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Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeren wij u dat ons college op 10 april 2018 de 'Beleidsregels dakterrassen 
Bloemendaal 2018' heeft vastgesteld. De beleidsregels treft u bij deze brief aan.

Waarom nieuwe beleidsregels?
In de afgelopen járen zijn er diverse aanvragen ingediend voor het realiseren van een dakterras bij 
een woning die afwijken van de 'Beleidsregels dakterrassen Bloemendaal 2012'. Het gaat veelal om 
aan- of uitbouwen die 2 tot 2,5 meter diep zijn en waarbij de wens bestaat het gehele dak van de aan- 
of uitbouw te gebruiken als dakterras. Dit was echter niet in overeenstemming met randvoorwaarde 4 
van de oude beleidsregels:

"De terrasafscheiding van het dakterras op een aan- of uitbouw dient bij tussenwoningen, tweekappers 
of eindwoningen aan de achterzijde minimaal 2 meter terug te liggen ten opzichte van de achtergevel 
van de aan- of uitbouw, teneinde de privacy van de buren in enige mate te respecteren."

Daarnaast is gebleken dat de beoordeling van aanvragen om een omgevingsvergunning voor het 
realiseren van een dakterras niet altijd eenduidig is geweest.

Wat is het doel van de nieuwe beleidsregels?
Het doel is tweeledig:

1. Met de vaststelling van de nieuwe beleidsregels wordt beoogd een bij de beoordeling van 
aanvragen om dakterrassen een éénduidige scheiding tussen het publiekrecht (ruimtelijke 
belangen) en het burgerlijk recht (privacy belangen) te hanteren. Dakterrassen over de gehele 
diepte van een aanbouw worden met de wijziging van de beleidsregels voortaan toegestaan.

2. Éénduidige wijze van beoordeling van aanvragen voor het realiseren van dakterrassen.
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Wat is er precies gewijzigd?

Randvoorwaarde 4 is komen te vervalen
Deze randvoorwaarde streeft in veel gevallen namelijk zijn doel (beschermen privacybelangen) voorbij, 
omdat alsnog over de zijdelingse afscheiding van het dakterras in de naastgelegen tuin kan worden 
gekeken. Ook geven buren vaak toestemming en kan in die gevallen alleen aan een dakterras worden 
meegewerkt door van de beleidsregels af te wijken.

Daarnaast is het niet wenselijk het privaatrecht met het publiekrecht te mengen. Bij de beoordeling 
van een aanvraag om een dakterras spelen in principe alleen ruimtelijke belangen mee. Vanuit 
ruimtelijk oogpunt is een dakterras op een aan- of uitbouw acceptabel. Soms moeten ook 
privacybelangen worden afgewogen. Volgens jurisprudentie kunnen echter alleen evident 
privaatrechtelijke belemmeringen reden zijn een omgevingsvergunning te weigeren. Het feit dat een 
afscheiding van een dakterras binnen twee meter van de erfgrens wordt gerealiseerd maakt echter nog 
niet dat sprake is van een evident privaatrechtelijke belemmering. Dit hangt af van de feiten en 
omstandigheden.

Wanneer een aanvraag wordt ingediend zal de behandelend medewerker de aanvrager actief vragen of 
het is besproken met de buren en hem wijzen op het burenrecht. In de toezending van de 
omgevingsvergunning wordt de vergunninghouder ook altijd gewezen op de (mogelijke) beperkingen 
in het kader van burenrecht.

Éénduidige beoordeling van aanvragen
Bouwplannen voor het realiseren van een dakterras werden tot nu toe beoordeeld als zijnde één 
geheel met het bouwwerk waarop het dakterras wordt gesitueerd (aan- of aanbouw). Er werd dus 
getoetst aan de bouwregels van een aan- of uitbouw. Indien het bouwwerk paste binnen de 
bouwregels van het bestemmingsplan werd het dakterras als passend binnen het bestemmingsplan 
geoordeeld. Toetsing aan het beleid bleef in veel gevallen dan ook achterwege.

Geconcludeerd moet worden dat voor de activiteit 'bouwen' (artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo) een 
dakterras weliswaar passend kan zijn volgens de bouwregels van het bestemmingsplan, maar het 
gebruik van een dakterras niet overeenkomstig het bestemmingsplan is en derhalve ook een 
omgevingsvergunning is vereist voor de activiteit'handelen in strijd met het bestemmingsplan'(artikel 
2.1, eerste lid, onder c Wabo). In dat kader wordt de aanvraag nu dan ook getoetst aan de 
beleidsregels.
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