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Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 3 september 2019 hebben wij ingestemd met de Notitie peilbepaling nieuwbouwprojecten
Bloemendaal20T9.In deze notitie is een werkwijze opgenomen hoe omgegaan wordt met het bepalen
van het peil voor nieuwbouwprojecten binnen de gemeente Bloemendaal.

Er komt een duidelijke werkwijze voor nieuwbouwprojecten
De gemeente Bloemendaal wordt gekenmerkt door een glooiend landschap. In en rond de dorpen zijn
er hoogteverschillen en dat zorgt ervoor dat landschappelijke inpassing belangrijk is bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Om nieuwbouw goed af te stemmen op de bestaande omgeving en hierover zekerheid
te geven, zijn duidelijke regels noodzakelijk. Er is gebleken dat de bestaande omschrijvingen van het
peil en het maaiveld bij nieuwbouwprojecten niet altijd duidelijkheid geven richting omwonenden over
de totale hoogte van toekomstige bebouwing. In de bijgevoegde notitie is een werkwijze opgenomen
om dit te ondervangen. Het opstellen van deze notitie komt tegemoet aan toezegging CG 17211-09-
2018 van Wethouder Wijkhuisen.

De nieuwe hoogte wordt duidelijk voor de omwonenden
Bij nieuwbouwprojecten zal in de toekomst eerst de hoogte van het terrein ingemeten worden ten
opzichte van NAP. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoe hoog de bebouwing mag zijn. Deze

hoogten zullen vervolgens opgenomen op de verbeelding. Zo is eenvoudig te zien voor omwonenden
wat de totale hoogte wordt van de bebouwing ten opzichte van hun eigen woning.
In de notitie wordt ook ingegaan op de bouwplantoetsing. In het vervolg zal aanvragers verzocht
worden het peil op te nemen en het peil ten opzichte van NAP. Hierdoor kunnen bij de daadwerkelijke
realisatie geen onduidelijkheden ontstaan
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