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Gang van zaken planologie Van Wijk-terrein 2000-2012
(vervolgvragen)

Verzonden

Bijlage(n)

Geachte heer Kruijswijk,

Op 17 mei 2021 heeft u vragen gesteld over de gang van zaken planologie Van Wijk-terrein 2000-2012
(vervolgvragen). In deze brief leest u onze antwoorden.

Bij beantwoording van onderstaande vragen heeft het college zo veel mogelijk gebruik gemaakt van

aanwezige parate kennis in de organisatie. Maar de ambtenaren die destijds zijn betrokken bij het
opstellen en juridisch begeleiden van het plan, zijn allen niet meer in dienst. Dat maakt het moeilijk
om antwoorden op alle vragen te vinden en het is voor de toch al overbelaste organisatie qua

tijdsinvestering niet te doen om in alle archiefbestanden te gaan zoeken naar de gang van zaken.

Vraag 1

Kan het college bevestigen dat (conform het in de vraag genoemde advies uit het jaar 2000) integratie
inhield dat voor de terreinen van Van Wijk, aannemer Rijnierse en van het voormalig
Marinehospitaalterrein het bouwpeil van laatstgenoemd terrein leidend zou moeten zijn geweest? Zo

nee, waarom niet en waarop is het peil dan gebaseerd bij later vastgestelde goothoogtes in het

bestemmingsplan'Zijlweg-West e.o.' 2002?

Antwoord 1

Dit is dus een voorbeeld van een vraag waarvan het niet te achterhalen is wat de uitgangspunten zijn
geweest.
In alle bestemmingsplannen vanaf Zijlweg West e.o. is voor peil en maaiveld de algemene begrippen
gehanteerd zoals die toen standaard gebruikt werden. Het peil wordt immers bepaald aan de hand van

het maaiveld.
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1.75 peil

a. voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin

van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang.

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende maaiveld, ter

plaatse van de naar het openbaar toegankelijke gebied gerichte grens van het bouwvlak;

De goothoogten zijn daarna , met als referentiepunt de goothoogte en nokhoogte aan de
Bloemendaalseweg op respectievelijk 9 en 11 meter bepaald.

De Raad van State oordeelde over het peil als volgt

2.2. De Afdeling stelt voorop dat er geen rechtsregel is op grond waarvan het peil als bedoeld in het
bestemmingsplan in de bouwvergunning dan wel de daarbij behorende tekeningen dient te worden
aangegeven. Op de bouwtekeningen is de aanduiding "peil" geplaatst bij de lijn die de bovenkant van
de afgewerkte begane grondvloer aangeeft. De Afdeling is van oordeel dat, gelet hierop, de aanduiding
"peil" duidt op het bouwkundig peil, de rekenkundige nullijn. Uit de bouwtekeningen zelf kan niet
worden afgeleid dat de nullijn is bedoeld om ook het peil als bedoeld in het bestemmingsplan weer te
geven. Dat deze nullijn op de tekeningen is aangeduid als "peil", is daarvoor onvoldoende. Daarbij
neemt de Afdeling in aanmerking dat in de voorschriften bij de vergunning tweede fase is bepaald:
"het uitzeften en het bepalen van het peil moet in overleg met Bouw- en Woningtoezicht geschieden."
Dit betekent dat het peil ten tijde van het ontstaan van de vergunningen van rechtswege nog niet was
vastgesteld en niet is weergegeven op de bouwtekeningen. Anders dan de rechtbank heeft overwogen,
betekent het vorenstaande niet dat de vergunningen zijn gegeven voor een gebouw waarvoor geen
hoogterestricties gelden, nu de bouwvergunningen van rechtswege impliceren dat het bouwplan in
overeenstemming is met het bestemmingsplan, waarin is bepaald dat de nokhoogte van het bouwplan
niet hoger mag zijn dan 11 m.

Vraag 2

Werden deze "Wijzigingsbepalingen opgenomen in het Wijzigingsplan "Bloemendaalseweg 327-33L
Overveen 2OO9'? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

Het antwoord hierop is voor het college niet meer te achterhalen

Vraag 3

Kan het college bevestigen dat de Raad van State in 2010 genoemd wijzigingsplan heeft vernietigd
omdat 1. het in eerder genoemd artikel 25, tweede lid, maximaal toegestane aantal woningen van 15
voor het Van Wijkterrein en het terrein van aannemer Rijnierse alle 15 exclusief aan het Van
Wijkterrein waren toebedeeld; en 2.verzuimd was de in eerdergenoemd artikel 25, tweede lid, onder f,
vastgestelde afstand tussen de bebouwing op het terrein van Rijnierse (de Zijlweg-bebouwing) en het
Van Wijkterrein van 20 meter op te nemen?

Antwoord 3
Ja het college kan dit bevestigen. Ze verwijst hiervoor naarde uitspraakvan de Raad van State van 19
mei 2010, waarvan we hier twee rechtsoverwegingen opnemen:

2.6.2. In artikel 25, tweede lid, onder b, van de voorschriften van het bestemmingsplan is bepaald dat
bij het gebruikmaken van de wijzigingsbevoegdheid het aantal woningen maximaal 15 dient te
bedragen. De Afdeling acht het standpunt van het college niet onredelijk dat bij het vaststellen van de
verdeling van het aantal woningen in het wijzigingsplan moet worden uitgegaan van de verhouding van



de bouwruimte op de percelen waarop de wijzigingsbevoegdheid ziet. Zoals onder 2.5.2 al is

overwogent dient daarbij wet een afstand van 20 meter tot de bedrijfspanden van Eldering en Rijnierse

B.V. inâcnt te worden genomen. Getet op 2.5.2 is dat niet gebeurd. Het college heeft dit niet
onderkend.

2.6.3. De Afdeting stelt voorts vast dat het wijzigingsptan geen voorschriften bevat met betrekking tot
de aanduiding "aânÞl woningen" op de plankaart. Voorts bevat ook het bestemmingsplan geen

voorschrift ¿át ¿e betekenis van deze aanduiding verklaart. De juridische betekenis van een

aanduiding op de ptankaaft is afhanketijk van hetgeen over die aanduiding in de planvoorschriften is

bepaatd. öm'aan'de aanduiding juridische betekenis te geven, moet deze in de planvoorschriften

worden verklaard. De aanduidlnþ "aantal woningen" heeft derhalve geen betekenis. Uit het voorgaande
vloeit voort dat het wijzigingsptãn niet voorziet in een maximering van het aantal woningen, zodat het
is vastgestetd in strijd met artikel 25, tweede lid, onder b, van de voorschriften van het
bestemmingsptan. Het cottege heeft dit niet onderkend. 2.7. De conclusie is dat hetgeen Eldering en

Rijnierse ø.V.' nebben aangevoerd aanteiding geeft voor het oordeel dat het wiizigingsplan is

vastgestetd in strijd met art¡ket 77 van de WRO, gelezen in samenhang met artikel 25, tweede lid,

ondãr b en onder-f, van de voorschriften bij het bestemmingsplan. Door het plan niettemin goed te

keuren, heeft het coltege gehandetd in strijd met deze bepalingen in samenhang met artikel 10:27 van

de Atgemene wet bestuursrecht. Het beroep is gegrond, zodat het bestreden besluit dient te worden

vernleûgd. De Afdeting ziet aanteiding zetf voorziend goedkeuring te onthouden aan het wiizigingsplan'

Vraag 4

Waarom is vervolgens niet het wijzigingsplan op deze twee concrete punten aangepast, maar een

geheel nieuw bestemmingsplan opgesteld, uitmondend in het bestemmingsplan "Van Wijkgarage"

(ZOL2)? In het antwoord van het college op onze oorspronkelijke vraag 1, wordt gesuggereerd dat het

nieuwe plan (een "volledig bestemmingplan") betere procedurele waarborgen zou bieden. Is dat

destijds toegelicht? wat heeft het college met deze route bedoeld/beoogd?
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Antwoord 4

Ook hiervoor hebben wij in de stukken geen verklaring kunnen vinden. Wij kunnen alleen maar

opmerken dat een geheel nieuw bestemmingsplan een nieuwe ruimtelijke afweging vraagt en aan alle

procedurele waarborgen is onderworpen, waardoor alle belangen opnieuw aan bod komen en

afgewogen worden.

Vraag 5

Waarom is de door de Raad van State in het wijzigingsplan gemiste (op grond van eerdergenoemd

artikel 25, tweede lid, onder Ç verplichte) afstand van 20 meter voor de Zijlweg geheel geschrapt en

voor de Bloemendaalseweg teruggebracht tot 15 meter?

Antwoord 5

Wat uit ter beschikking staande stukken is op te maken is dat destijds voor een partiële herziening van

het bestemmingsplan is gekozen in plaats van een nieuw wijzigingsplan. De redenering was dat via

een partiële herziening de onvolkomenheden uit het moederplan konden worden gerepareerd. Hierdoor

kon de doelstelling die destijds aan de wijzigingsbevoegdheid ten grondslag lag op een juridisch

houdbare manier in het bestemmingsplan worden vastgelegd (aantal woningen, afstand tot woningen

aan Zijlweg, verdeling bouwrechten tussen Hillgate en Reijnierse). Zodoende konden ook bepalingen

worden opgenomen die een goede relatie met de omgeving zouden waarborgen (ontsluiting, relatie

met park Tetrode). Ten slotte was een bijkomend voordeel dat er direct een planologisch regime voor

het perceel van Reijnierse B.V. werd opgesteld, waardoor de eigenaar van het naast gelegen perceel

zekerheid kreeg over de toekomstige bouwrechten voor zijn perceel.
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Vraag 6

Waarom heeft het college in de raadsvergadering van 26-4-2012 bij de vaststelling van het bestem-
mingsplan "Van Wijkgarage" gezegd er alles aan te doen de integratie van genoemde bouwplannen te
willen realiseren, maar anderzijds aangedrongen op vaststellen van dit plan 2Ot2 zonder te wachten
op de vaststellíng van het Stedenbouwkundig Plan Marinehospitaalterrein (twee maanden later)?

Antwoord 6

In het raadsvoorstel bij het vaststellen van het bestemmingsplan Marinehospitaalterrein van 2015 is
daarover een passage opgenomen. Er is wel degelijk geprobeerd met de ontwikkelaar van het terrein
van de voormalige van Wijk-garage te bespreken of tot een integratie van beide terreinen gekomen
zou kunnen worden met name op stedenbouwkundig gebied. Die pogingen zijn vruchteloos gebleken.
Of het later vaststellen van stedenbouwkundig plan voor het MHT terrein daarop van invloed had
kunnen zijn is maar de vraag, nu van enige bereidheid tot samenwerking geen sprake was.

Overigens is in het bestemmingsplan MHT met opzet rekening gehouden met een mogelijke
verandering in de bereidheid van Hillgate over integratie. In de toelichting staat:

"In het Stedenbouwkundig plan wordt rekening gehouden met het inpassen van de Van Wijk locatie.
Dit is gedaan om de huidige eigenaar (Hillgate Properties) een alternatief te bieden naast het huidige
plan van negen woningen op een parkeergarage, en het nieuwe ontwerp beter op het plan
Marinehospitaalterrein te laten aanslu iten. "

Vraag 7

Is het college het met vragensteller eens dat de onderhandelingen met Hillgate over een geintegreerd
bouwplan, waarover B&W op 26 april2At2 aan de raad meedeelde dat het college daar druk mee
bezig was (en waarover de raad op díezelfde dag de motie 2012011902 unaniem aannam) door de
vaststelling van het bestemmingsplan "Van Wijkgarage" op die dag tot mislukken gedoemd waren nu
aan Hillgate op die dag rechten werden verleend die juist een niet (goed) geîntegreerde bouw mogelijk
maakten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7 .

Gezien het huidige gebrek aan kennis van het dossier en de feiten op dat moment kan het college deze
vraag nog bevestigend noch ontkennend beantwoorden.

Vraag 8

Kan het college aangeven hoe serieus er onderhandeld is met Hillgate over integratie? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, zijn daar documenten van? (Graag willen we deze inzien.)

Antwoord I

Op dit moment zijn we bezig met het behandelen van een Wob-verzoek dat qua tijdspanne dezelfde
periode behelst als de periode waarin deze onderhandelingen hebben moeten plaatsvinden. Er is geen
document van die strekking gevonden en we moeten dan ook aannemen dat deze onderhandelingen
mondeling hebben plaats gevonden en niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, dat noopte tot
vastlegging in een verslag.
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Vraag 9

Welke reactie was er ambtelijk en/of door het college n.a.v. de presentatie aan de Klankbordgroep

MHTerrein van de presentatie van de Vijverpark en Hillgate-plannen in 2013? N.B. Volgens onze

informatie was er toen brede 'afkeuring, verbazing en verwondering" over de bebouwingsintensiteit en

-hoogtes. De toenmalige wethouder mailde daarover dat hij dit "onder de aandacht van de

projectleider (...) zal brengen" en "mij daarover met hem (zal) verstaan".

Antwoord 9

Het college heeft dit niet kunnen achterhalen

Vraag 1O

Er zijn dus geen geheime stukken over onderhandeling over de integratie

c.q. de strekking van artikel 25 van het bestemmingsplan "Zijlweg-West e.on uit 2002?

Antwoord 1O

Die hebben wij niet kunnen vinden en we hebben ook geen aanleiding te denken dat er toen stukken

geheim zouden moeten worden gehouden, nu dat niet gebruikelijk is in bestemmingsplan procedures

Vraag 11

Het college antwoordt dat er zoals "te doen gebruikelijk" financiële gegevens zijn "achtergehouden".

Kunnen deze gegevens (/geheime stukken) inmiddels - nu het bouwplan is gerealiseerd en de

bouwexploitatie al lang is afgesloten - openbaar gemaakt worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 11

Het gaat om de zogenaamde KRO, de koop- en realisatieovereenkomst, waarvan de bedragen
aanvankelijk geheim waren. Deze geheimhouding is later opgeheven.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van

, burgemeester
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