
2015062774 

 

Geachte voorzitter, leden van de Commissie Grondgebied van de gemeenteraad van Bloemendaal 

De Stichting Vrienden van Middenduin biedt u hierbij de brochure van de omgevings- en 

gebiedsanalyse voor het PWN-terrein in de binnenduinrand van Overveen aan. 

In deze analyse worden de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden van het gebied 

onderbouwd. Met recht kan dit complex een cultuurhistorisch icoon genoemd worden, dat bepalend 

is geweest voor het behoud van de Kennemerduinen. 

De Stichting wil met deze analyse het publieke belang van de inwoners van Bloemendaal en de vele 

bezoekers van het Nationaal Park onder uw aandacht brengen. 

Wij vragen u als raadsleden dit algemeen belang zwaar te laten wegen bij uw oordeelsvorming. 

Deze analyse bevat een visie voor de planvorming voor het PWN terrein, zoals beoogd wordt met de 

nota landgoederenzone. Het PWN-terrein ligt weliswaar in de landgoederenzone, maar heeft als 

industrieel monument in de binnenduinrand een heel andere belevingswaarde dan een landgoed. 

Door deze analyse als uitgangspunt te nemen, is het volgens ons goed mogelijk om een kwalitatief 

hoogwaardig plan te maken. 

Voor realisatie van een nieuw plan is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Bij deze wijziging 

kan de gemeente voorwaarden stellen. 

Hiermee hebt u als raadsleden de mogelijkheden en de verantwoordelijkheid om de toekomst van 

dit gebied veilig te stellen. 

Wij geven u graag in overweging om als raad eerst de hoofdzaken als toetsingskaders voor een plan 

vast te stellen. Daarna zouden voorstellen van de projectontwikkelaar- gebaseerd op de deze 

hoofdzaken- besproken kunnen worden. Immers steeds weer een nieuw plan indienen is niet 

effectief en zeker niet efficiënt. 

We willen bij u bepleiten om als gemeenteraad eerst te besluiten over de volgende hoofdzaken: 

Ten eerste: maximeer het bouwvolume tot het huidige bovengrondse en ondergrondse volume 

Ten tweede: respecteer het specifieke karakter van gebied door het cultuurhistorisch monument 

van de waterfabriek als één complex te behouden zoals in deze analyse staat 

Ten derde: benoem nut/noodzaak van een kwalitatief hoogwaardig plan: stel als primair doel het 

behoud van de monumentale waarden met een nuttige nieuwe gebruiksfunctie, met de functie 

wonen zo nodig gecombineerd met niet conflicterende, kleinschalige bedrijfsfuncties 

Ten vierde: zorg voor een zorgvuldige besluitvorming: stapsgewijs, éénduidig, transparant met 

participatie van alle betrokkenen inhoudelijk binnen de kaders van de Structuurvisie Bloemendaal en 

het bestemmingsplan landelijk gebied 2013 

Voor het behoud van het unieke karakter van het PWN terrein hopen wij, dat u als raad deze 

hoofdzaken als toetsingskaders voor een wijziging van het bestemmingsplan vast stelt.  

Wij hebben voor alle fracties een gedrukt exemplaar van de analyse. 

Ieder kan de analyse ook op onze website www.vriendenvanmiddenduin.nl lezen en downloaden. 

Ik dank u voor uw aandacht.       13 oktober 2015 
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