
 

 

Beantwoording zienswijzen Elswoutshoek           2019002037 
 

 

1. Inleiding 

Het ontwerp vvgb hebben tot en met 27 december 2018 ter inzage gelegen. Een ieder kon tot het einde van deze termijn een zienswijze indienen op de 

ontwerp vvgb. Gedurende deze termijn is er een zienswijze ingediend.  

 

2. Samenvatting en conclusie 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding om de geweigerde vvgb aan te passen. 

 

 

3. Inhoudelijke beantwoording 

 Opmerking Beantwoording Actie 

 Zienswijze    

1. Indiener geeft aan dat hem is verteld dat 

hij 160 m2 bijgebouwen bij de 

bestemming wonen mocht aanbouwen.  

Conform het bestemmingsplan heeft de indiener het recht om een 160m2 te 

bouwen aan bijgebouwen. Hiervoor is op 31 mei 2018 aanvraag om 

omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente en deze vergunning is verleend.  

De zienswijze 

heeft geen 

betrekking op de 

weigering vvgb. 

2

. 

Indiener geeft aan het vreemd te vinden 

dat hij 81m2 van 250m2 voor de schuur 

moet aftrekken. Volgens het door de 

gemeente ingeschakelde bureau 

Agrarische commissie wordt aangegeven 

dat EWH 250m2 tot 300m2 schuur/stal 

nodig heeft. Indiener geeft aan dat de 

gemeente onterecht 81 m2 van de 

250m2, die in nota landgoederen 

Bloemendaal 2016 worden genoemd, 

aftrekt. Het bestemmingsplan geeft aan 

dat er voor wonen 160 m2 bijgebouw 

gebouwd mag worden wat los staat van 

de 250m2 bijgebouwen bestemd voor 

schuur en stal. 

In de Nota landgoederen Bloemendaal (hierna: Nota) staat het beleid om af te 

wijken van het bestemmingsplan om een dierenverblijf en een berging op een 

landgoed toe te staan.  

In de Nota wordt de mogelijkheid geboden per landgoed maximaal 150m2 aan 

dierenverblijven en 100m2 aan berging toe te staan. Dit betreft een maximum. 

Een sleutelbegrip van de Nota is maatwerk. Elk landgoed is immers uniek. Per 

landgoed wordt er bekeken hoe de kwaliteit kan worden behouden en er dus 

sprake is van de goede ruimtelijke ordening. Op 8 maart 2018 heeft de 

gemeenteraad het ruimtelijk kader voor de realisatie van een schuur en een stal 

vastgesteld. Dit ruimtelijk kader is het uitgangspunt dat is gehanteerd bij het 

beoordelen van de aanvraag. Hierin staat vermeld, dat, indien 160m2 aan 

bijgebouwen wordt gebouwd ten behoeve van de voormalige dienstwoning, de 

bestaande stal van 81m2 en de vergunde berging van 50m2 afgetrokken moeten 

worden van het maximum van 250 m2. Hierdoor resteert er 119m2 voor een stal 

en berging. Indien verzocht wordt de vergunning van de nog niet gerealiseerde 

berging van 50m2 in te trekken, resteert er 169 m2 voor een stal en berging. 

 

De zienswijze 

geeft geen 

aanleiding om de 

weigering vvgb 

aan te passen. 



 

 

 
Afbeelding 1: Uitsnede ruimtelijke plannen met maatvoering maximum oppervlakte bijgebouwen: 160m2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
afbeelding 2: Utiliteitszone, bron Kavelpaspoort Elswoutslaan 4 Overveen Corsa 2017002794 


