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VRAAGSTELLER:
Aanleiding
Er is een bestemmingsplan vastgesteld waarin het mogelijk werd gemaakt om lichtmasten toe te
staan bij de velden 3 en 4 van hockeyclub Bloemendaal. Dit was mogelijk binnen de bestemming
“sport”. De bestemming “sport” volgt bij veld 4 niet de contouren van het veld. Tegen het
bestemmingsplan is beroep aangetekend. De lichtmasten zijn door de Raad van State vernietigd
(uitspraak van 20 februari 2019, vindplaats: ECLI:NL:RVS:2019:547). In haar uitspraak geeft zij
tevens aan, dat: “Onduidelijk is welke gronden naast veld 4 precies tot het NNN behoren en
onduidelijk is op welke delen daarvan gerealiseerde natuur aanwezig is” (r.o. 26).
Feiten
De Raad van State heeft in haar uitspraak van 20 februari 2019 de gemeenteraad de opdracht
gegeven om te onderzoeken op welke gronden naast (noordelijk en oostelijk) van veld 4 van
Hockeyclub Bloemendaal er gerealiseerde natuur aanwezig is. Zie hiervoor de gearceerde lijnen op
onderstaand plaatje.
Vraag
Kan er aangegeven worden op welke gronden ten noorden en ten oosten (het gearceerde) van veld 4
er sprake is van gerealiseerde natuur?
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ADVISEUR: Ingrid Storm, Team Groen
De grond ten noorden van veld 4 gaat vrij snel over in het bos. Een strook van 3 meter achter het
hek (ongeveer tot aan de greppel) kan worden beschouwd als uitloop van de sport, voor de rest is
het gerealiseerde natuur (extensief onderhouden bos).
De grond ten oosten van veld 4 is over een redelijke breedte verhuurd en in gebruik als intensief
gemaaid trapveld, ongeveer tot aan de greppel. De diverse hockeyteams spelen hier in voor de
wedstrijd. De natuurwaarde hier is door het maaien en de verstoring heel beperkt. Daardoor kan dit
niet worden beschouwd als gerealiseerde natuur, maar is het een trapveld. Een bestemming Sport
ligt hier meer voor de hand.

