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Motie: Willinklaan 2 te Bennebroek

Willinklaan 2 te Bennebroek

Hart voor Bloemendaal 
16 maart 2023 M HART voor

Bloemendaal

De Raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 16 maart 2023,

Overwegende dat:

* een eigenaar ter plaatse van Willinklaan 2 te Bennebroek een woning wil ontwikkelen in 
strijd met het bestemmingsplan;

* daartoe een principeverzoek is ingediend bij het college;
* het college over het bouwplan nog geen definitief besluit heeft genomen;
» het college heeft verklaard gedurende de raadsvergadering van 22 december 2022 zich nog 

nader te beraden op het bouwplan en heeft bevestigd dat sprake is van een 
collegebevoegdheid waardoor het college geen verklaring van geen bedenkingen aan de raad 
zal vragen;

» er geen sprake is van een lichte of tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan;
» een goede ruimtelijke onderbouwing waarom voor dit bouwplan toch een 

omgevingsvergunning kan worden verleend, ontbreekt;
» het bouwplan op breed verzet in de buurt kan rekenen o.a. vanwege de omvang van het 

bouwplan, maar ook omdat het oude duin wordt ondergraven en oude bomen worden 
gekapt;

* als gevolg van het bouwplan ook oude bomen (o.a. eikenbomen) op de omliggende erven in 
de nabijheid van de erfgrens worden bedreigd;

» het bouwplan ingaat tegen de erfdienstbaarheden die door freule Willink zijn bedongen, nl 
dat geen grond mag worden afgegraven ter behoud van het duingebied;

* het bouwplan inbreekt op de stedenbouwkundige opzet van het gebied 'het Duin' dat vrijwel 
geheel ligt op de oude strandwal en herkenbaar is door de sterke hoogteverschillen en oude 
begroeiing waaronder de eikenbomen als restant van het oorspronkelijke hakhoutbos omdat 
de wijk 'het Duin' is gebouwd op restanten van de zgn. Oude Duinen,

Spreekt zijn bezorgdheid uit over de ruimtelijke inpasbaarheid van dit bouwplan;

verzoekt het college

geen omgevingsvergunning te geven voor het voorliggende bouwplan te Willinklaan 2, 
Bennebroek, wegens strijdigheid met het bestemmingsplan en afwijking daarvan onwenselijk 
is omdat het bouwplan niet passend is binnen de beleidsregels van de Nota Ruimtelijke 
Beoordeling 2017 en bovendien natuurwaarden worden aangetast; 
voorts zorgvuldig om te gaan met de ruimtelijke inpassing van een eventueel ander 
bouwplan op bedoelde locatie;

En gaat over tot de orde van de dag.


