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Vooruitblik komende raadsperiode Commissie Grondgebied 

Inleiding 

De commissie Grondgebied behandelt onderwerpen op het brede terrein van de fysieke 

leefomgeving. Dit kunnen onderwerpen zijn die betrekking hebben op specifieke gebieden  en/of 

onderwerpen binnen de gemeenten maar ook (beleids) documenten die gelden voor de gehele 

gemeente op dit terrein. 

Een aantal ruimtelijke projecten is in de afgelopen raadsperiode gestart en zal een vervolg krijgen in 

de komende raadsperiode. Voor een aantal projecten zal de planvorming een stap verder komen. 

Een aantal projecten zal in de komende raadsperiode tot realisatie komen. In het onderstaande 

overzicht worden deze projecten benoemd. 

Een belangrijk onderwerp in de komende raadsperiode is de invoering van de Omgevingswet. In deze 

wet worden 26 wetten over de leefomgeving één Omgevingswet. Het doel van de wet is 

eenvoudigere regels opstellen en integrale afwegingen bevorderen. De wet treedt op 1 januari 2021 

in werking. Belangrijke instrumenten zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan. In deze 

raadsperiode wordt gestart met de omgevingsvisie, daarna volgt het omgevingsplan.  

 

Ruimtelijke projecten Vooruitblik 

Vitaal Vogelenzang De gemeenteraad zal naar verwachting direct na de zomer 2018 een 

besluit nemen over  de uitvoering van een herstructurering van de 

zuidwest kant van Vogelenzang. Dat betekent een 

herstructurering van alle sportvelden achter het dorpshuis, een 

(interne) verbouwing van het IKC en waarschijnlijk de bouw van een 

nieuwe gymzaal. Plus een woningbouwproject van ongeveer 70 

woningen. Na een positief raadsbesluit volgen alle 

stedenbouwkundige producten en daarna de 

bestemmingsplanprocedure.   

Reinwaterpark Bij het raadsbesluit van maart 2018 is het voorlopig ontwerp 

stedenbouwkundigplan vastgesteld met de bestuursopdracht in een 

jaar tijd het definitief ontwerp stedenbouwkundigplan aan de raad 

voor te leggen. Daarna kan het bestemmingsplan worden gewijzigd 

en naar verwachting in 2020 worden gestart met de 

bouwactiviteiten. 

Landje van Van Riessen/ 

Bispinckpark 

Als de raad een keuze heeft gemaakt uit één van 

bebouwingsmodellen uit het zogenoemde Stedenbouwkundig 

Perspectief kan worden gestart met verkoop van de gronden ten 

behoeve van woningbouw. Gelijktijdig moet de 

bestemmingsplanprocedure worden gestart zodat medio 2019 kan 

worden gestart met de bouw. 

Blekersveld Deze locatie leent zich voor (gestapelde)woningbouw. In 2017 heeft 

de raad deze locatie aangewezen als pilot om te experimenteren 

met de in te voeren Omgevingswet. 



Park Vogelenzang Een deel van het terrein van GGZ InGeest in Bennebroek wordt 

herontwikkeld tot woongebied. Een stedenbouwkundig plan is 

vastgesteld. De anterieure overeenkomst en het bestemmingsplan 

zullen in 2018 en 2019 ter besluitvorming worden voorgelegd. 

Dennenheuvel Voor landgoed Dennenheuvel is, na het vertrek van de zusters uit 

het klooster, een nieuwe functie gezocht. Er wordt een combinatie 

van wonen en maatschappelijke functies mogelijk gemaakt. Er is al 

een stedenbouwkundig plan vastgesteld. In 2018 volgt het 

stedenbouwkundig plan voor de volkstuinen, de anterieure 

overeenkomst en het vaststellen van het bestemmingsplan. 

Bos Tuin en Dier De planontwikkeling verloopt moeizaam na diverse mislukte 

pogingen om tot een stedenbouwkundig plan te komen. De 

initiatiefnemer en de gemeente blijven met elkaar in gesprek en er 

komen hoogstwaarschijnlijk nieuwe plannen. Een 

stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan 

komen de komende jaren waarschijnlijk voorbij. 

Overige ruimtelijke 

projecten 

Voor een aantal kleinere projecten zal aan de raad een  herziening 

van het bestemmingsplan worden voorgelegd of er zal worden 

gevraagd een besluit te nemen over een Verklaring van Geen 

Bedenkingen (VVGB). Bijvoorbeeld Brouwerskolkweg 2, 

Strandpaviljoen De Republiek, De HOED Ter Hoffsteedeweg, 

Zorgcentrum Wildhoef, Zorgcentrum Oldenhove, Leidsevaart 

woningen Brederode Wonen. 

 

Omgevingswet Vooruitblik 

Implementatie 

Omgevingswet 

Doelstelling : Samen werken aan een aantrekkelijke 

leefomgeving, waarin elke inwoner 

weet wat kan en mag en waar de gemeente faciliteert. 

Omgevingsvisie We staat aan het begin van het traject van de ontwikkeling van de 

gemeentelijke omgevingsvisie. Binnen enkele maanden wordt een 

projectplan gepresenteerd waarin de processtappen staan en wat 

van alle participanten (waaronder de raad) verwacht wordt de 

komende jaren.  

Pilots Om alvast gevoel te krijgen voor de nieuwe wet is een aantal 

projecten tot pilot benoemd. Op deze manier kan alvast geoefend 

worden met de uitgangspunten van de nieuwe wet. De pilots zijn: 

Vitaal Vogelenzang, Dennenheuvel, Blekersveld, Bispinckpark. 

Omgevingsplan In 2020/2021 zal gestart worden met het opstellen van een nieuw 

omgevingsplan voor het grondgebied van de gemeente 

Bloemendaal. Iedere gemeente heeft vanaf dat moment 1 

omgevingsplan, dat in delen herzien kan worden.  

Was-wordt Dit jaar wordt gestart om alle regels en beleid op gebied van de 

fysieke leefomgeving per gemeente op te zoeken. Die moeten met 

de rijksregels, die straks aan de gemeenten worden overdragen, een 

plek krijgen in het Omgevingsplan. 

 

Overige onderwerpen Vooruitblik 

Meerjaren-programma 

verkeersplannen/ 

wegreconstructies 

Aan de wordt een nieuw meerjaren-programma voorgelegd voor de 

grote verkeersplannen/wegreconstructies. Per jaar worden 1 of 2 

projecten gepland, al dan niet in combinatie met onderhoud weg-



/riool. De keuze voor de raad is: prioriteit bepalen, wel/niet 

koppelen aan weg/riool en extra budget beschikbaar stellen. Als 

basis hanteert het college de update van het verkeerscirculatieplan, 

die begin 2018 is gemaakt. 

Duinpolderweg De provincie zal rond de zomer van 2018 een definitieve 

voorkeursvariant voor de Duinpolderweg bekend maken. 

Waarschijnlijk raakt het tracé niet aan de gemeente Bloemendaal, 

maar de raad zal toch de behoefte kunnen hebben een standpunt in 

te nemen. 

Energietransitie Bloemendaal gaat samen optrekken met Heemstede en Zandvoort 

om door middel van een routekaart in beeld te krijgen welke 

partijen een rol spelen in deze transitie, en wat de feiten en cijfers 

zijn omtrent de gebouwde omgeving.  Deze routekaart  wordt een 
visualisatie van de huidige stand van zaken van de bestaande 

gebouwde omgeving, met als doel het in beeld brengen van 

kansrijke en benodigde maatregelen.  

MRA De Metropoolregio Amsterdam wil een aantal opgaven gezamenlijk 

aanpakken. Het gaat bijvoorbeeld om bereikbaarheid, 

woningbouwopgave, landschap, toerisme en energietransitie. Om 

die reden heeft de MRA in 2016 de MRA agenda opgesteld. 

Momenteel wordt gewerkt aan de acties die op deze agenda staan.  

In 2019 komt een nieuwe MRA agenda. 

Ontwikkelperspectief 

Binnenduinrand  

Het Ontwikkelperspectief heeft als doel het unieke en hoogwaardige 

landschap van de Binnenduinrand voor de toekomst veilig te stellen 

en verder te kunnen versterken. Het betreft een samenwerking van 

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Het 

ontwikkelperspectief zal in  2018 ter vaststelling aan de 

gemeenteraad worden voorgelegd. 

Woonvisie In 2017 is de Woonvisie 2012 – 2016 geëvalueerd. De raad heeft 

toen de opdracht gegeven om de Woonvisie te actualiseren.  

De nieuwe Woonvisie is in samenspraak met de partners op het 

gebied van Wonen opgesteld. De commissie Samenleving heeft op 

21 februari 2018 geadviseerd om de nieuwe Woonvisie nog niet vast 

te stellen, maar om na de verkiezingen nog een extra 

beeldvormende avond te houden en de nieuwe Woonvisie daarna 

opnieuw ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.  

 

Groen Vooruitblik 

Periodieke vaststelling 

onderhoudsplan 

kapitaalgoederen 

Dit is een jaarlijks onderdeel van de begroting. Het plan is nog 

actueel vastgesteld voor laanbomen en regulier groenonderhoud. 

Een klein onderdeel dat nog bepaald moet worden is of de jaarlijkse 

investering in renovatie plantsoenen toereikend is om geen 

achterstallig onderhoud te laten ontstaan. 

 

Evaluatie bosparkenplan 

2007-2017 

De uitvoering van het bosparkenplan wordt begin 2019 afgerond, 

daarna volgt een evaluatie van het resultaat van deze investering. 

 

Overdracht beheer 

Zeeweggronden 

Het voorstel is om het regulier beheer van de duinen langs de 

Zeeweg, dat in de praktijk al jarenlang door PWN wordt uitgevoerd, 

formeel over te dragen aan PWN. Een concept overeenkomst is door 

de gemeente van advies voorzien en wacht nu op reactie van PWN.  



 

Voorstel aansluiten bij WBE 

Duinstreek  

De jachtgerechtigden in de regio (terreinbeheerders met meer dan 

40 hectare grond in eigendom) zijn verenigd in WBE Duinstreek. De 

gemeentes hebben zich nog niet aangesloten, deze vraag is nu 

gesteld door het bestuur van de WBE. Het ligt voor de hand dat de 

gemeentes in Kennemerland Zuid ook lid worden van deze 

vereniging. Overigens moet nog nader worden uitgezocht of dit een 

raadsbesluit of alleen een collegebesluit vraagt. 

 

 


