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Wibaut wil op een klein stukje grond een fors woningbouwplan neerzetten daarvoor is een 

bestemmingsplan wijziging c.q. een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeente 

beslist op basis van goede ruimtelijke ordening of zij hier aan mee werkt en niet op basis van 

allerlei slimme technische mogelijkheden en berekeningen. 

 

Voor het onderhavige plan is in meerdere opzichten geen sprake van goede ruimtelijke 

ordening. 

 

Het cumulatieve geluidsniveau is ingeschat door de GGD tussen de 61 en 65db dat betekent 

dat de kwaliteit slecht tot zeer slecht is.  

- Vervolgens wordt door Peutz een onderzoek gedaan. Voor verkeer zijn de verkeerde 

cijfers gebruikt, de groeipercentage wijken af van de landelijk rekenmethode en  

kloppen niet. Tegen de tijd van oplevering rijden er eerder tegen de 40.000 auto’s 
dan 30.000 auto’s. Slecht onderzoek dus ook al staat er Peutz op 

- Onderzoek Peutz vermeldt voor het spoor dat er geluidsschermen staan. Maar die 

staan er niet. Ook hier gaat Peutz de fout in maar er staat wel Peutz op! 

- Uit het onderzoek van Peutz bij de 4e trafo blijkt dat maatgevende nachtperiode een 

overschrijding van 8db zal plaatsvinden 

- Cumulatief komt Peutz ondanks alle fouten al op 61 db. Als er goed werk wordt 

verricht blijkt de GGD gelijk te hebben met 61-65db.  

Van goede ruimtelijke ordening kan bij een slechte geluidskwaliteit geen sprake zijn en 

waarschijnlijk wordt de maximale ontheffingswaarde overschreden. 

 

Zichtlijn 

Het gebouw staat pontificaal in de zichtlijn van de grote Bavo in Haarlem en het kopje. 

Verdere beschrijving staat in mijn geschreven inspraak reactie. 

Van goede ruimtelijk ordening kan hier geen sprake zijn 

 

Parkeren 

De onderliggende stukken spreken elkaar tegen. Van een dorpenzone wordt een hoog 

stedelijk milieu gemaakt. Het lijkt het centrum van Amsterdam wel met torenhoge 

parkeertarieven en zoeken naar een parkeerplaats. De berekening van Goudappel coffeng ( 

weer een klinkende naam) slaat nergens op en een parkeernorm komt alleen in een linkse 

stad als Utrecht in een autoloze wijk voor. Resultaat is dat er veel te weinig plekken worden 

gerealiseerd en straks de Willem de Zwijgerlaan vol staat met geparkeerde auto’s. 
Ook hier is geen sprake goede ruimtelijke ordening  

 

Het trafostation 

Uit berekening van de Omgevingsdienst blijkt dat er binnen een straal van 50 meter niet mag 

worden gebouwd op basis van de richtlijnen van de VNG. Richtlijnen die door HaskoningDHV 

(ook een bekende naam) in opdracht van de VNG zijn opgesteld en een ieder worden 

gehanteerd ook de raad van staten.  

De Omgevingsdienst concludeert dat er geen sprake is van goede ruimtelijke ordening. 

En dan begin het duwen en trekken.  



Niets wordt ingebracht op basis waarvan de ruimtelijke onderbouwing wordt versterkt.  

Nee onder leiding van de wethouder of was het toch Wibaut wordt een veiligheidsnotitie 

opgesteld. Verschillende versies zelfs totdat het wettelijk mag om op 6.30m van het 

trafostation te bouwen. 

U hoort het goed geen 50m maar 6.30m  

 

Maar hoe zat het ook al weer.  Een goede ruimte ordening is het argument om een nieuw 

bestemmingsplan op te stellen. Slimme berekeningen om de mazen van de wet te gebruiken 

mag voor u als bestuur nooit een reden zijn om in te stemmen met een bestemmingsplan 

wijzigingen en de ontwikkelaar te belonen met de inzet van een coordinatieregeling om zo 

zoveel mogelijk bezwaren de pas af te snijden. 

 

Omdat de werkwijze van wethouder en ambtenaren dermate ondoorzichtig is hebben wij 

vandaag een WOB verzoek ingediend bij de gemeente Bloemendaal om de waarheid boven 

tafel te krijgen. De komende week zullen meer WOB verzoeken volgen. 

 

Aan u de vraag niet in te stemmen met dit plan voor een plek waar je niet zou moeten willen 

wonen en niet akkoord te gaan met het wijzigen van de bestemming. 
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