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Amendement ten aanzien het vaststellen van het bestemmingsplan "Park 
Vogelenzang"
Corsanummer:

Van: CDA, Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal,

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Amendement bij raadsvoorstel

Bloemendaal

De Gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op 12 december 2019,

Constaterende dat:

1. De Gemeenteraad in de vergadering van 12 december 2019 een besluit moet nemen over het vaststellen 
van het bestemmingsplan Park Vogelenzang.
Dat in artikel 5 van de planregels, dat de bestemming "Maatschappelijk" reguleert, het navolgende 
artikellid is opgenomen:

"5.5 Wijzigingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan voor de gronden met de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebieď de 
bestemming 'Maatschappelijk' wijzigen in de bestemming 'Woongebied', met inachtneming van de 
volgende randvoorwaarden:
a. er worden niet meer dan 50 nieuwe wooneenheden toegevoegd aan het aantal zoals opgenomen in 

artikel 16.1;
b. het aantal nieuwe woningen moet passen binnen het regionale en gemeentelijke 

woningbouwprogramma;
c. de regels van de bestemming 'Woongebied' zijn na wijziging van toepassing;
d. voor de stedenbouwkundig ruimtelijke kenmerken wordt aangesloten bij op 26 januari 2017 

vastgestelde Stedenbouwkundig Plan;
e. bij elke woning dient in voldoende mate in de parkeerbehoefte op eigen terrein te worden voorzien, 

conform het bepaalde in artikel 14; parkeren voor bezoekers mag worden aangelegd in het openbare 
gebied;

f. er dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de wettelijke randvoorwaarden op het gebied 
van milieuhygiënische regelgeving, bodemkwaliteit, externe veiligheid, economische uitvoerbaarheid, 
natuurwetgeving, wateraspecten, cultuurhistorie en archeologie."

2. Met het bevoegd gezag genoemd in artikellid 5.5 het - bestuursorgaan - college van Burgemeester en 
Wethouders (hierna: "het College") wordt bedoeld;

3. Uit de planverbeelding zoals gepubliceerd op Ruimtelijkeplannen.nl blijkt dat de wijzigingsbevoegdheid 
zoals verwoord in artikel 5.5 betrekking heeft op drie deelgebieden binnen het plangebied met de 
bestemming "Maatschappelijk".

4. Derhalve op basis van artikellid 5.5 het College - en derhalve niet de Gemeenteraad - kan beslissen of over 
de drie deelgebieden in totaal 50 woningen extra mogen worden gebouwd.

Overwegende dat:

1. De keuze om in de toekomst via het bestemmingsplan nog eens 50 extra woningen mogelijk te maken in 
de dorpskern Bennebroek, niet anders te kwalificeren is dan een majeure ingreep op het gebied van de 
ruimtelijke ordening in de gemeente Bloemendaal;

2. De Gemeenteraad en niet het College derhalve het aangewezen bestuursorgaan is om namens de burgers 
van de gemeente Bloemendaal te beslissen over dergelijke majeure ingrepen;

3. Er op dit moment op basis van een goede ruimtelijke ordening ook geen enkele nut en noodzaak is om te 
beslissen over een andere bestemming van de drie deelgebieden in het bestemmingsplan. Immers, de drie 
deelgebieden kunnen en worden conform de geldende bestemming gebruikt.
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4. Het op basis van een goede ruimtelijke ordening ook niet de voorkeur verdient om de betreffende 
deelgebieden in het bestemmingsplan als wijzigingsgebied aan te wijzen. Immers, door de gekozen 
flexibiliteit in het voorliggende bestemmingsplan (o.a. door het werken met bouwvlekken/geringere 
uitwerking van het bestemmingsplan) en gezien het feit dat het voorliggende bestemmingsplan al een 
majeure bouwopgave van 250 woningen kent, is het lastiger in te schatten hoe de reeds te bouwen massa 
van 250 woningen zich zal verhouden tot de parkachtige omgeving die planologisch wordt nagestreefd. 
Voorts is het moment dat er concreet zicht is op "of "en "wanneer" de maatschappelijke functie uit dat 
betreffende deelgebied zal verdwijnen, het beste moment om te bepalen aan welke bestemming er dan 
behoefte is in het betreffende deelgebied.

5. De vaststelling van het bestemmingsplan minder kans loopt vernietigd te worden door een uitspraak van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Immers, door het laten vervallen van de 
wijzigingsbevoegdheid - en dus het vervallen van de potentiële kans op 50 woningen extra - komt er ook 
minder druk te liggen op de nu al problematische verkeersontsluiting van het plangebied.

6. Door het laten vervallen van de wijzigingsbevoegdheid er ook geen verwachtingen worden gewekt bij 
(toekomstige) eigenaren van het plangebied. Verwachtingen die de bestuursorganen van de gemeente 
Bloemendaal in de toekomst mogelijk ook niet waar willen of kunnen maken.

7. Het laten vervallen van de wijzigingsbevoegdheid ook deels tegemoet komt aan hetgeen gevraagd is door 
burgers die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het onderhavige bestemmingsplan.

BESLUIT:

De Gemeenteraad besluit de wijzigingsbevoegdheid in artikel 5.5 planregels van het bestemmingsplan Park 
Vogelenzang te laten vervallen en de planverbeelding hierop aan te passen.

Ingediend door: CDA, Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal,........................................
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