
BESLUIT genomen door B&W d.d. 5 februari 2019

Principeverzoek herontwikkeling buitenplaats Duinlust

Het college besluit:
1. geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de herontwikkeling van buitenplaats

Duinlust aan de Duinlustweg 16 te Overveen;
2. de aanvrager te informeren.

Princioeverzoek herontwikkelino buitenolaats Duinlust
Dit voorstel gaat over een principeverzoek voor de herontwikkeling van buitenplaats Duinlust aan de
Duinlustweg 16 te Overveen.
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1. Aanleiding

Share Estate B.V. (hierna de initiatiefnemer) heeft op 18 juli 2018 een principeverzoek ingediend voor de
herontwikkeling van buitenplaats Duinlust aan de Duinlustweg 16 te Overveen. Volgens de initiatiefnemer
is Duinlust vergeten geraakt en zijn de monumenten aan het verloederen,

Het plan van de initiatiefnemer betreft meervoudige bewoning in het hoofdgebouw (het landhuis). Het
sportgebouw en lesgebouw worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw waarbij het volume van het
lesgebouw wordt verplaatst. Beide gebouwen zijn, net als het landhuis, bestemd voor meeryoudige
bebouwing maar blijven ondergeschiK aan het hoofdgebouw. De initiatiefnemer denkt dat er in totaal ca.
16 appartementen gerealiseerd kunnen worden op het terrein. Daarnaast wordt het terrein heringericht.
Zo worden er bomen gekapt en geplant, de wegen en padenstructuur wordt aangepast en het
parkeerterrein krijgt een andere invulling. Het parkeren wordt per gebouw in kelders of half overbouwd
opgelost.

De initiatiefnemer heeft aangegeven dat het plan op het niveau van schetsontwerp is opgesteld omdat zij
eerst wil weten of uw college in beginsel bereid is om medewerking te verlenen aan het plan en zo ja,
onder welke voorwaarden. Pas als hierover duidelijkheid is, kan het initiatief nader worden uitgewerkt.

2. Voorgestcld bc¡luit
Het college besluit:
1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de herontwikkeling van buitenplaats

Duinlust aan de Duinlustweg 16 te Overveen;
2, De aanvrager te informeren.

3. Hrt bcoogd effcct
Geadviseerd wordt geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek,

1. Politickckcuzcruimte
Om het plan mogelijk te maken moet worden afgeweken van het vigerende bestemmingsplan en het
huidige beleid van de gemeente Bloemendaal. Daarom is het verzoek getoetst aan diverse beleidsstukken.
Het nemen van een principebesluit is een bevoegdheid van het college.

5. Grdachtengang
Argumenten

1.1 Het plan is strijdig met het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013
In het vigerende bestemmingsplan heeft het hoofdgebouw de bestemming'Gemengd'. Op basis van een
wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het bestemmingsplan kan dit in principe worden gewijzigd
naar de gewenste bestemming 'Wonen'. Een van de voorwaarde uit het bestemmingsplan daarbij is dat
één derde van de woningen als sociale huurwoning gerealiseerd dient te worden en aangezien het plan
hier niet vanuit gaat is het plan op dit punt strijdig met het bestemmingsplan. Verder kunnen de
bestemmingen 'Sport' en 'Natuur' op basis van het bestemmingsplan niet worden gewijzigd naar de
bestemming 'Wonen',

1.2 Het plan voldoet n¡et aan de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017
Het initiatief voldoet niet aan het beleid zoals vastgesteld in de Structuurvisie Bloemendaal, een van de
beleidsregels uit de Nota Ruimtelijke Beoordeling. In de structuurvisie wordt de eenheid van een groot
individueel landhuis, bijgebouwen, tuin en landschap als een unieke kwaliteit van landgoederen
aangemerK die behouden moet blijven, Het beleid is gericht op het in tact houden van de huidige grote
groene landgoederen met grote individuele landhuizen, zonder mogelijkheid tot versnippering of splitsing.
Het toevoegen van n¡euwe bebouwing of splitsing van bestaande landhuizen op landgoederen leidt tot
extra versnippering en tast in veel gevallen de hiërarchie aan. Dit wordt daarom in de structuurvisie als
een ongewenste ontwikkeling aangemerkt. De gemeente wil hiermee versnippering tegengaan en het open
en groene karakter van de landgoederen behouden.
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1.3 Het plan voldoet n¡et aan de Nota Landgoederen Bloemendaal 2016
In de Nota Landgoederen is vastgelegd dat landhuizen voortaan niet meer gesplitst mogen worden en hier
wordt in het plan van de initiatiefnemer wel vanuit gegaan.

Kanttekeningen

1,1 Vanuit diverse beleidsterreinen wordt deels positief geadviseerd
Er zijn verschillende positieve adviezen vanuit diverse beleidsterreinen. Vanuit Erfgoedbeleid wordt
bijvoorbeeld aangegeven dat er wellicht utilitaire functies voor het hoofdgebouw mogelijk zijn maar dat
dit in alle gevallen zal leiden tot een grotere belasting van Duinlust. Vanuit Groenbeleid wordt in grote
lijnen positief gereageerd op het initiatief maar er worden ook de nodige kanttekeningen en voorwaarden
genoemd. Stedenbouwkundig gezien zal de ruimtelijke kwaliteit naar verwachting toenemen. Bij deze
aspecten wordt wel opgemerkt dat het plan op sommige punten moet worden aangepast en verder
uitgewerkt moet worden.

1.2 Staatsbosbeheer staat pos¡t¡ef tegenover een herontwikkeling
In augustus 2018 heeft Staatsbosbeheer een brief gestuurd aan het college. In deze brief geeft
Staatsbosbeheer aan dat het voor hen van belang is dat buitenplaats Duinlust als monumentaal
cultuurhistorisch park in stand blijft, zodanig dat het toegankelijk is voor het publiek. Staatsbosbeheer is
eigenaar van en verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het omliggende parkgebied van
buitenplaats Duinlust. Zij benadrukken dat de plannen ten aanzien van de ontwikkeling nader uitgewerK
dienen te worden maar onderschrijven wel het belang om de gehele buitenplaats in stand te houden.

1.3 Het plan ¡? niet getoetst aan extern beleid
Het initiatief is niet getoetst aan regionaal beleid en niet voorgelegd aan externe adviesorganen aangezien
het plan op het niveau van schetsontwerp is ingediend en uit de ruimtelijke beoordeling blijkt dat het
initiatief niet past binnen het beleid van de gemeente Bloemendaal. Dit betekent dat het plan niet door de
provincie / omgevingsdienst beoordeeld is, o.a. ten aanzien van het ondergronds parkeren in relatie met
het aardkundig monument.

Alternatief

Een mogelijk alternatief kan zijn dat de initiatiefnemer het plan aanpast zodat het wel binnen het
bestemmingsplan en beleid van de gemeente past.

6. ltliddclcn
Voor de behandeling van dit principeverzoek dient de initiatiefnemer leges te betalen

7. Participatic
De aanvrager heeft met Staatsbosbeheer over het plan gesproken maar heeft in afwachting van het
principebesluit besloten vooralsnog niet verder met het plan naar buiten te treden.

8, Communicatic
Het plan van de initiatiefnemer is intern met meerdere afdelingen besproken. Na het nemen van het
principebesluit zal de aanvrager per brief over het genomen besluit geïnformeerd worden. Verder zijn
enkele maanden geleden alle raadsfracties door de initiatiefnemer uitgenodigd voor een rondleiding op
het terrein.

Stukken naar Raad (via Griffie)r Nee

9. ltlilicu-aspcctcn
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht dat nieuwe woningen, in principe, gasloos worden gerealiseerd. De

initiatiefnemer is hiervan op de hoogte en heeft aangegeven dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt
in het plan.
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10. Samcnworklng (l'lcom¡tcde)
Niet van toepasslng.

ll. Vorvolgproeo¡/cvaluatic
De initiatiefnemer heeft een verzoek gedaan om het plan te presenteren tfdens de beeldvormende avond
op donderdag 14 februarl aanstaande.

Bfftogo'
Ruimtelijke onderbouwing (20190012¡[8)

Achtrrliggondo docum¡ntcn
Aanvraagformuller prlncipeverzoek (3 1 1z$48 - hoofdzaak l.loegle)

Het hoofd van de afdellng Beleld,
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