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Onderwerp: Nota landgoederen 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2016  

 

 

b e s l u i t: 

 

Met inachtneming van amendement A, B, C en D: 

 

Amendement A (terugbouwen cultuurhistorische bebouwing) wordt ingediend door LB, D66, GrL en 
VVD. 
 
Uitslag stemming: aangenomen 

Voor: LB, D66, GrL, VVD (13) 
Tegen: PvdA, HvB, CDA (4) 

Afw 
Kamps (D66) 
Barendregt (LB) 
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Portefeuillehouder : wethouder R. Kruijswijk 
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Amendement B (splitsen landhuizen) wordt ingediend door LB, D66, GrL en VVD. 
 
Uitslag stemming: aangenomen 

Voor: LB, D66, GrL, VVD (13) 
Tegen: PvdA, HvB, CDA (4) 
 
Amendement C (herbestemmen cultuurhistorische bijgebouwen) wordt ingediend door LB, D66 en 
VVD. 
Uitslag stemming: aangenomen 

Voor: LB, D66, VVD, GrL (Meuleman en Koningsveld) (12) 
Tegen: PvdA, HvB, CDA, GrL (Faber) (5) 
 
Amendement D (compleet maken bijlage 3 en 4) wordt ingediend door D66. 
Uitslag stemming: aangenomen 

Voor: D66, LB, VVD, GrL (13) 
Tegen: PvdA, HvB, CDA (4) 
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Amendement E (buitenplaats Duin en Daal) wordt ingediend door LB. 
Het amendement wordt ingetrokken, nadat wethouder Kruijswijk heeft toegezegd om te terug te 
komen op buitenplaats Duin en Daal in de commissie grondgebied. TR23 

Burgemeester Schneiders zegt toe zo spoedig mogelijk met een voorstel naar de raad te komen 
inzake Elswoutshoek. TR24 

 

1. in te stemmen met de nota zienswijzen voor zover deze zienswijzen betrekking hebben op land-

goederen; 

2. de nota landgoederen Bloemendaal 2016 vast te stellen met de volgende toevoegingen: 

a. In paragraaf 4.1 onder het kopje ‘Terugbouwen cultuurhistorische bebouwing’ de tweede 
alinea te vervangen door ‘Voor bijgebouwen geldt dat deze nieuwbouw een utilitaire functie 
(geen woonfunctie) dient te hebben en het ontwerp dient in uiterlijk overeen te komen met 

het oorspronkelijke ontwerp; 

b. In paragraaf 4.2 onder het kopje ‘Splitsen landhuis’ na de zinssnede ‘Deze regeling wordt 
daarom gehandhaafd’ de toevoeging ‘en iets verruimd’ te laten vervallen tezamen met de 
daaropvolgende zin en de genoemde twee splitsingsregels; 

In de laatste zin van deze alinea ‘gedurende de eerste tien jaar’ te vervangen in ‘gedurende 
de eerste twintig jaar’; 

c. In paragraaf 4.3 onder het kopje ‘Herbestemmen van bijgebouwen’ de zin ‘Zowel herbe-

stemmen naar een woning als naar een andere utilitaire functie behoort tot de mogelijkhe-

den.’ te vervangen door ‘herbestemming dient te zijn met een utilitaire functie, niet een 
woonbestemming.’ 
Alsmede in deze paragraaf toe te voegen: ‘dat het College alleen in bijzondere omstandig-

heden de Raad een hiervan afwijkend voorstel kan doen om tijdelijke persoonsgebonden 

bewoning mogelijk te maken zonder de bestemming en het bestemmingsplan te wijzigen.’ 
d. In het bijlagenboek Nota landgoederen Bloemendaal 2016 aan bijlage 3 toe te voegen: Ei-

gendom bebouwing(en) en eigendom (grond); 

In het bijlagenboek Nota landgoederen Bloemendaal 2016 aan bijlage 4 toe te voegen: De 

kaart waarop de landgoederen in de Gemeente Bloemendaal zijn getekend. 

3. de nota landgoederen 1995 in te trekken. 
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Uitslag stemming raadsvoorstel: 
aangenomen  
Voor: D66, LB, VVD, GrL (13) 
Tegen: PvdA, HvB, CDA (4) 

Stemverklaringen van: 
Schell (PvdA) 
Burger (CDA) 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 27 oktober 2016 
 

 
  , voorzitter 
 
 
 

    , griffier 
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Voorgesteld besluit 

 

De raad besluit: 

1. in te stemmen met de nota zienswijzen voor zover deze betrekking hebben op landgoederen; 

2. de nota landgoederen Bloemendaal 2016 vast te stellen; 

3. de nota landgoederen 1995 in te trekken. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

De nota duurzame landgoederenzone is één van de projecten uit de uitvoeringsparagraaf van de structuur-

visie. In 2012 heeft het college besloten om een beleidsnotitie te maken met uitgangspunten voor de  

beoordeling van initiatieven van grondeigenaren in de landgoederenzone. U heeft op 24 januari 2013  

ingestemd met het plan van aanpak voor deze nota. U heeft daarbij besloten dat de gemeente zich bij het 

opstellen van de nota zal beperken tot het onderzoek naar de mogelijke functieverandering van de  

bestaande hoofdgebouwen.  

 

U koos er in 2013 voor om een nota op te stellen over toetsing van initiatieven op landgoederen én in de 

villawijken. Wij bieden u nu de eerste van twee aparte nota’s aan, één voor landgoederen en één voor de 

villawijken. In dit voorstel spreken we over de ‘nota duurzame landgoederenzone’ als we het hebben over de 

ontwerp nota en over de ‘nota landgoederen’ als het gaat over de nota die wij nu aan u voorleggen.  

 

Politieke keuzeruimte 

 

Uit de inventarisatie blijkt dat landgoedeigenaren veel meer wensen hebben dan wensen over het gebruik 

van het hoofdgebouw. Bovendien heeft het hoofdgebouw altijd samenhang met het hele landgoed.  

Daarom hebben de beleidsuitgangspunten voor landgoederen betrekking op zowel hoofd- als bijgebouwen 

en beperken deze zich niet alleen tot functiewijzigingen.  

 

Hoofdstuk 4 van de nota landgoederen vormt de kern van het landgoederenbeleid; het bevat de beleidsuit-

gangspunten. Initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan worden aan deze uitgangspunten getoetst. 

De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn: 

 

Uitgangspunt terugbouwen cultuurhistorische bebouwing:  

 Terugbouwen van voormalige cultuurhistorische bebouwing is toegestaan, maar alleen op de oor-

spronkelijke locatie. Het ontwerp mag een exacte replica zijn, maar ook een moderne interpretatie. 

 

Uitgangspunten landhuizen:  

 Landhuizen hebben bij voorkeur een woonbestemming, maar andere functies zijn mogelijk als ze 

passen bij de draagkracht van het landgoed. 

 We verruimen de splitsingsregeling voor landhuizen van maximaal 2 naar maximaal 3 woningen 

(grondgebonden of appartementen). 

 We verruimen het vloeroppervlak voor beroep of bedrijf aan huis van maximaal 60 m2 naar maxi-

maal 120 m2. 

 

Uitgangspunten bijgebouwen: 

 Cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen die hun oorspronkelijk functie hebben verloren of niet 

langer geschikt zijn voor beoogde gebruik, mogen een woonbestemming krijgen of een andere utili-

taire functie. 

 Vervangende nieuwbouw van overige bijgebouwen is toegestaan, ook op een andere plek binnen   

de utiliteitszone. 

 Het bebouwd grondoppervlak voor materiaalbergingen verruimen we van maximaal 50 m2 naar 

maximaal 100 m2.  Elk landgoed mag een dierenverblijf hebben van maximaal 150 m2. Materiaal-

bergingen en dierenverblijven zijn alleen toegestaan in de utiliteitszone.  

 

De bouw van bijgebouwen is alleen mogelijk als de ruimtelijke kwaliteit erdoor verbetert. In hoofdstuk 3.2 
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wordt het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ toegelicht. 
 

Gedachtegang 

 

Het beleid is erop gericht om de aanwezige waarden te behouden, landgoederen vitaal te houden en verval 

te voorkomen. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de vitaliteit van een landgoed, de gemeente stelt de 

kaders waarbinnen zij initiatieven kunnen ontplooien. Hoe flexibeler die kaders, hoe meer mogelijkheden de 

eigenaren hebben om hun landgoed vitaal te houden. Het college stelt daarom voor om meer ruimte te  

bieden aan functiewijzigingen en nieuwbouw van bijgebouwen.  

 

Het behoud, herstel en versterken van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden blijft altijd 

voorop staan. Initiatieven staan ten dienste van deze waarden. De gemeente werkt bovendien alleen mee 

aan initiatieven op landgoederen als deze de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Als de ruimtelijke kwaliteit al 

goed is en nieuwe initiatieven dus geen verbetering opleveren, verleent de gemeente geen medewerking 

aan een initiatief.  

 

Overwegingen van het college 

 

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 12 september jl. hebben wij besloten het landgoederen-

beleid en het beleid over villa’s in de landgoederenzone separaat aan u aan te bieden. Voordeel hiervan  
is ook dat wij iets meer tijd kunnen nemen voor het verweken van diverse vragen en opmerkingen met  

betrekking tot de villawijken. 

   

Voor zowel landgoederen als villawijken achten wij meer concrete regels en uitgangspunten van belang. 

 

Middelen 

 

Voor de uitvoering van dit beleid zijn naar verwachting geen extra financiële middelen nodig. Tegenover de 

extra kosten van maatwerk en het Landgoederenloket, zijn minder uren nodig voor het behandelen van een 

initiatief omdat er heldere beleidskaders gelden.  

 

Participatie 

 

Het college heeft in 2013 en 2016 bijeenkomsten gehouden om te inventariseren welke wensen landgoed-

eigenaren hebben en waar zij tegenaan lopen als zij die wensen willen realiseren. Die inventarisatie vormde 

de basis voor het opstellen van een concept nota duurzame landgoederenzone. De verslagen van de  

inventarisatie-avond (2013) en consultatieavond (2016) vindt u in het bijgevoegde bijlagenboek. 

 

De ontwerp nota duurzame landgoederenzone heeft van 18 maart t/m 5 mei 2016 ter visie gelegen. Er zijn 

22 zienswijzen ingediend. Het merendeel heeft betrekking op landgoederen. De zienswijzen en de reacties 

tijdens de consultatieavond vormden de input voor het opstellen van de definitieve nota landgoederen. De 

zienswijzen zijn samengevat en voorzien van een reactie in de bijgevoegde nota zienswijzen.   

 

Communicatie 

 

Nadat u de nota heeft vaststelt, stellen wij alle landgoedeigenaren schriftelijk op de hoogte van uw besluit. 

Wij sturen ook een persbericht hierover naar de media. De nota landgoederen publiceert de gemeente op   

de eigen website. Ook naburige gemeenten en de provincie Noord/Holland informeren we over de nota. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

 

De nota landgoederen is alleen van toepassing op de Bloemendaalse landgoederen. Wij hebben niet samen-

gewerkt met de gemeente Heemstede bij het opstellen van deze nota. 

 
Vervolgproces/evaluatie 
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Als u de nota vaststelt, publiceren we deze op 4 november 2016 op de gemeentewebsite. De nota treedt een 

week later, op 11 november 2016, in werking.  

 

De nota landgoederen is een beleidsnota en heeft de status van een algemeen verbindend voorschrift.    

Tegen een algemeen verbindend voorschrift kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen   

bezwaar en beroep worden ingesteld.  

 

Bijlagen 

 

De volgende documenten maken deel uit van het besluit:  

1. Nota landgoederen Bloemendaal 2016 (2016036141) 

2. Bijlagenboek nota landgoederen (2016036142 

3. Nota zienswijzen (2016036300) 

 

Achterliggende documenten 

 

Het volgende document geeft extra informatie over het onderwerp en het besluit:  

 Nota landgoederen 1995 (2016036346) 

  

 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 

 

 

 

 

Advies Commissie 

 

 

Wethouder Kruijswijk geeft aan zich er in te kunnen vinden als de volgende wijzigingen in de nota aange-
bracht worden:  

- Het verwijderen van de zinsnede over fiscale voordelen in paragraaf 2.5.1, kopje ‘natuurschoonwet’ 
- Verlenging van het verbod op splitsing bij nieuwbouw landhuizen tot 20 jaar (is nu 10 jaar)  

- Het tekstvoorstel over de procedure voor het voorleggen van plannen aan de ARO in paragraaf 5.2 

wijzigen  

- Spreken over m2 BVO in plaats van over m3 

- Wijzigen van het minimaal benodigde vloeroppervlak om te mogen splitsen  

De voorzitter concludeert dat alle fracties, behalve HvB van mening zijn dat het onderwerp rijp is voor 
bespreking in de raad van 27 oktober 2016. Het onderwerp zal als bespreekpunt geagendeerd worden en 
er zijn amendementen aangekondigd om een strikter beleid te kunnen voeren 
 


	Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
	Advies Commissie

