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ONDERGETEKENDEN
1.

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Bloemendaal, ten deze op grond
van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
burgemeester de heer E.J. Roest, handelend ter uitvoering van het besluit van het
college van burgemeester en wethouders van 4 juli 2019- hierna te noemen 'de

en
2.

Brederode Wonen, statutair te Bloemendaal, kantoorhoudende aan de Bos en
Duinlaan 2A te Bloemendaal en ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 34069796 krachtens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door
zijn directeur P.H. Vreke (zie bijlage 1) - hierna te noemen: 'de Initiatiefnemer '

Ondergetekenden hierna ook gezamenlijk aan te duiden als 'Partijen'.

OVERWEGINGEN
A.

Deze Overeenkomst heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Bloemendaal sectie D,
nummers 2610 en 2611 te Vogelenzang (zie bijlage 2), bij deze Overeenkomst is gevoegd.

B.

De Initiatiefnemer is eigenaar van het Projectgebied, zoals weergegeven op de kaart van bijlage 2.

C.

De Initiatiefnemer is voornemens om het Projectgebied te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw,
inclusief parkeerplaatsen op eigen terrein. Deze herontwikkeling zal hierna ook worden aangeduid als ‘het
Project’.

D.
E.

Het Project past niet binnen het vigerende bestemmingsplan.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 3 april 2018 besloten in principe medewerking te
willen verlenen aan het ontwikkelen van 21 sociale huurwoningen..

F.

Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat de Initiatiefnemer alle daarmee voor de Gemeente gemoeide
kosten vergoedt aan de Gemeente, waarmee deze Overeenkomst kan worden gekwalificeerd als een
zogenaamde anterieure overeenkomst in de zin van artikel 6.24 jo. 6.12 Wet ruimtelijke ordening (hierna:
'Wro’).

G.

De Initiatiefnemer heeft de Gemeente in dit kader voorts verklaard qua kennis, ervaring en kapitaal in staat te
zijn en de bereidheid te hebben - volledig onder eigen verantwoordelijkheid en volledig voor eigen rekening
en risico — het Project te kunnen ontwikkelen en realiseren .

H.

Partijen wensen hun samenwerking en de daaraan verbonden voorwaarden verder uit te werken en
schriftelijk vast te leggen in de onderhavige Overeenkomst.

I.

Deze overeenkomst eindigt als de omgevingsvergunning onherroepelijk kis geworden.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
Artikel 1. Definities
In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd, welke definities met een hoofdletter worden
geschreven. Deze definities worden zowel in enkelvoud als meervoud gebruikt:
Artikel:

Een artikel behorend tot deze Overeenkomst.

Bruikbare
Vergunning:

Een Vergunning, waartegen niet tijdig conform de door de wet gestelde termijnen
bezwaar c.q. beroep is ingesteld, dan wel, indien zulks wel het geval is, Partijen
gezamenlijk van oordeel zijn dat dit naar redelijke verwachting niet zal leiden tot
schorsing en/of vernietiging van de vergunning.

Coördinatieprocedure:

De gemeentelijke coördínatieregelíng als bedoeld in artikel 3.30 e.v. Wro.

Levensloopbestendig:

Het levensloopgeschikt zijn, d.w.z. dat het complex en de woningen welke daar
onderdeel van uitmaken zo danig gebouwd zijn zodat bewoners zo lang als mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen, ook als een bewoner in de toekomst minder goed
ter been wordt of om een andere reden de veiligheid of toegankelijkheid voor een
bewoner een belangrijkere rol gaan spelen. Bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of
een handicap.

Openbare Ruimte:

De in het Projectgebied gelegen gronden die niet voor uitgifte beschikbaar en
bestemd zijn en waarop voorzieningen van openbaar nut worden gerealiseerd zoals
bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, een en ander zoals aangeduid op
de kaart van bijlage 1. De Openbare ruimte krijgt na oplevering een openbaar
karakter in de zin van de APV, WVW en/of de Wegenwet. Daar waar in deze
Overeenkomst wordt gesproken van de inrichting, realisatie of aanleg van de
Openbare Ruimte, dient daaronder tevens de realisatie van voornoemde
voorzieningen van openbaar nut te worden verstaan.

Partijen:

De Gemeente en de Initiatiefnemer.

Planning:

De planning en fasering van Artikel 14.

Projectgebied:

Het gebied zoals weergegeven op de kaart van bijlage 1.

Project:

De herontwikkeling van het Projectgebied ínhoudende sloop van negen sociale
huurwoningen en de bouw van 21 sociale huurwoningen

Projectorganisatie:

De organisatie als bedoeld in Artikel 13.

Overeenkomst:

Deze anterieure exploitatieovereenkomst Leidsevaart 272-288

Vergunning:

Elke voor het Project benodigde publiekrechtelijke toestemming van een
overheidsorgaan, zoals - maar niet beperkt tot - omgevingsvergunningen op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, toestemming, ontheffing, licentie,
concessie, etc.

Vvgb

Verklaring van geen bedenkingen, procedure bij wet geregeld

Wro:

Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2. Doel van de Overeenkomst
Het doel van de Overeenkomst is het vastleggen van de afspraken tussen Partijen over hun samenwerking
aangaande het Project - in het bijzonder de juridische en financiële voorwaarden waaronder het Projectgebied in
exploitatie kan worden gebracht - waaronder in ieder geval:
a.

de onderlinge rol-, taak-, kosten- en risicoverdeling;

b.

de verdere ontwikkeling van de plannen voor het Projectgebied verlenen van een omgevingsvergunning voor
zowel het vastgoed als de bijbehorende Openbare ruimte;

c.

het publiekrechtelijk faciliteren van de vergunningenprocedures waarvoor de Gemeente bevoegd gezag is;

d.

de realisatie van voornoemde plannen voor het vastgoed door Initiatiefnemer en realisatie en oplevering van
bijbehorende Openbare ruimte door Initiatiefnemer;

e. de planning van het Project;
een en ander conform hetgeen zoals overeengekomen in de onderhavige Overeenkomst.
Artikel 3. Algemene en planinhoudelijke uitgangspunten
3.1

Partijen gaan bij de uitvoering van de Overeenkomst uit van de volgende rol-, taak- en risicoverdeling:
»

de Initiatiefnemer is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie
van alle plannen voor het Projectgebíed;

»

De Gemeente beperkt zich tot het binnen haar publiekrechtelijke kader toetsen van de plannen voor
het Projectgebied, het verlenen van planologische en publiekrechtelijke medewerking, het houden van
toezicht op de uitvoering van de Openbare ruimte.

3.2

De Gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in deze Overeenkomst - en eventuele
vervolgovereenkomsten - is bepaald volledig haar publiekrechtelijke en verantwoordelijkheden ten
aanzien van het publiekrechtelijke besluitvormingsproces met betrekking tot de planologische procedures.
Dit houdt in, dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van deze Overeenkomst zal zijn en de Gemeente niet tot vergoeding van enige schade, kosten
en interesten aan de wederpartij is gehouden, indien deze publiekrechtelijke verantwoordelijkheden
vereisen handelingen verricht of nalaat, die niet in het voordeel zijn van de aard of de strekking van deze
Overeenkomst.

3.3

Indien op enig moment mocht blijken dat (een deel van) hetgeen Partijen in deze Overeenkomst zijn
overeengekomen strijdig is met de op dat moment geldende wet- en regelgeving en/of jurisprudentie,
komen Partijen in onderling overleg tot een zodanige aanpassing van deze Overeenkomst dat deze
strijdigheid niet langer bestaat. Daarbij respecteren zij zo veel als mogelijk de geest van de in deze
Overeenkomst vastgelegde afspraken, met dien verstande dat zij eventuele strijdige afspraken zodanig
herformuleren dat de Ínhoud daarvan zo dicht mogelijk blijft bij hetgeen Partijen oorspronkelijk zijn
overeengekomen.

Artikel 4. Financiële uitgangspunten, inclusief gemeentelijk kostenverhaal en garanties
4.1

De door Partijen ter uitvoering van de Overeenkomst te maken en reeds gemaakte kosten zijn voor
rekening van de Initiatiefnemer, tenzij schríftelijk anders overeengekomen tussen Partijen, daaronder
begrepen afwijkende afspraken in de Overeenkomst.

4.2

De Initiatiefnemer is in verband met het in exploitatie brengen van het Projectgebied aan de Gemeente
een exploitatiebijdrage verschuldigd met betrekking tot de direct aan het Projectgebied toe te rekenen
reeds gemaakte en nog te maken kosten:
i.

ten behoeve van voorbereiding en uitvoering van deze Overeenkomst, de plantoetsing en begeleiding, alsmede het in procedure brengen van het bestemmingsplan conform de Wro,
inclusief de toetsing van alle daarvoor benodigde planologische onderzoeken;

ii.

gemeentelijke kosten bestaan onder andere uit ambtelijke uren waarvoor een uurtarief wordt
gehanteerd van 6 106,05 per/uur (BTW vrijgesteld).

Initiatiefnemer zal de in deze bepaling bedoelde kosten vergoeden, op basis van werkelijk door de
Gemeente gemaakte kosten per kwartaal achteraf op basis van factuur, mits de Gemeente de betreffende
bedragen onderbouwt. Initiatiefnemer is nimmer gehouden meer aan de Gemeente te voldoen dan de
werkelijk bestede uren.
4.3

In de exploitatiebijdragen als benoemd in het voorgaande lid van dit Artikel zijn in ieder geval niet
inbegrepen:
a.

De kosten van de voor het opstellen van het bestemmingsplan als bedoeld in Artikel 6 benodigde
planologische onderzoeken, welke rechtstreeks door de Initiatiefnemer zullen worden gedragen in
verband met het in Artikel 4 lid 2 bepaalde;

b.

De kosten voor de Gemeente gemoeid met een eventuele bezwaarprocedure of een eventuele
beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan en andere in de procedure

betrokken besluiten als bedoeld in Artikel 6. Indien dit zich voordoet, zullen deze alsdan op basis van
werkelijk door de gemeente zelfgemaakte kosten worden doorberekend aan de Initiatiefnemer.
Kosten van op verzoek van de Gemeente ingeschakelde (juridische) dienstverleners of adviseurs
worden vergoed door Initiatiefnemer, per kwartaal achteraf op basis van factuur, mits de Gemeente de
noodzaak hiertoe vooraf met Initiatiefnemer bespreekt en Initiatiefnemer daarmee instemt;
c.

Leges, precario en andersoortige vergoedingen die verschuldigd zijn voor het verkrijgen van
Vergunningen ten behoeve van de uitvoering van het Project. Deze zal de Initiatiefnemer rechtstreeks
betalen bij de aanvraag/verlening van de betreffende Vergunning;

d.
4.4

Planschade, zoals uitgewerkt in Artikel 7;

Partijen zullen het Project zodanig uitvoeren dat met inachtneming van de toepasselijke wet- en
regelgeving een fiscaal en juridisch zo gunstig mogelijke positie voor Partijen ontstaat.

4.5

Alle in deze Overeenkomst genoemde bedragen zijn vastgesteld op prijspeil heden en exclusief de
eventueel wettelijk daarover verschuldigde belastingen. Deze bedragen worden jaarlijks per 1 januari
geïndexeerd conform de CPI van het CBS, reeks "alle huishoudens”. Een en ander indien en voorzover
niet expliciet anders is vernield in deze Overeenkomst.

4.6

Geen van de door de Initiatiefnemer aan de Gemeente te betalen bijdragen voortvloeiend uit deze
Overeenkomst is voor matiging en/of verrekening vatbaar.

4.7

Als subsidie wordt toegekend, herleeft de werking van de verordening sociale woningbouw Bloemendaal
2016 en zal tot zekerheid een kettingbeding voor de duur van 50 jaar notarieel gevestigd moeten worden
conform artikel 18 lid a.

Artikel 5. Programma en planuitwerking
5.1

De Initiatiefnemer heeft een leidende rol, in die zin dat zij de plannen voor eigen rekening en risico
vervaardigt c.q. laat vervaardigen. De Gemeente heeft hierbij zo veel mogelijk een toetsende rol gelet op
haar publiekrechtelijke taak en verantwoordelijkheid.

5.2

5.3

Voor het afdekken van de volgende risico's geldende de volgende (beleids)uitgangspunten:
a.

Structuurvisie gemeente Bloemendaal 2011;

b.

Nota Ruimtelijke Beoordeling gemeente Bloemendaal 2017;

c.

Principebesluit Leidsevaart 272-288 (bijlage 3)

Het team Ruimtelijke Ordening (hierna team RO) zal een positief advies uitbrengen, wanneer de aanvraag
om omgevingsvergunning voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in het principebesluit.

5.4

Het team RO bereidt de Vvgb voor en zal deze ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

Artikel 6. Publiekrechtelijke medewerking
6.1

Zodra het uitgewerkte plan als bedoeld in het vorige Artikel is goedgekeurd door de genoemde
beslissingsbevoegde organen, start de Gemeente of Initiatiefnemer met de planologische vertaling van
deze plannen in de vorm van het opstellen van een ontwerp-omgevíngsvergunning voor het Projectgebied
dat de uitvoering van de plannen planologische mogelijk maakt.

6.2

De Gemeente zal zich - binnen de kaders van haar publiekrechtelijke positie en verantwoordelijkheden,
de wettelijke procedures en de te betrachten zorgvuldigheid jegens derden - maximaal inspannen en
bevorderen dat:
a.

voor de in lid 1 bedoelde omgevingsvergunning een procedure conform de Wro ter vaststelling
daarvan wordt doorlopen,

en zal daarbij trachten te voorkomen dat vertraging optreedt bij de behandeling of afhandeling van
aanvragen en daarmee verband houdende procedures. De Gemeente is geenszins aansprakelijk jegens
de Initiatiefnemer voor (de nadelige gevolgen van) het niet c.q. niet tijdig kunnen beschikken over de
aangevraagde Vergunningen.
6.3

Partijen zijn zich ervan bewust dat er tijdens de looptijd van de Overeenkomst belemmeringen van
publiekrechtelijke aard kunnen ontstaan, zoals:

a.

de gevolgen van inspraak/zienswijzen en ingestelde bezwaar- en beroepsprocedures tegen
beslissingen van de Gemeente, welke noodzakelijk zijn voorde uitvoering van de plannen voor het
Projectgebied;

b.

de gevolgen van of vertraging in de beslissingen van de administratieve rechter;

c.

de gevolgen van nieuwe wet- of regelgeving.

Indien zich een belemmering van publiekrechtelijke aard voordoet, kan vertraging in het proces ontstaan.
In dat geval plegen Partijen overleg over de alsdan ontstane situatie en zullen Partijen zich inspannen de
nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door planaanpassing. De Initiatiefnemer zal
de Gemeente niet aanspreken voor kosten- en/of schadevergoeding ten gevolge van publiekrechtelijke
belemmeringen.
6.4

Met het aangaan van deze Overeenkomst - in het bijzonder met de exploitatiebijdragen van Artikel 4heeft de Gemeente haar kostenverhaal voldoende anderszins verzekerd als bedoeld in artikel 6.12 jo.
artikel 6.24 Wro. Hiermee is deze Overeenkomst aan te merken als een zogenaamde anterieure
overeenkomst in de zin van de Wro, zodat de Gemeente kan besluiten om geen exploitatieplan in de zin
van de Wro vast te stellen voor het Projectgebied.

Artikel 7. Planschade en nadeelcompensatie
7.1

Alle eventuele kosten welke samenhangen met een door Gemeente aan een belanghebbende toe te
kennen vergoeding van planschade (als bedoeld in titel 6.1 Wro) die verband houdt met het Project,
komen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.4a van de Wro volledig voor rekening van de
Initiatiefnemer. Ditzelfde geldt voor eventuele schadevergoedingen ten titel van nadeelcompensatie
verband houdende met het Project die de Gemeente dient uit te keren.

7.2

De Gemeente zal de verzoeker schriftelijk in kennís stellen van een aanvraag om vergoeding van schade
als bedoeld in lid 1 die samenhangt met de herziening van het bestemmingsplan, zoals deze ten behoeve
van het door de Initiatiefnemer voorziene Project wordt vastgesteld door de Gemeente en voor zover deze
onherroepelijk in werking is getreden. De Gemeente zal de Initiatiefnemer bij de behandeling van zo’n
aanvraag betrekken op de wijze zoals voorgeschreven in de vigerende Procedureverordening
planschadevergoeding Bloemendaal.

7.3

De Initiatiefnemer verbindt zích om aan de Gemeente het totale bedrag te compenseren van de
tegemoetkoming in schade als bedoeld in lid 1 en lid 2 die onherroepelijk voor vergoeding door de
Gemeente in aanmerking komt.

7.4

De Gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onherroepelijke vaststelling van een bedrag
van tegemoetkoming ín voornoemde schade het bedrag schriftelijk aan de Initiatiefnemer meedelen. Ter
uitvoering van het in lid 3 bepaalde verplicht de Initiatiefnemer zich het desbetreffend bedrag na iedere
mededeling aan de Gemeente over te maken binnen twee weken na de verzending van de mededeling.

Artikel 8. Verkeer en vervoer en route bouwverkeer
De Initiatiefnemer zal bij de aanvraag om omgevingsvergunning en de sloopmelding een bouwveiligheidsplan
indienen met een daarbij horende inrichting van het bouwterrein die door de Gemeente zal worden vastgesteld.
De Initiatiefnemer zal bij de aanvraag om omgevingsvergunning een voorstel voor de te volgen route voor
bouwverkeer indienen. Uitgangspunt hierbij is dat de Initiatiefnemer het bouwverkeer aanpast aan de maximale
as-last belasting van de infrastructuur die naar het Projectgebied leidt. Na het moment van oplevering van een
bepaalde Fase (Openbare ruimte en commercieel vastgoed) binnen het Projectgebied, zal geen bouwverkeer
meer van en naar deze fase van het Projectgebied plaatsvinden, tenzij de Gemeente daar goedkeuring aan
verleent. De Gemeente kan aan die goedkeuring voorwaarden verbinden.
Artikel 9. Nulmeting en eventuele herstelwerkzaamheden
9.1

De Initiatiefnemer is gehouden eventuele schade ín of aan het openbaar gebied, die het gevolg is van
realisatiewerkzaamheden binnen het Projectgebied, volledig te vergoeden. Indien de Initiatiefnemer van
mening is dat de schade is ontstaan door 'derden', dient dit onverwijld te worden gemeld aan de

Gemeente. De bewijslast ligt alsdan bij de Initiatiefnemer. De Initiatiefnemer (en/of zijn eventuele
(onder)aannemers) is verplicht een Construction All Risks-verzekering (CAR-verzekering) af te sluiten ten
behoeve van zijn activiteiten binnen het Projectgebied. De Initiatiefnemer vrijwaart de Gemeente voor alle
tot zijn aansprakelijkheid gerekende schaden.
9.2

Teneinde discussie en/of geschillen over eventueel door uitvoering van het Project ontstane schade aan
eigendommen van de Gemeente (waaronder bestaande en eventueel nieuw aangelegde Openbare
infrastructuur) te voorkomen, zal voorafgaand aan de start van de realisatie van het Project door Partijen
gezamenlijk een nulmeting worden uitgevoerd waarbij de staat van deze eigendommen in en in de directe
omgeving van het Projectgebied wordt vastgelegd. De resultaten van de nulmeting worden vastgelegd in
een door Partijen te ondertekenen schríftelijk document.

9.3

Direct na bouwkundige oplevering van het Project voeren Partijen gezamenlijk een nieuwe meting uit van
de staat van voornoemde eigendommen. Hierbij bepalen Partijen welke schade bestaat en welke
herstelwerkzaamheden nodig zijn om de betreffende eigendommen weer in staat te brengen waarin deze
zich ten tijde van de nulmeting als bedoeld in lid 1 bevonden. Zij leggen dit vast in een door hen te
ondertekenen schríftelijk document.

9.4

De werkelijke kosten gemoeid met de herstelwerkzaamheden als bedoeld in lid 2 zijn volledig voor
rekening van de Initiatiefnemer. Uitgangspunt hierbij is herstel van schade door en voor rekening en risico
van de Initiatiefnemer.

9.5

Onder schade als bedoeld in dit Artikel en het volgende Artikel wordt verstaan schade aan eigendommen
van de Gemeente als hiervoor in dit onderdeel bedoeld en die derhalve nog niet bestond tijdens de
nulmeting als bedoeld in lid 1 en die is toe te rekenen aan Initiatiefnemer en/of zijn onderaannemers en
hulppersonen.

9.6

Indien de in dít Artikel bepaalde nulmetingen worden uitgevoerd door een externe deskundige, dan zijn de
kosten daarvan voor rekening van de Initiatiefnemer.

Artikel 10. Realisatie bouwplannen vastgoed
10.1

De Initiatiefnemer zal de realisatie van het vastgoed in het Projectgebied volledig voor eigen rekening en
risico uitvoeren conform de definitieve plannen zoals deze daarvoor tot stand komen op basis van Artikel
5. De Initiatiefnemer zal zich daarbij in ieder geval houden aan de op basis van Artikel 6 verkregen
omgevingsvergunning(en) voor deze plannen en de daaraan gekoppelde voorschriften en voorwaarden.

10.2

Nadat de vergunning onherroepelijk is kan en is de Initiatiefnemer voornemens te starten met de realisatie
van het Project een en ander conform de Planning. De Initiatiefnemer spant zich tot het uiterste in om het
Project zo voorspoedig mogelijk uit te voeren.

10.3

De Initiatiefnemer is zelf, voor eigen rekening en risico, verantwoordelijk voor de aansluiting van het door

10.4

De Initiatiefnemer is zelf, voor eigen rekening en risico, verantwoordelijk voor de integrale coördinatie van

haar gerealiseerde het Project op riolering en nutsleidingen c.q. nutsvoorzieningen.
alle realisatieactiviteiten binnen het Projectgebied.
10.5
10.6

De Initiatiefnemer dient zich te houden aan de wettelijke eis; aardgasvríj bouwen.
De Initiatiefnemer zal zich maximaal inspannen duurzaamheid integraal mee te nemen in de
planontwikkeling zowel op niveau van het gebied als op niveau van de bebouwing. Bij raadsakkoord op
subsidie voorduurzaamheidsmaatregelen en levensloopbestedingheid is initiatiefnemer verplicht het
Project conform Beng en levensloopbestendig uítte voeren.

Artikel 11. Communicatie en participatie
11.1

Partijen onderkennen het belang van een goede wederzijdse betrokkenheid en informatie-uitwisseling.
Partijen zullen al hetgeen doen dat in hun mogelijkheden ligt om elkaar over en weer in staat te stellen hun
taken in het kader van de Overeenkomst naar behoren te vervullen. Partijen zullen elkaar steeds voorzien
van alle informatie die relevant is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Zij zullen jegens
derden vertrouwelijkheid betrachten met betrekking tot die informatie, die gezien haar aard en/of ínhoud
als vertrouwelijk moet worden aangemerkt.

11.2

Het is de verantwoordelijkheid van de Initiatiefnemer om omwonenden en overige belanghebbenden op
tijd en volledig op de hoogte te stellen van alle activiteiten verband houdende met het Project die in (de
nabijheid van) het Projectgebied plaatsvinden ten behoeve van de (voorbereiding van de) uitvoering. De
gemeente wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

11.3

Het in dit Artikel bepaalde geldt behoudens de publiekrechtelíjke taken en verantwoordelijkheden van de
Gemeente, zoals de communicatie in het kader van planologische procedures.

Artikel 12. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
12.1

Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment dat deze rechtsgeldig is ondertekend door alle
Partijen en duurt in beginsel tot het moment dat het Projectgebied volledig is opgeleverd, alsmede de
overige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen volledig zijn nagekomen. Een en ander
behoudens het gestelde in het vervolg van dit Artikel.

12.2

De Gemeente kan deze Overeenkomst tussentijds eenzijdig, zonder inachtneming van enige termijn en
zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, bij aangetekend schrijven voor ontbonden verklaren,
indien: de Initiatiefnemer surseance van betaling aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd, aan haar
crediteuren een onderhands akkoord wordt aangeboden of geliquideerd of zij anderszins beperkt wordt in
haar bevoegdheid rechtshandelingen te verrichten.

12.3

De in het vorige lid neergelegde ontbindingsmogelijkheden laten onverlet de mogelijkheden die het
Burgerlijk Wetboek biedt in geval van niet (tijdige/behoorlijke) nakoming van één of meer verplichtingen
voortvloeiend uit deze Overeenkomst.

12.4

Een tussentijdse ontbinding conform het in dit Artikel bepaalde laat onverlet de rechten die Partijen jegens
elkaar mochten hebben op vergoeding van kosten, schaden, boetes en/of interesten. De Gemeente heeft
in dat geval in ieder geval recht op de tot aan het moment van ontbinding in redelijkheid door haar ten
behoeve van het Project gemaakte kosten.

12.5

Een ontbinding van deze Overeenkomst laat onverlet dat de Gemeente nimmer gehouden is tot restitutie
van reeds door de Initiatiefnemer aan de Gemeente voor verrichte werkzaamheden betaalde
exploitatiebijdragen en overige vergoedingen.

Artikel 13. Nulmeting en eventuele herstelwerkzaamheden
Als gevolg van realisatiewerkzaamheden binnen het Exploitatiegebied kunnen er schaden optreden. De
Exploitant (en na overdacht van de contractpositie als bedoeld in Artikel 14) is gehouden eventuele schade
volledig te vergoeden. Indien de Exploitant van mening is dat de schade is ontstaan door 'derden’, dient dit
onverwijld te worden gemeld aan de Gemeente. De bewijslast ligt alsdan bij de Koper. De Exploitant (en/of zijn
eventuele (onder)aannemers) is verplicht een Construction All Risks-verzekering (CAR-verzekering) af te sluiten
ten behoeve van haar activiteiten binnen het Exploitatiegebied. De Exploitant vrijwaart de Gemeente voor alle tot
zijn aansprakelijkheid gerekende schaden.
Artikel 14. Overdracht contractpositie
Het is de Initiatiefnemer niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst in welke vorm dan
ook - daaronder mede begrepen de situatie dat een substantieel deel van de zeggenschap/aandelen over/in de
Initiatiefnemer wordt overgedragen - over te dragen aan derden zonder voorafgaande, schríftelijke toestemming
van de Gemeente. De Gemeente kan aan haar schríftelijke toestemming voorwaarden verbinden. De Gemeente
zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. De Gemeente zal haar toestemming in ieder geval
niet onthouden indien de Initiatiefnemer haar rechten en verplichtingen (gedeeltelijk) wenst over te dragen aan
een aan haar binnen groeps- c.q. concemverband gelieerde onderneming.
Artikel 15. Geschillen
Partijen zullen het ontstaan van geschillen zoveel mogelijk trachten te voorkomen door middel van het voeren van
overleg. Geschillen - van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der

Partijen als zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van of op grond van deze Overeenkomst mochten
ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem, onverminderd het recht op
hoger beroep of cassatie en onverminderd het recht van Partijen om hun geschil op basis van een gezamenlijk
besluit te laten beslechten op basis van arbitrage of mediation.
Artikel 16. Slotbepalingen
16.1

De overwegingen maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

16.2

Op de Overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.3

Alle formele mededelingen die Partijen aan elkaar dienen te doen in het kader van deze Overeenkomst
dienen schriftelijk te geschieden. Wijzigingen/afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts rechtsgeldig
indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd.

16.4

Op alle in deze Overeenkomst genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

16.5

Waar in de Overeenkomst enige beslissing of handeling van de Gemeente wordt verlangd, is het daartoe
aangewezen beslissingsbevoegde orgaan het college van burgemeester en wethouders, tenzij
schriftelijk of bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

16.6

Het niet of niet geheel uitoefenen (of een vertraging in het uitoefenen) van aan een Partij onder deze
Overeenkomst toekomende rechten of bevoegdheden zal niet kunnen worden aangemerkt als het doen
van afstand van of verwerking van een zodanig recht of bevoegdheid.

16.7

Partijen verplichten zich wederzijds geen handelingen te zullen verrichten of nalaten die de uitvoering
van deze Overeenkomst in de weg kunnen staan, tenzij deze uit de wet of een uitspraak van een
bevoegde rechterlijke instantie voortvloeien.

16.8

Alle bedragen die de Initiatiefnemer aan de Gemeente dient te voldoen dienen te worden gestort op
bankrekening 28.50.01.205 ten name van de gemeente Bloemendaal onder vermelding van de
omschrijving van de betreffende betalingsverplichting en de titel van de Overeenkomst.

16.9

De Initiatiefnemer verklaart dat hij voorafgaand aan het sluiten van deze Overeenkomst kennis heeft
genomen van de bepalingen van deze Overeenkomst en zodanige informatie van de Gemeente heeft
ontvangen, dat de ínhoud en gevolgen van het sluiten deze Overeenkomst hem voldoende bekend is.

Artikel 17. Bijlagen
De volgende onverbrekelijk bij deze Overeenkomst gevoegde en als zodanig gewaarmerkte bijlagen maken
integraal onderdeel van uit van deze Overeenkomst:
1.

Projectgebied

2.

Exploitatiegebied

2.

Principebesluit

3.

Nulmeting aan het openbaar gebied VOOR aanvang van de werkzaamheden
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Nulmeting bouwkundige staat omliggende woningen

5.

Planning

In geval van strijdigheden tussen de bijlagen en de Overeenkomst prevaleert het in de Overeenkomst bepaalde.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Bloemendaal d.d.5 september 2019

H. Vreke

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Bloemendaal op 5 september
2019
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BESLUIT genomen door B&W d.d. 3 april 2018

Principebesluit Leidsevaart 272 - 288
Het college besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan de bouw van 21 sociale huurappartementen aan de Leidsevaart
272 - 288 te Vogelenzang.
2. Hieraan de volgende voorwaarden te verbinden:
a. Het appartementencomplex wordt conform model 2C uit het principeverzoek gesitueerd.
b. De footprint van het appartementencomplex bedraagt maximaal 570 m2.
c. De bouwhoogte van het appartementencomplex bedraagt maximaal 10 meter.
d. De ontsluiting (galerijen, entrees, brandtrappen) van de woningen is gesitueerd aan de
achterzijde van het gebouw.
e. De inrit naar het parkeerterrein aan de achterzijde van het gebouw wordt aan de noordzijde van
het appartementencomplex gesitueerd.
f. Er worden 23 parkeerplaatsen voor bewoners op eigen terrein gerealiseerd.
g. De resterende parkeerbehoefte (2 voor bewoners en 6 voor bezoekers) wordt opgelost door
gebruik te maken van bestaande parkeerplaatsen langs de Vogelenzangseweg.
h. Er worden vier bomen van de 2e categorie geplant aan de achterzijde van het gebouw.
i. Het ontwerp moet voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG).
3. De raad te informeren met een collegebrief.
Principebesluit Leidsevaart 272 - 288
Dit voorstel gaat over het ruimtelijk kader voor de bouw van 21 sociale huurappartementen aan de
Leidsevaart 272 - 288 in Vogelenzang.
Intern/extern advies inaewonnen
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Brederode Wonen is eigenaar van 9 sociale huurwoningen aan de Leidsevaart 272 - 288 te Vogelenzang.
Deze woningen zijn sterk verouderd. Een renovatie levert onvoldoende kwaliteitsverbetering op.
Brederode Wonen wil deze woningen daarom vervangen door circa 21 sociale huurappartementen.
Brederode Wonen heeft hiervoor op 29 november 2017 een principeverzoek ingediend.
2.

Voorgesteld besluit
Het college besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan de bouw van 21 sociale huurappartementen aan de Leidse
vaart 272 - 288 te Vogelenzang.
2. Hieraan de volgende voorwaarden te verbinden:
a. Het appartementencomplex wordt conform model 2C uit het principeverzoek gesitueerd.
b. De footprint van het appartementencomplex bedraagt maximaal 570 m2.
c. De bouwhoogte van het appartementencomplex bedraagt maximaal 10 meter.
d. De ontsluiting (galerijen, entrees, brandtrappen) van de woningen is gesitueerd aan de
achterzijde van het gebouw.
e. De inrit naar het parkeerterrein aan de achterzijde van het gebouw wordt aan de noordzijde
van het appartementencomplex gesitueerd.
f. Er worden 23 parkeerplaatsen voor bewoners op eigen terrein gerealiseerd.
g. De resterende parkeerbehoefte (2 voor bewoners en 6 voor bezoekers) wordt opgelost door
gebruik te maken van bestaande parkeerplaatsen langs de Vogelenzangseweg.
h. Er worden vier bomen van de 2e categorie geplant aan de achterzijde van het gebouw.
i. Het ontwerp moet voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG).
3. De raad te informeren.

3.

Het beoogd effect
Het doel is om een ruimtelijk kader vast te stellen voor de bouw van 21 sociale huurappartementen aan
de Leidsevaart 272 - 288 te Vogelenzang. Dit ruimtelijk kader dient om de aanvraag
omgevingsvergunning voor dit project aan te toetsen.

4.

Politieke keuzeruimte
Om planologisch medewerking te verlenen aan de nieuwbouw moet er een buitenplanse afwijking van
het bestemmingsplan worden verleend. De bevoegdheid om hiervoor een vergunning te verlenen ligt bij
het college. Het college heeft hierin een ruime mate van beleidsvrijheid. Als er wordt voldaan aan de
ladder voor duurzame verstedelijking (Rijksregels) en het plan is in overeenstemming met de regionale
woningbouwafspraken (RAP) en het gemeentelijke beleid (Structuurvisie en Woonvisie), dan kan het
college zelfstandig de afweging maken of het al dan niet aan het plan wil meewerken.
Het besluit om een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan te verlenen is echter geen volledig
autonome bevoegdheid van het college. Het college kan namelijk pas een vergunning verlenen nadat de
raad een Verklaring van Geen Bedenkingen (hierna: WGB) heeft afgegeven. De raad heeft echter geen
volledige beleidsvrijheid bij het al dan niet afgeven van een WGB. Het weigeren van een voorstel om
een WGB af te geven moet inhoudelijk gemotiveerd worden. De raad kan een WGB alleen weigeren
indien er ruimtelijk relevante en gegronde redenen zijn om niet aan het initiatief mee te werken.

5.

Gedachtengang
Argumenten

De voorraad sociale huurwoningen wordt uitgebreid
In Bloemendaal is een tekort aan sociale huurwoningen. Woningenzoekenden moeten gemiddeld 7,5 jaar
ingeschreven staan voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De gemeente
Bloemendaal wil daarom graag dat de voorraad sociale huurwoningen wordt uitgebreid. Door
medewerking te verlenen aan dit project neemt het aantal sociale huurwoningen toe van 9 tot 21.
Het wooncomfort neemt sterk toe
De bouwkundige en woonkwaliteit van de huidige woningen is slecht. De woningen zijn gehorig, slecht
geïsoleerd en er is vocht- en schimmelproblematiek. De plattegronden voldoen niet aan de eisen van
deze tijd. Door nieuwbouw zal de bouwkundige en woonkwaliteit fors toenemen, omdat de bouwkundige
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eisen uit het meest recente bouwbesluit zullen gelden en de plattegronden aansluiten aan de
hedendaagse woonwensen.
Er is meer vraag naar appartementen dan naar eengezinswoningen
Het merendeel van de sociale woningvoorraad in Bloemendaal bestaat uit eengezinswoningen. De vraag
naar sociale huurwoningen komt tegenwoordig vooral van 1 en 2-persoons huishoudens (waaronder
senioren). Vanuit het strategisch voorraad beleid heeft het daarom de voorkeur om eengezinswoningen
die aan het einde van het levensduur zijn te vervangen door appartementen.
Dit project draagt bij aan de doelstellingen uit de Structuurvisie en het RAP
Deze herstructurering leidt tot een verdichting. Het aantal woningen neemt toe van 9 tot 21. Door op
deze locatie te verdichten, wordt uitvoering gegeven aan het uitgangspunt uit de Structuurvisie dat
ruimtelijke ontwikkelingen worden opgevangen in de dorpenzone. De toename van het aantal woningen
draagt tevens bij aan het uitvoeren van twee afspraken die de gemeente heeft gemaakt in het RAP: de
bouw van 590 woningen in de periode 2016-2020 en het op peil houden van de voorraad sociale
huurwoningen.
Dit project draagt bij aan de doelstellingen van Vitaal Vogelenzang
Hoewel deze ontwikkeling geen onderdeel is van het project Vitaal Vogelenzang draagt het wel bij aan
de vitaliteit van het dorp. Omdat het aantal woningen toeneemt, draagt het plan bij aan het behoud en
versterken van het voorzieningenniveau. In Vogelenzang is behoefte aan geschikte woningen voor
starters en senioren, mede om de doorstroming op gang te helpen. Het toevoegen van appartementen
helpt daarbij. Deze woningen zijn sterk verouderd en sluiten niet meer aan bij de behoefte vanuit het
dorp.
Kanttekeningen

De raad besluit niet over de ruimtelijke kaders
Aan het college wordt voorgesteld om de ruimtelijke kaders voor dit project vast te stellen in het
principebesluit. De raad besluit alleen op het voorstel om een VVGB af te geven.
Het nadeel van deze procedure is dat de raad eventuele wensen en bedenkingen pas kenbaar kan
maken nadat Brederode Wonen een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend om af te wijken van
het bestemmingsplan. Om dit te voorkomen informeert het college de raad met een collegebrief over het
principeverzoek. De raad wordt dan in de gelegenheid gesteld om het nieuwbouwplan naar aanleiding
van dit principebesluit te agenderen.
De bouw van een appartementencomplex kan de privacy van omwonenden aantasten
In de huidige situatie bevinden de leefruimtes van de woningen (woonkamer en keuken) zich op de
begane grond. Vanuit de leefruimtes is er geen zicht op de tuinen van de omliggende woningen. In de
nieuwe situatie komen er ook leefruimtes op de eerste en tweede etage. Bovendien worden de woningen
aan de achterzijde ontsloten. Hierdoor kan er inkijk in de tuinen van de omwonenden ontstaan.
Tijdens de consultatieavonden hebben omwonenden aangegeven dat zij zich zorgen maken over de
inkijk vanaf de galerij op de 2e etage. Om deze zorgen weg te nemen stelt Brederode Wonen voor het
hek op deze galerij te voorzien van schuine lamellen. Deze zijn zodanig gepositioneerd dat bewoners
vanaf de galerij niet in de tuinen van de omwonenden kunnen kijken, maar dat er wel zonlicht op de
galerij schijnt. Hierdoor wordt de privacy van de omwonenden gewaarborgd. In het definitieve
principeverzoek is deze oplossing gevisualiseerd.
Alternatieven

Er zijn twee modellen opgenomen in het principeverzoek. Model 1 volgt de structuur van de huidige
bebouwing, met een knik naar achteren. Hierdoor blijft aan de voorzijde een groene ruimte
gehandhaafd. In model 2 heeft het gebouw een knik naar voren. De bebouwing volgt de rooilijn van
naastgelegen bebouwing. Hierdoor is er minder ruimte voor groen aan de voorzijde, maar ontstaat er
aan de achterkant meer ruimte tot de achterliggende percelen.
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De voorkeur gaat om de volgende redenen uit naar model 2:
»
Model 1 staat dichter tegen de achtergelegen woningen aan de Deken Zondaglaan. De impact voor
de achterliggende woningen (bezonning, uitzicht en privacy) is bij model 2 beperkter.
«
In model 1 hebben de appartementen op de begane grond alleen een voortuin. In model 2 hebben
de appartementen op de begane grond een voortuin en een achtertuin.
»
Model 2 heeft vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid de voorkeur. Het complex loopt in dit model
mee met de rooilijn van de naastgelegen blokken. Hierdoor heeft het doorgaande verkeer beter
uitzicht door de bocht en hebben de bewoners beter uitzicht bij het in- en uitrijden dan in model 1.
Het belangrijkste voordeel van model 1 is dat de voortuinen dieper zijn en er een boom aan de voorzijde
wordt geplant. Dit draagt bij aan het groene karakter van Vogelenzang. Er wordt echter geadviseerd om
aan het belang van de omwonenden en de verkeersveiligheid een zwaarder gewicht toe te kennen en
daarom voor model 2 te kiezen.
Er
1.
2.
3.

zijn drie varianten van model 2 opgenomen:
Variant 2A: portiekontsluiting en parkeerplaats ontsloten aan noordzijde
Variant 2B: portiekontsluiting en parkeerplaats ontsloten aan zuidzijde
Variant 2C: galerijontsluiting en parkeerplaats ontsloten aan noordzijde

Variant 2C heeft de voorkeur:
»
Een inrit aan de noordzijde heeft de voorkeur, omdat het verkeer in deze variant in de buitenbocht
komt aanrijden. Bovendien is de middenberm hier breder (meer plek voor afslaan en invoegen).
»
Een galerij ontsluiting heeft de voorkeur. De portieken kunnen niet alle drie met een lift worden
ontsloten. Hierdoor is een deel van de woningen niet levensloopbestendig. Bij de galerij ontsluiting
zijn alle woningen via een lift ontsloten. Alle woningen zijn in deze variant levensloopbestendig.
6.

Middelen
Financiële middelen
De ambtelijke inzet om dit principeverzoek te beoordelen (C 7.500,-) wordt vergoed door Brederode
Wonen. Het college heeft hierover een intentieovereenkomst afgesloten met Brederode Wonen.
Er is ook ambtelijke inzet nodig om af te wijken van het bestemmingsplan om dit plan mogelijk te
maken. Voor deze fase wordt een anterieure overeenkomst afgesloten. Er is nog geen urenraming
gemaakt voor de ambtelíjke inzet in deze fase.
Personele middelen
Als gevolg van personele wisselingen binnen team RO is de ambtelijke capaciteit op dit moment beperkt.
Mogelijk is er externe inhuur nodig om dit project in de vervolgfase te begeleiden.
Organisatorische middelen
Er zijn geen organisatorische veranderingen nodig om dit besluit uit te voeren.

7.

Participatie
Het college heeft met Brederode Wonen afgesproken om uit te gaan van de participatieve consultatiestijl
(adviseur beginspraak). Dit betekent dat bewoners en omwonenden vanaf de start mogen meedenken
over de ruimtelijke kaders voor het project.
Brederode Wonen heeft een projectcommissie opgericht waarin bewoners en omwonenden zitting
kunnen nemen. Deze projectcommissie participeert in het ontwerpproces. Daarnaast heeft Brederode
Wonen drie bijeenkomsten voor de bewoners en omwonenden gehouden.
Het verlies van privacy voor omwonenden was het belangrijkste discussiepunt tijdens deze
bijeenkomsten. Omwonenden maken zich zorgen over de inkijk vanaf de galerij op de 2e etage.
Brederode Wonen heeft de volgende oplossingen onderzocht om aan dit bezwaar tegemoet te komen:
1. Een portiekontsluiting: het nadeel is dan dat niet alle woningen levensloopbestendig zijn.
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2.
3.
4.
5.

De galerij op de 2e etage aan de voorzijde situeren: dit leidt tot suboptimale woningplattegronden.
Een screen voor de galerij plaatsen: dit belemmert echter het uitzicht vanuit de appartementen.
Een bomenrij plaatsen: hierdoor kunnen er minder parkeerplaatsen worden aangelegd. Bovendien
helpt dit in de winter niet om inkijk tegen te gaan.
Het plaatsen van schuine lamellen op galerij. Hiermee wordt de privacy gewaarborgd, zonder
afbreuk te doen aan de woonkwaliteit en/of het aantal parkeerplaatsen.

Het plaatsen van schuine lamellen op de galerij kan op steun rekenen van de omwonenden. De architect
heeft een virtual reality video gemaakt van het zicht vanaf de galerij richting de tuinen van de
omwonenden. Hierdoor werd duidelijk dat deze oplossing ervoor zorgt dat er vanaf de galerij geen inkijk
in de achtertuinen van de omwonenden mogelijk is. De zorgen over het verlies van privacy zijn hierdoor
bij de omwonenden weggenomen.
8.

Communicatie
Als het college een positief principebesluit neemt, worden Brederode Wonen, de bewoners en de
omwonenden hierover schríftelijk geïnformeerd.
De raad wordt met een collegebrief geïnformeerd.

9.

Milieuaspecten
Brederode Wonen heeft de ambitie om van dit appartementencomplex een Bijna Energie Neutraal
Gebouw te maken (hierna: BENG). Aanvragen voor nieuwbouwwoningen moeten vanaf 1 januari 2020
voldoen aan de eisen voor BENG. De aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor dit
project zal hoogstwaarschijnlijk al eerder worden ingediend. Daarom is in dit principebesluit de
voorwaarde opgenomen dat het ontwerp moet voldoen aan de eisen voor BENG.
Het college is voornemens om dit appartementencomplex niet aan meer aan het gasnet aan te sluiten.
Alle MRA gemeenten hebben namelijk een intentieovereenkomst ondertekend waarin is afgesproken dat
bij nieuwbouw geen gasaansluiting meer wordt aangelegd. Overigens is de wettelijke verplichting om
nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet nog niet komen te vervallen. Indien Brederode
Wonen de aanvraag indient voordat deze verplichting is komen te vervallen en aan het college verzoekt
om een gasaansluiting aan te leggen, dan kan het college dit vooralsnog niet weigeren.
Het plan is ook getoetst aan alle relevante sectorale wet- en regelgeving, zoals milieukwaliteitseisen
(milieuzonering, geluidshinder, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit), externe veiligheid, natuur,
waterhuishouding en archeologie. Zie ook het bijgevoegde advies van de OD IJmond (2018005431).
Uit deze toets blijkt dat er geen sectorale belemmeringen zijn die de realisatie van dit initiatief op
voorhand in de weg staan. Om aan te tonen dat het initiatief planologisch uitvoerbaar is, moeten in
kader van de ruimtelijke onderbouwing nog wel enkele onderzoeken worden uitgevoerd. Dit wordt
toegelicht onder het kopje vervolgproces.

10. Samenwerking (Heemstede)
Samenwerking met Heemstede is bij dit project niet van toepassing.
11. Vervolgproces/evaluatie
Brederode Wonen kan op basis van dit principebesluit een aanvraag omgevingsvergunning indienen voor
de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Brederode Wonen kan ervoor kiezen om
tegelijkertijd een aanvraag in te dienen voor de activiteiten 'bouwen', 'vellen houtopstanď, 'veranderen
uitweg' en 'werk of werkzaamheden uitvoeren'. Maar Brederode Wonen kan er ook voor kiezen om deze
activiteiten pas aan te vragen nadat het college een vergunningen voor de activiteit 'handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening' heeft verleend.
Voordat Brederode Wonen de aanvraag voor de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening’ indient, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:
1. Brederode Wonen heeft een anterieure overeenkomst met de gemeente afgesloten.
2. Brederode Wonen heeft de volgende onderzoeken voor eigen rekening en risico laten uitvoeren:
a. Quick scan flora en fauna
b. Archeologisch onderzoek
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c.
d.

3.

Aeriusberekening stikstofdepositie
Watercompensatie onderzoek

Brederode Wonen heeft een Ruimtelijke onderbouwing laten opstellen, waaruit blijkt dat de bouw van
21 sociale huurappartementen aan de Leidsevaart 272 - 288 planologisch uitvoerbaar is.

Bijlagen
1. Aanvraagformulier principeverzoek (2017024209)
2. Eerste versie principeverzoek (2018001013)
3. Definitief principeverzoek (2018003361)
4. Situering bouwvlak model 2C incl. inrichting perceel (2018005275)
5. Ruimtelijke beoordeling principeverzoek (2018000904)
6. Advies milieuaspecten OD IJmond (2018005431)
7. Driekolommenstuk participatietraject (2018005537)
8. Eindbrief principebesluit (2018005242)
9. Collegebrief (2018005261)
Achterliggende documenten
Geen

Het hoofd van de afdeling Beleid,
Paul Dubbe

van koop'
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Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Brederode Wonen
Gemeente Bloemendaal
Bos en Duinlaan 2 a, 2061VP Bloemendaal
Postbus 44, 2060AA Bloemendaal
22-02-1918
04-12-2018
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Woningbouwvereniging (als bedoeld in artikel 59 lid 1 van de woningwet)
Brederode Wonen
22-02-1918
SBI-code: 68201 - Woningbouwverenigingen en -stichtingen
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000002056569
Brederode Wonen
Bos en Duinlaan 2 a, 2061VP Bloemendaal
Postbus 44, 2060AA Bloemendaal
0235259191
0235258401
www.brederodewonen.nl
info@brederodewonen.nl
22-02-1918
SBI-code: 68201 - Woningbouwverenigingen en -stichtingen
Woningbouwvereniging (als bedoeld in artikel 59 lid 1 van de woningwet)
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Vreke, Paul Hendrik
02-10-1958, de Noordoostelijke Polder
01-02-2014 (datum registratie: 04-02-2014)
directeur-bestuurder
Alleen/zelfstandig bevoegd
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Aardenburg, Willemien
30-08-1966, Laren
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KWAKKENBOS BV

21 appartementen Vogelenzang
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VOLMACHT

DE BURGEMEESTER VAN GEMEENTE BLOEMENDAAL

De ondergetekende, de burgemeester van de gemeente Bloemendaal bij het verlenen van deze
volmacht ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
burgemeester EJ. Roest;

Besluit;

Volmacht te geven aan de wethouder van de gemeente Bloemendaal, de heer H. Wijkhuisen om de
anterieure overeenkomst corsa 2019002051 met Brederode Wonen voor de ontwikkeling van Witte
Hond, Leidsevaart 272-288 te Vogelenzang namens de gemeente te ondertekenen, ter uitvoering van
collegebesluit corsa 2019002981.

3 september 2019

De burgemeester.

3. Roest

