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Motie “paardenbak” EWH/west. 

 

Van  : LB, PvdA 

Betreft  : voorstel tot wijziging bestemmingsplan 

Datum motie : 25 september 2014 

Datum raad : 25 september 2014 

 

 

De Raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 25 september 2014, 

 

Gehoord het debat in de commissie Bestuur & Middelen op 11 en 18 september 

2014 naar aanleiding van door de wethouder van ruimtelijke ordening gedane uit-

spraken in een interview in het Haarlems Dagblad van 16 augustus 2014, en voorts 

het debat in de Commissie Grondgebied op 9 september 2014 ten aanzien van het 

dossier Elswouthoek en dan in het bijzonder ook gelezen hebbende de plannen van 

het college ten aanzien van de vermeende “paardenbak” aan de westzijde van het 

landgoed, 

 

Kennis genomen hebbend van de herhaaldelijk tot uiting gebrachte wens van het 

college om tot een oplossing te komen inzake het dossier Elswouthoek,  

 

Overwegende, 

 

- dat er weliswaar in vele stukken gesproken wordt over een paardenbak maar 

in werkelijkheid is er geen sprake van een bak met omheining, maar is er 

sprake van een klein stukje grond dat ongeveer 10 cm lager ligt dan de om-

geving en waar er daarom paard op gereden kan worden. 

 

- dat het college handhavend heeft willen optreden in de overtuiging dat de ei-

genaren van dat landgoed aldaar in strijd met de regels zand hadden aange-

bracht op een stuk grond dat gebruikt kan worden om paard te rijden. 

 

- dat een onderzoek in opdracht van het college geleid heeft tot de constatering 

dat er geen zand door de eigenaren op dat stuk grond is aangebracht, 

 

- dat het college op vragen van raadsleden hierover schriftelijk heeft aangege-

ven eerst het advies van de bezwaarschriftencommissie af te wachten alvo-

rens een besluit te nemen over verdere handhaving, 

 

- dat de advocaat van de gemeente aan de bezwaarschriftencommissie per 

brief van 17 september jl heeft bericht dat de gemeente allereerst de vraag 

aan de eigenaar voorlegt of hij inderdaad de grond heeft vergraven en de 

bomen heeft gekapt en zo ja wanneer dat is gebeurd én in welke mate én op 

welke wijze. Op basis van de beantwoording van die vraag zal het college 

een definitief standpunt innemen over de vraag of er daadwerkelijk sprake is 
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van een overtreding van de planregels. Dat is een ander standpunt dan het 

college hierover aan de Raad heeft geantwoord. 

 

- dat de gemeente zich tot nu toe op het standpunt stelt dat het gebied van de 

zogenaamde paardenbak op EWH, gezien het bestemmingsplan, geen paar-

denbak toestaat,  

 

- dat de gemeente, gezien de brief van de advocaat, blijkbaar doorgaat met het 

handhaven van het bestemmingsplan gelet op het persisteren van vragen met 

een beschuldigende lading aan het adres van de eigenaren, in plaats van het 

zoeken naar een oplossing; daar waar bij het naburige landgoed er zonder 

vergunning een tweede paardenbak is aangelegd zonder dat ook daar hand-

havend is opgetreden, 

 

- dat deze, in ieder geval ogenschijnlijke, ongelijkheid zo snel mogelijk onge-

daan moet worden gemaakt  

 

- dat er blijkbaar, gezien de omgeving en het totaal ander gebruik dan “natuur” 
van twee direct aangelegen gronden ( ten noorden en ten zuiden van het be-

wuste stuk grond), sprake moet zijn geweest van een omissie bij het vast 

stellen van het bestemmingsplan ten aanzien van dit bewuste stukje grond, 

waar dat gebied als natuurgebied in is vast gelegd. 

 

- dat er, gezien het feit dat het college, nu zij op het naastgelegen landgoed een 

tweede paardenbak, welke na 2003 is aangelegd, heeft vergund, twee paar-

denbakken op landgoederen blijkbaar niet uitsluit, de mogelijkheid derhalve 

dient te zijn, dat ook op dit landgoed, in ieder geval aldaar aan de westzijde 

ook een paardenbak moet kunnen komen daar er voorheen ook als zodanig 

van dat stuk grond gebruik is gemaakt. 

 

- dat dergelijke omissies in bestemmingsplannen zo snel mogelijk hersteld 

dienen te worden. 

 

- dat er een schriftelijke verklaring is van een eigenaar van een Loonwerk be-

drijf, dat hij sinds 1999 het bewuste stuk grond ten behoeve van een eerdere 

eigenaar diverse malen gevlakt heeft, omdat hier de aanwezige paarden wer-

den bereden voor dressuur en springen. Voorts heeft hij verklaard dat nadat 

de meeste paarden verdwenen waren hij dat stuk grond geregeld gemaaid 

heeft om het schoon te houden. Voorts dat de vlakte zoals deze er nu bijligt 

nooit is veranderd. 

 

- dat er blijkbaar sprake is geweest van het gebruik van dit stuk land ten be-

hoeve van het rijden en berijden van paarden, voordat de huidige eigenaren 

eigenaar werden van dit stuk grond en het er derhalve op z’n minst op lijkt 
dat de huidige eigenaren het stuk grond niet gevlakt hebben. 
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Van mening zijnde  

 

- dat een oplossing ten aanzien van dit probleem zowel in politiek maatschap-

pelijk opzicht van belang is, maar ook in het belang van de eigenaren van 

Elswouthoek en de gemeente, 

 

- dat die oplossing zou moeten worden gevonden in een wijziging van het be-

stemmingsplan ter plaatse aan de westzijde van het landgoed, zonder dat er 

aan andere mogelijkheden binnen dit landgoed getornd gaat worden, zodat er 

in ieder geval aldaar een paardenbak gerealiseerd kan worden ongeacht wie 

de eigenaar van dat stuk grond ook is. 

 

Verzoekt het college 

 

- bij de eerstvolgende herziening of correctie van het per plaatse geldende  be-

stemmingsplan dit specifieke stukje grond alsnog de bestemming paardenbak 

te geven, althans zo'n bestemming te geven dat dit stuk grond gebruikt kan  

worden als om paardenbak te fungeren, dan wel om als zodanig daar regel-

matig te kunnen gebruiken om paard te kunnen rijden en daartoe de noodza-

kelijke voorbereidingen te treffen en een dergelijke wijziging’s procedure te 
starten 

 

- de huidige activiteiten ten aanzien van de handhaving in het kader van het 

aannemen van deze motie te staken dan wel die besluiten tot handhaving in 

te trekken 

 

- in ieder geval voor 1 maart 2015 een dergelijke herziening te starten 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie LB  Fractie PvdA  Fractie …..  Fractie …..      

 

 

L.J.L. Heukels  Th.H.M. Wolf  ……………….     ……………… 

 

 


