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Dit voorstel gaat over het derde reparatie bestemmingsplan 'Bloemendaal 2012' voor de gronden
ten noorden en ten oosten van veld 4 van Hockeyclub Bloemendaal.
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019

b ę ş I U i ţ:

het derde reparatiebestemmingsplan Bloemendaal 2012 (IMRO: NL.IMRO.0377.BL2012rep3HCBvaOl) ten aanzien van de gronden ten noorden en oosten van veld 4 van Hockeyclub Bloemendaal
vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal
gehouden op 4 juli 2019

de voorzitter,
Besluit raad: aangenomen
Voor: 18
Tegen: 0
Afwezig: 1

ľé griffier,
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Voorgesteld besluit

het derde reparatiebestemmingsplan Bloemendaal 2012 (IMRO: NL.IMRO.0377.BL2012rep3HCBvaOl) ten aanzien van de gronden ten noorden en oosten van veld 4 van Hockeyclub Bloemendaal
vast te stellen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Tegen het bestemmingsplan "tweede reparatieplan Bloemendaal 2012", waarin de lichtmasten bij
de hockeyclub Bloemendaal werden mogelijk gemaakt, is beroep aangetekend. De beroepen tegen
de lichtmasten waren gegrond en de Raad van State heeft voor dat gedeelte zelf voorzien in de
zaak door de lichtmasten bij veld 3 en 4 uit het bestemmingsplan te halen. In haar uitspraak (20
februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:547) gaf zij tevens aan dat er niet onderzocht is aan welke
gronden naast veld 4 een natuurbestemming moet worden toegekend op grond van artikel 19 van
de PRV (Provinciale Ruimtelijke Verordening). Voor die gronden is een voorlopige voorziening
getroffen. Uw raad heeft de opdracht gekregen binnen 26 weken na verzending van de uitspraak
een nieuw besluit te nemen op het voorgenoemde punt.
Beoogd effect
Het doel is om naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling d.d. 20 februari 2019 het tweede
reparatie bestemmingsplan ten aanzien van de gronden ten noorden en ten oosten van veld 4 te
repareren.
Politieke keuzeruimte

De bevoegdheid voor het vaststellen van een reparatieplan ligt bij uw raad. Hoe de plankaart aan
te passen en de termijn die staat om te repareren is echter gesteld door de Raad van State. Om te
voorkomen dat er een beroep wegens niet tijdig beslissen wordt ingediend, dient er uiterlijk op 20
augustus 2019 een vervangend bestemmingsplan te zijn.
Gedachtegang

De Afdeling draagt de raad op een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het plandeel met de
bestemming 'Sport - 2017015827' voor zover die bestemming is toegekend aan de gronden ten
noorden en ten oosten van veld 4.
Er is onderzocht op welke gronden gerealiseerde natuur aanwezig is. Dit betreft een deel ten
noorden van veld 4 en een deel ten oosten van veld 4. Deze gronden hebben de bestemming
Natuur gekregen. De overige gronden betreffen geen gerealiseerde natuur. Daarom blijf dit de
bestemming Sport -2019. De gronden worden ook als zodanig gebruikt.
Argumenten
De Afdeling draagt de raad op een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het plandeel met de
bestemming 'Sport - 2017015827' voor zover die bestemming is toegekend aan de gronden ten
noorden en ten oosten van veld 4.
Om te voorkomen dat er een beroep wegens niet tijdig beslissen wordt ingediend, dient er uiterlijk
op 20 augustus 2019 een vervangend bestemmingsplan te zijn.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Alternatieven
Het alternatief is niet te besluiten. Het gaat echter om de derde reparatie. Als niet aan de door de
Raad van State gestelde termijn wordt voldaan wordt mogelijk een dwangsom opgelegd.
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Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State is onderzocht waar rondom de velden 3 en
4 gerealiseerde natuur aanwezig is. Op bepaalde plekken is dit het geval. Voorgesteld wordt dit
deel van de gronden de bestemming Natuur te geven. De termijn die staat om te repareren, is
gesteld door de Raad van State en is een verplichting. Om te voorkomen dat mogelijk een
dwangsom wordt opgelegd, dient er uiterlijk op 20 augustus 2019 een vervangend
bestemmingsplan te zijn.
Middelen

Financiële middelen
Kosten komen ten laste van de post bestemmingsplannen.
Personele middelen
Niet van toepassing.
Organisatorische middelen
Niet van toepassing.
Participatie

Participatie speelt hier geen rol gezien het gedwongen karakter van de uitspraak van de Raad van
State.
Communicatie

Conform de uitspraak van de Afdeling is het besluit niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Awb
voorbereid. Daarom heeft er geen ontwerp derde reparatie bestemmingsplan 'Bloemendaal 2012'
ter visie gelegen. Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen het derde reparatie
bestemmingsplan 'Bloemendaal 2012' kunnen rechtsreeks beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrecht van de Raad van State. Het vaststellen van het reparatie bestemmingsplan wordt
bekend gemaakt via de Staatscourant en de website van de gemeente Bloemendaal.
Indien de raad besluit om het derde reparatie bestemmingsplan vast te stellen, ligt het
reparatieplan voor een periode van zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden tegen de hierboven beschreven gewijzigd vastgestelde onderdelen beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Binnen de beroepstermijn kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend,
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
De terinzagelegging wordt op gebruikelijke wijze gepubliceerd.
Samenwerking (Heemstede)

Niet van toepassing.
Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Als uw raad het plan vaststelt, wordt het plan voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de hierboven beschreven gewijzigd
vastgestelde onderdelen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

Het derde reparatie bestemmingsplan 'Bloemendaal 2012' treedt in werking op de dag na afloop
van de beroepstermijn van 6 weken. Binnen de beroepstermijn kunnen degenen die beroep hebben
ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien bínnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist.
Bijlagen

Reparatieplan Verbeelding (2019004353)
Reparatieplan Toelichting (2019004355)
Reparatieplan Regels (2019004354)
Uitspraak Raad van State (2019004463)
Advies Team Groen (2019004553)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

