ aan een corporatie te verkopen.  
 

De resultaten van dit onderzoek vindt u terug in de bijgevoegde rapportage locatiestudie sociale 

woningbouw.  

 

Short list  

Uit het onderzoek komen vijf locaties naar voren die kansrijk zijn om aan te bieden aan de corpo-

raties voor de bouw van sociale huurwoningen: 

1. Voormalige peuterspeelzaal, Bispinckpark 44 en 45, Bloemendaal 

2. Grasveld hoek Blekersveld/ Westelijke randweg, Overveen 

3. Speeltuin Duinweide, Deken Zondaglaan, Vogelenzang 

4. Grasveld Anemonenplein, Bennebroek 

5. Parkeerterrein Van Lieroppark, Bennebroek 

 

Potentiele plancapaciteit  

Het college heeft een eerste raming van het aantal woningen per locatie gemaakt. In totaal kun-

nen op deze vijf locaties tussen de 50 en 100 woningen worden gebouwd. Rekening houdend met 

een planontwikkelings- en proceduretermijn van 3 tot 4 jaar en een voorbereidings- en realisatie-

termijn van 2 jaar, kunnen de eerste woningen vanaf 2022 worden opgeleverd.   

 

Op de locaties Vijverpark en Park Vogelenzang worden ook sociale huurwoningen gebouwd. Op 

het Vijverpark worden medio 2018 23 zelfstandige sociale huurwoningen opgeleverd. Op Park 

Vogelenzang worden naar verwachting  in de periode 2020-2025 70 tot 90 sociale huurwoningen 

gebouwd.  Als op al deze locaties sociale huurwoningen worden opgeleverd, kan de voorraad tot 

en met 2025 met circa 150 tot 200 woningen worden uitgebreid. Daarmee kan een substantiële 

bijdrage worden geleverd in het terugdringen van de bestaande wachtlijsten.  

 

Opstellen ruimtelijke kaders  

Het college heeft aan de corporaties gevraagd om te onderzoeken of ze op deze locaties sociale 

huurwoningen kunnen bouwen en zo ja, welke wensen ze hebben met betrekking tot het pro-

gramma.  

 

Nadat de corporaties hun wensen en bedenkingen hebben kenbaar gemaakt, stelt het college  

beleid per shortlist locatie een ruimtelijk kader op. Zowel de corporaties als de direct omwonen-

den worden hierbij geconsulteerd. Wij starten vanaf januari 2017 met het opstellen van de ruim-

telijke kaders.  

 

De ruimtelijke kaders worden ter vaststelling aan uw raad aangeboden. De betreffende locatie 

wordt pas formeel als woningbouwlocatie aan één van de corporaties aangeboden als uw raad 

hiervoor een ruimtelijke kader heeft vastgesteld.  

 

Communicatie en Participatie  

Het college hecht er veel waarde aan dat omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium worden 

betrokken bij deze locatiestudie. Daarom informeren wij de direct omwonenden dat het college 

samen met de corporaties onderzoekt of er sociale woningbouw op deze vijf locaties kan worden 
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gebouwd. Omwonenden worden vanaf de start geconsulteerd over het opstellen van het ruimtelijk 

kader. Zij kunnen meedenken over bijvoorbeeld over het inrichten van parkeerplaatsen of de si-

tuering en omvang van de bouwmassa vanwege bezonning. Hiervoor wordt per locatie een com-

municatieplan opgesteld. 

 

Er wordt tevens een website ingericht voor het project ‘nieuwbouwlocaties sociale woningbouw’. 
Hierop worden alle shortlistlocaties beschreven en wordt te zijner tijd alle relevante informatie 

gepubliceerd, zoals de ruimtelijke kaders, woningbouwplannen, planningen en besluiten. 

 

Tot slot 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

  , burgemeester 

 

 

  , secretaris 

 


