
PREADVIES MOTIE/ AMENDEMENT 

 

Aan:  De leden van de gemeenteraad 

Van: Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal 

Datum: 2 juni 2022 

Motie nr:   

Onderwerp: Motie vreemd aan de orde van de dag: Het beëindigen van de 

bestemmingsplanprocedure Blekersveld 

 

Aanleiding 

Door de fractie van Liberaal Bloemendaal is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. 

Deze motie heeft betrekking op het beëindigen van de bestemmingsplanprocedure Blekersveld. 

 

Advies 

Ontraden. De motie heeft geen juridische uitwerking omdat de bevoegdheid tot het nemen van een 

besluit over een bestemmingsplan niet bij het college berust. 

 

Toelichting op advies 

Technisch 

Op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ter inzage leggen van het 

ontwerpbestemmingsplan. Hierbij verzocht de gemeenteraad om extra aandacht en onderzoek naar 

eventueel laagfrequent geluid. Vanwege het afronden en actualiseren van de onderzoeken is het 

bestemmingsplan op maandag 25 april 2022 ter inzage gelegd. Het plan ligt nog ter inzage tot en 

met 7 juni 2022. De procedure omtrent een bestemmingsplan is vastgelegd artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening.  

 

 
 

Ingevolge sub d. en vaste jurisprudentie1 is het dus enkel de gemeenteraad die de bevoegdheid 

heeft om een besluit te nemen over een bestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. Dit omdat 

een intrekking van het college niet appellabel is. Het college kan het bestemmingsplan dus wel 

intrekken maar dit heeft geen gevolgen omdat de gemeenteraad hoe dan een ook een besluit dient 

te nemen (zie hiervoor de eerder genoemde jurisprudentie). De gemeenteraad kan wel het besluit 

nemen om het bestemmingsplan niet vast te stellen. Hiertegen is beroep is mogelijk. 

De oproep aan het college om de bestemmingsplanprocedure te beëindigen is niet uitvoerbaar 

omdat deze bevoegdheid niet bij het college berust. 

 

Inhoudelijk 

Er is algehele consensus dat op Blekersveld ruimte dient te zijn voor permanente woningbouw. Het 

bestemmingsplan maakt dit mogelijk. Hierbij worden maximaal 80 woningen toegestaan. Ook 

bevat het bestemmingsplan globale bouwvlekken waardoor er voldoende ruimte is voor 

participatie. Bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven dat participatie na 

de vaststelling van het bestemmingsplan kan plaats vinden door het opstellen van een 

stedenbouwkundig plan. 

                                                           
1 ABRvS 4 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM3260 en ABRvS 20 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:987 



 

Voor het bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om de ruimtelijke 

aanvaardbaarheid aan te tonen. Ingevolge jurisprudentie kennen bepaalde onderzoeken slechts 

een beperkte houdbaarheid (bijvoorbeeld 2 jaar). Het niet doorzetten van deze procedure betekent 

dat deze onderzoeken te zijner tijd opnieuw gedaan dienen te worden.  

 

Het bestemmingsplan is in lijn met de huidige wetgeving rond stikstof. Dit is een onderwerp wat 

nog altijd in ontwikkeling is. Het is onwenselijk het risico te lopen dat de wetgeving later wijzigt 

waardoor woningbouw niet, of met grote vertraging, mogelijk is. Dit betekent kapitaalvernietiging 

vanwege uitgevoerde sanering, kappen bomen, bouw- en woonrijp maken en uitgevoerde 

onderzoeken.  

 

Tot op heden zijn er overigens geen zienswijzen ontvangen op het bestemmingsplan.  

 

Conclusie 

De oproep aan het college om de bestemmingsplanprocedure te beëindigen heeft geen juridische 

uitwerking omdat de bevoegdheid tot het nemen van een besluit met betrekking tot het 

bestemmingsplan niet bij het college berust. De gemeenteraad dient hoe dan ook zelf het besluit te 

nemen tot het wel of niet vaststellen van het bestemmingsplan bij het behandelen van de 

zienswijzen. De besluitvorming over eventuele vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland 

voor de gemeenteraadsvergadering van september 2022. 
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