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Onderwerp
Besluit tot afwijzen verklaring van geen bedenkingen bouw stal en schuur op landgoed 
Elswoutshoek

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2019

besluit:

de verklaring van geen bedenkingen voor de op 31 mei 2018 aangevraagde bouw van een stal en 
schuur op landgoed Elswoutshoek ingevolge artikel 2.27 Wabo te weigeren

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 18 april 2019

, voorzitter

, griffier

Besluit raad: aangenomen 
Stemmen voor: 17
Stemmen tegen: 1 
Afwezig: 1
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Voorgesteld besluit
De verklaring van geen bedenkingen voor de op 31 mei 2018 aangevraagde bouw van een stal en 
schuur op landgoed Elswoutshoek ingevolge artikel 2.27 Wabo te weigeren.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Op 31 mei 2018 is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een stal en 
schuur van in totaal 250m2 op het landgoed Elswoutshoek. De aanvraag is om strijd met zowel het 
geldende bestemmingsplan als met de, door uw raad op 8 maart 2018 vastgestelde, ruimtelijke 
kaders. Om die reden heeft uw raad op 1 november 2018 besloten de ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) te weigeren. Nadat uw raad de ontwerp vvgb heeft geweigerd, is ook de 
omgevingsvergunning in ontwerp geweigerd en zijn beide voor een periode van zes weken ter 
inzage gelegd zodat een ieder zienswijzen kan indienen.

Op 27 december 2018 heeft de aanvrager van de omgevingsvergunning zijn zienswijze kenbaar 
gemaakt.

Beoogd effect
De ingediende zienswijze heeft geen aanleiding om de weigering vvgb aan te passen. De 
aangevraagde omgevingsvergunning voldoet niet aan de, door uw raad op 8 maart 2018 
vastgestelde, gestelde ruimtelijke kaders. De aanvraag om omgevingsvergunning zal door het niet 
afgeven van een vvgb definitief worden geweigerd.

Politieke keuzeruimte
Het ruimtelijke kader voor het bouwen van een stal en schuur zijn reeds door uw raad afgewogen 
in het raadsbesluit van 8 maart 2018. De aanvraag om omgevingsvergunning voldoet niet aan dit 
ruimtelijke kader.

Gedachtegang
Argumenten
Uw raad heeft op 1 november 2018 het voornemen uitgesproken om de vvgb te weigeren. Conform 
de strekking van dit eerdere besluit, wordt met dit voorstel de procedure afgerond.

In het door op 8 maart 2018 vastgestelde ruimtelijk kader is opgenomen dat, in het geval er 
160m2 aan bijgebouwen ten behoeve van de voormalige dienstwoning Elswoutslaan 4 worden 
gebouwd, de bouwrechten van de huidige stal/berging van 81m2 in mindering worden gebracht op 
een eventueel verzoek voor de ruimte voor een nieuwe stal en berging.

Kanttekeningen
De indiener van de zienswijze geeft aan dat de gemeente ten onrechte 81m2 van de 250m2 die 
conform de nota Landgoederen gebouwd mag worden aftrekt. Bij de behandeling van de vvgb voor 
het woonhuis Elswoutshoek, 30 maart 2017, is bepaald door uw raad dat het aantal m2 van de 
bestaande schuur in mindering moet worden gebracht op een eventuele nieuwe aanvraag voor de 
bouw van een schuur en/of berging.
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Alternatieven
Het verlenen van medewerking aan de realisering van een stal en schuur van 250m2 zonder aftrek 
van 81 m2. Dit gaat in tegen uw besluit genomen op 8 maart 2018, waarin u de ruimtelijke kaders 
vaststelt.

Overwegingen van het college
Het college verzoekt uw raad een vvgb te weigeren omdat de gevraagde oppervlakte van de stal en 
schuur niet past binnen de ruimtelijke kaders die op 8 maart 2018 door uw raad zijn vastgesteld.

Middelen
N.v.t.

Participatie
Er is een uitgebreide voorbereidingsprocedure toegepast.

Communicatie
Na besluitvorming wordt de aanvrager hierover geïnformeerd.

Samenwerking (Heemstede)
Niet van toepassing

Vervolgproces/evaluatie
Na de besluitvorming wordt de aanvrager in kennis gesteld van het besluit. Tegen het 
weigeringsbesluit kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Bijlagen
Nota beantwoording zienswijze Corsa 2019 00 3673

Achterliggende documenten
geen

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


