
Aerdenhout, 26 november 2020

INLEIDING:
Het betreft de in 1990 in drie tranches verticaal gesplitste villa en bijbehorende 
grond, almede een mandelig perceel waarop drie garageboxen staan. Daar is een 
bestemmingsplan op geprojecteerd dat volstrekt afwijkend is omdat het naar de 
weg toe gekeerd ligt, qua volume ten nadele van perceel Slingerweg 6 is, en 
bovendien voor perceel 6 belast is met een erfdienstbaarheid. 

Vanwege diverse aanleidingen bestaat de wens tot een eigen uitrit naar de weg 
en de daarbij behorende herplaatsing van de garage naar de eigen grond. Het 
verkrijgen van een eigen uitrit is goedgekeurd door toenmalig wethouder 
Kruijswijk en inmiddels gerealiseerd. Echter, voor het bijbehorende herplaatsen 
van bijgebouw op onze eigen grond ligt het bestemmingsplan dwars. Een 
principeverzoek tot “aanpassing bestemmingsplan” is in 2016 afgewezen, evenzo 
het bezwaarschrift daarop. 

Vanaf 2018 is de weg van “vergunningsvrij bouwen” bewandeld, maar daarvoor is 
bepaling van de positie van het achtererf belangrijk. De plek van de voorgevel 
heeft de afgelopen twee jaar tot verschillende en bovenal tegenstrijdige inzichten 
bij de ambtenaren geleid. Uiteindelijk heeft februari 2020 de Helpdesk van het 
Ministerie geconcludeerd dat de westgevel de voorzijde van de villa is. Maar op 
dat datzelfde moment hebben de nieuwe buren van perceel 6A een bijgebouw 
mogen realiseren, juist aan deze westzijde. Maar daarvoor moest de voorgevel 
ineens weer achtergevel worden….

Gevolg is dat nu een pand ontstaan is met drie achtererven in drie verschillende 
richtingen. Echter, om onverklaarbare redenen moest ineens een bizarre knik in 
ons achtererf ontstaan vanwege de bocht in de Slingerweg. Het gevolg is dat ik nu 
niet vergunningsvrij kan bouwen op de esthetisch te verkiezen plaats ver van ons 
woonhuis af en bovendien uit de erfdienstbaarheid met perceel 6A, maar wel mag 
bouwen direct voor het hoofdhuis. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? 

Ik heb de ontstane situatie in juni dit jaar bij de gemeenteraad weer aangekaart. 
Vervolgens zijn in augustus twee juridisch medewerksters bij mij langs geweest 
met de boodschap “het op te moeten lossen”, naar hun idee via aanpassing 
achtererfgebied via een kruimelprocedure, doorlooptijd 8 weken. 

COMMUNICATIE:
Vervolgens hebben we een maand niets meer gehoord van de juridisch 
medewerksters, ondanks de afspraak wekelijks te worden bijgepraat. Via een 
omweg krijgen we te horen dat de griffier aangeeft “dat men in afwachting is van 
een principeverzoek maar de burger nog niets heeft aangeleverd”, een verzoek 
dat nooit bij ons terecht is gekomen en ook niet conform de afspraak is om via 
een “verklaring van geen bezwaar” annex kruimelplan te zullen handelen. 
Twee weken geleden is hierover een motie ingediend door Hart van Bloemendaal 
en gesteund door de raad.   

Na de eerste zes jaar ben ik we nu, vanaf moment indienen van een verzoek aan 
de gemeente, weer een half jaar verder. Mijn conclusie is dat de communicatie 
tussen ambtenaren onderling niet alleen slecht loopt maar ook tegenstrijdig is. Ik 
heb daar herhaalde voorbeelden van meegemaakt. Maar ook de communicatie 
tussen de burger en de wethouder is volstrekt afwezig. Op onze dagelijkse 
telefoontjes, om eenvoudig een afspraak te maken naar aanleiding van de motie, 
wordt niet gereageerd. 

VERZOEK:
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Waar mijn nieuwe buren in dezelfde villa begin 2020 binnen enkele weken een 
bijgebouw hebben mogen realiseren aan wat nota bene de voorgevel van het 
gebouw was, ben ik nu zes jaar onderweg met allerlei tegenstrijdigheden. En 
afgepeld tot de essentie gaat het om niet meer dan een aanpassing van 15 m2 
vergunningsvrij bouwen. Dat vraagt flexibiliteit en bereidwilligheid: denken in 
oplossingen en niet denken in regels (die bovendien met betrekking tot deze villa 
zeer aanvechtbaar zijn). Want hoewel ik begrijp dat een nauwgezet gevolgd 
reglement over respectievelijk bestemmingsplan en vergunningsvrij bouwen 
houvast biedt aan ambtenaren, is bij uitstek deze villa een voorbeeld waarbij 
regels in de weg zitten en niet tot een oplossing zullen leiden. Het zoeken naar de 
meest eenvoudige oplossing vervolmaakt bovendien de mede door de gemeente 
in 1990 goedgekeurde (maar achteraf waarschijnlijk onwenselijke) splitsing van 
pand en perceel. 

Bij deze gelegenheid het verzoek aan de wethouder of ik op korte termijn een 
afspraak met hem kan maken om dit eindelijk op te lossen. En een verzoek of de 
raad het proces wil (blijven) controleren. Ik begrijp best dat de wethouder een 
drukbezet man is, maar het zo fijn zijn als ik zaken kon bespreken, zeker omdat 
dit al vijf jaar duurt. En als dat om corona-technische redenen niet in het 
gemeentehuis kan, dan kan het uiteraard bij mij ter plaatse. 

Dank voor uw aandacht.

Bijlage 1: Bestemmingsplan
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Bijlage 2: 2020, situatie met drie tegendraadse achtererven
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Bijlage 3: Wonderlijke knik in grens achtererf waardoor ongewenste situering van 
de garage = direct voor het hoofdhuis (grijs). 
En geplande situering bijgebouw (roze) met de 15 m2 afwijking (blauw)
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