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Initiatiefvoorstel wijziging Landgoederennota

Van:
Aan:
Onderwerp:

Hart voor Bloemendaal, ... 
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Initiatiefvoorstel

X
Overwegende dat:

Landgoederen ín Bloemendaal bescherming verdienen 
De kaders hiervoor in de landgoederennota zijn neergelegd 
Voor enkele landgoederen de bescherming onvoldoende lijkt 
PAS niet meer van toepassing is
De Flora- en Faunawet en de Boswet zijn vervallen en hiervoor per 2017 in de plaats is 
getreden de Natuurbeschermingswet
De landgoederen nota van 2016 geactualiseerd dient te worden.

Stelt voor de Landgoederennota te wijzigen:

1. Besluit paragraaf 2.5.1 te wijzigen als volgt (PAS):
« Het onderdeel dat ziet op Programma Aanpak Stikstof komt te vervallen n.a.v. de uitspraak 

van de Raad van State van 29 mei 2019.
» Idem de voetnoot in pagina 15.

2. Flora- en Faunawet en Boswet:
Overal waar dit in de nota wordt genoemd, wordt dit vervangen door de 
Natuurbeschermingswet die sinds 2017 van kracht is.

3. Besluit paragraaf 4.1 te wijzigen als volgt:
De structuurvisie vormt het vertrekpunt van waaruit het beleidskader voor landgoederen is 
uitgewerkt. Dit betekent dat het behoud van de hiërarchie tussen het landhuis, de 
bijgebouwen, de tuin, het landschapspark/bos en eventuele agrarische gronden het 
uitgangspunt vormt voor ontwikkelingen op landgoederen en dat landgoederen in 
ruimtelijk opzicht alleen dan mogen worden gesplitst indien en voor zover de splitsing niet 
ten koste gaat van het cultuurhistorisch karakter en vanuit een oogpunt van ruimtelijke 
ordening sprake is van een gewenste ontwikkeling bijvoorbeeld omdat door splitsing een 
landgoed een kwaliteitsimpuls krijgt. Door landgoederen in bestemmingsplannen als een
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samenhangende eenheid te bestemmen, wordt voorkomen dat een (eventuele) kadastrale 
splitsing tot versnippering van de ruimtelijke structuur leidt.

Het terugbouwen van cultuurhistorische bebouwing moet zoveel mogelijk in 
overeenstemming zijn met de originele bebouwing om de cultuurhistorie van het landgoed 
te versterken. Dit betekent in elk geval dat de nieuwbouw moet worden gesitueerd op de 
plek van de oorspronkelijke bebouwing en dat de bouwmassa niet mag toenemen ten 
opzichte van de oorspronkelijke bebouwing. De nieuwbouw dient in uiterlijk overeen te 
komen met het oorspronkelijke ontwerp en een woonfunctie is alleen dan toegestaan mits 
dit niet ten koste gaat van het cultuurhistorisch karakter van het landgoed en de 
samenhangende eenheid van het landgoed in stand blijft wat betekent dat geen sprake mag 
zijn van ruimtelijke versnippering.

4. Besluit paragraaf 4.2 te wijzigen als volgt:
Landhuizen mogen worden gesplitst op voorwaarde dat de splitsing niet ten koste gaat van
de hiërarchie die aanwezig is tussen landhuis, bijgebouwen en het parklandschap. In de 
structuurvisie wordt de eenheid van een groot individueel landhuis, bijgebouwen, tuin en 
landschap als een unieke kwaliteit van landgoederen aangemerkt die behouden moet 
blijven. Het beleid is gericht op het intact houden van de huidige grote groene landgoederen 
met grote individuele landhuizen. Splitsing van landhuizen mag niet leiden tot 
versnippering. De gemeente wil versnippering tegengaan en het open en groene karakter 
van de landgoederen behouden.

5. Besluit paragraaf 4.3 te wijzigen als volgt:
Cultuurhistorisch waardevolle utilitaire bijgebouwen, zoals dienstwoningen, koetshuizen en 
oranjerieën kunnen worden herbestemd als de oorspronkelijke functie is vervallen en deze 
functie niet langer nodig is om het landgoed te beheren. Ook cultuurhistorisch waardevolle 
gebouwen die niet langer geschikt zijn voor de oorspronkelijke functie kunnen worden 
herbestemd. Voorwaarde is dat de nieuwe bestemming passend is bij de draagkracht van het 
landgoed en de bestaande waarden niet zal aantasten en dit niet leidt tot versnippering.

6. Besluit paragraaf 5.2 te wijzigen als volgt:
Veel landgoederen liggen binnen of aan de rand van het Natura 2000 gebied Kennemerland 
Zuid. Veel landgoederen zijn het leefgebied van kwetsbare en bijzonder beschermde flora en 
fauna. Deze landgoederen vallen daarmee onder de bescherming van de 
Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat een ontwikkeling moet worden getoetst aan de 
doelstellingen zoals neergelegd in het beheerplan Kennemerland Zuid dat is vastgesteld 
door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland en in werking is getreden 
op 28 juni 2018. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 geldt
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daarenboven als voorwaarde bij een toestemmingsverlening dat zodanige maatregelen 
moeten worden getroffen dat met inachtneming van de stand van jurisprudentie en de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving verzekerd is dat de stikstofdepositie op daarvoor 
gevoelige Natura 2000-gebieden niet toeneemt en gewaarborgd is dat de algehele 
samenhang van Natura-2000 bewaard blijft en het betrokken gebied geen schade van het 
project ondervindt.

M Roos, Hart voor Bloemendaal
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