
2015053482 
 

MOTIE 

 

Van: D66 

 

  

De gemeenteraad van Bloemendaal, bijeen op vrijdag 10 juli 2015: 

 

constateert dat: 

Ȉ de Verklaring Van Geen Bedenkingen over het revitaliseringsplan Elswoutshoek is ingetrokken; 
 

overweegt dat: 

Ȉ er hiermee geen kader meer is voor mogelijke ontwikkelingen voor Elswoutshoek; 
 
Het inrichtingsplan Utiliteitszone geldt nog steeds als ruimtelijk kader voor ontwikkelingen op 
Elswoutshoek. 

 
Ȉ eigenaren altijd het recht houden een bouwplan in te dienen met verzoek tot bestemmingswijziging; 

 

verzoekt het college onder meer minimaal de volgende kaders mee te nemen voor een mogelijk volgende 

aanvraag van verklaring van geen bedenkingen: 

1. de woning heeft een maximaal woonoppervlak van 180m2 (BVO) en daarin opgenomen een 

inpandige garage van max. 50m2.  De woning wordt verdeeld over twee bouwlagen (bron: 

eindverslag oplossingsrichting Elswoutshoek 3 oktober 2013 ) 

 
Het limiteren van het woonoppervlak is in strijd met de Bloemendaalse wijze van 
bestemmen, waarin alleen de bouwmassa van een gebouw (bestaande uit footprint, 
goothoogte en bouwhoogte) wordt vastgelegd. Aan het limiteren van het woonoppervlak 
kan ook geen stedenbouwkundige en planologische relevantie worden toegekend. De 
ruimtelijke kwaliteit van een perceel of gebied wordt bepaald door de situering van 
bebouwing en de bouwmassa (footprint, goothoogte en bouwhoogte) en niet door het 
woonoppervlak.   
 
Bij het toestaan van nieuwe bebouwing hanteert ons college het uitgangspunt dat de 
ruimtelijke kwaliteit ter plaatse moet worden verbeterd. Dit principe is vastgelegd in de nota 
ruimtelijke beoordeling die uw raad in 2010 heeft vastgesteld.  
 
Ons college streeft naar een stedenbouwkundig en landschappelijk optimale inpassing van 
nieuwe bebouwing. Dit betekent dat bij de bouw van een nieuwe woning altijd moet worden 
onderzocht wat een passende bouwmassa op een bepaalde locatie is.   
 
Aan het bovenstaande voorstel ligt geen onderzoek naar de gewenste bouwmassa ten 
grondslag. Ons college adviseert uw raad daarom om eerst te onderzoeken welke 
bouwmassa passend is voor de bouw van een nieuwe woning en op basis daarvan een 
besluit te nemen over de maximale footprint, goothoogte en bouwhoogte.  
 

2. de woning wordt gebouwd in met woonbestemming aangegeven gebied in het bestemmingsplan (zie 

gele gebied in kaart hieronder); 

 
Bij het toestaan van nieuwe bebouwing hanteert ons college het uitgangspunt dat de 
ruimtelijke kwaliteit ter plaatse moet worden verbeterd. Dit principe is vastgelegd in de nota 
ruimtelijke beoordeling die uw raad in 2010 heeft vastgesteld. 
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Ons college streeft naar een stedenbouwkundig en landschappelijk optimale inpassing van 
nieuwe bebouwing. Dit betekent dat er altijd moet worden onderzocht hoe nieuwe 
bebouwing het best kan worden gesitueerd op een perceel.  
 
Aan het bovenstaande voorstel ligt geen onderzoek naar de inpassing van de woning ten 
grondslag. Om te voorkomen dat de woning wordt gesitueerd op een locatie die in 
stedenbouwkundig en landschappelijk opzicht niet passend is, adviseren wij uw raad om 
eerst een onderzoek naar de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing af te 
wachten en op basis daarvan een besluit te nemen over de locatie waar de woning mag 
worden gebouwd.   

 

3. een stal van maximaal 150m2 wordt gebouwd in met tuinbestemming aangegeven gebied (zie 

lichtgroen gebied in kaart hieronder); 

 
Ten aanzien van dit voorstel geldt eveneens dat wij adviseren om een besluit over de 
locatie van de stal te nemen op basis van een onderzoek naar de inpassing van dit 
gebouw. Zie ook de overwegingen bij onze reactie op volgnr. 1 en 2.  

 

4. het plan moet getoetst zijn door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; 

 
Ons college adviseert positief op dit voorstel. Omdat Elswoutshoek een Rijksmonument is, 
worden bouwplannen die niet onderschikt van aard zijn, altijd voor advies aan de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed worden voorgelegd.   

 

5. een pre-alabel advies van de Provincie moet zijn ingewonnen. 

  

Ons college adviseert positief op dit voorstel. Omdat Elswoutshoek buiten het Bestaand 

Bebouwd Gebied (hierna BBG) is gelegen en onderdeel uitmaakt van de EHS, zijn de 

bepalingen over bouwen buiten BBG en bouwen in de EHS uit de provinciale ruimtelijke 

verordening van toepassing. Dergelijke bouwplannen worden altijd voor advies aan de 

provincie voorgelegd.   

 

 

 

 

 

 

 


