
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

  

Onderwerp 

Dit voorstel gaat over de vaststelling van het bestemmingsplan Donkerelaan 285 te Bloemendaal 

en heeft als doel de sloop en nieuwbouw van zorgcomplex Wildhoef aan de Donkerelaan 285 te 

Bloemendaal mogelijk te maken. 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2018  

 

 

b e s l u i t: 

 

 

1. het bestemmingsplan Donkerelaan 285 vast te stellen; 

2. in te stemmen met de Nota van zienswijzen. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 5 september 2018 

 

  , plaatsvervangend voorzitter 

 

 

    , griffier 
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Voorgesteld besluit 

1. het bestemmingsplan Donkerelaan 285 vast te stellen; 

2. in te stemmen met de Nota van zienswijzen. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

De gemeenteraad heeft op 30 maart 2017 het stedenbouwkundig plan vastgesteld (bijlage 3) voor 

nieuwbouw van zorgcomplex Wildhoef aan de Donkerelaan 285 te Bloemendaal. Het plan gaat uit 

van sloop van het huidige gebouw en de bouw van een nieuw zorgcomplex op dezelfde locatie. Het 

huidige gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, in het bijzonder voor wat betreft de 

indeling, het binnenklimaat en de verdiepingshoogte. Het stedenbouwkundig plan is omgezet naar 

een bestemmingsplan voor dit perceel.  

 

In de nieuwbouw biedt Wildhoef voor de bewoners een woon-zorgcontinuüm, van zelfstandig 

wonen met lichte zorg tot volledig verzorgd en verpleegd wonen. De nieuwbouw anticipeert op een 

toenemende zorgvraag bij bewoners, waarbij overschakelen van zelfstandig wonen met zorg naar 

volledig verzorgd wonen mogelijk is.  

 

Beoogd effect 

In dit voorstel wordt afgewogen of het voor uw raad wenselijk is om het bestemmingsplan vast te 

stellen. Beoogd effect is dat na afronding van de bestemmingsplanprocedure een 

omgevingsvergunning kan worden verleend voor de nieuwbouw van zorgcentrum Wildhoef. 

 

Het bestemmingsplan Donkerelaan 285 treft u aan in bijlage 1. 

  

Politieke keuzeruimte 

In de toelichting van het bestemmingsplan is ingegaan op het Rijksbeleid en provinciaal beleid. 

Deze vormen geen belemmering voor de vaststelling van dit bestemmingsplan. 

Eerder heeft de gemeenteraad ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan en het ontwerp 

bestemmingsplan. De vaststelling van het bestemmingsplan is de afronding van de procedure.  

Er zijn 2 zienswijzen ontvangen. Deze kunt u meewegen in uw afweging over het vaststellen van 

het bestemmingsplan. 

 

Gedachtegang 

 

Argumenten 

 

A. Het bestemmingsplan stemt overeen met het SP en het Handboek bestemmingsplannen 

Het bestemmingsplan regelt de functies en de bouwmogelijkheden op het perceel. Het SP vormt de 

basis voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is opgesteld volgens het Handboek 

Bestemmingsplannen gemeente Bloemendaal. 

 

In het bestemmingsplan is een bouwvlak met de bestemming Maatschappelijk opgenomen voor het 

zorgcomplex. De regels van het bestemmingsplan zijn toegesneden op het zorgaanbod van 

Wildhoef. Het overige deel van het perceel heeft de bestemmingen Verkeer, Tuin en Water. Dit is 

te zien op de verbeelding bij het bestemmingsplan. 

 

B. De ingediende zienswijzen leiden niet tot aanpassingen van het bestemmingsplan 

De gemeenteraad heeft op 1 februari 2018 het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Dit heeft 

gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen ontvangen. Zienswijze 1 richt zich 

op het gebruik van het achterpad vanaf de Krullenlaan naar het terrein van Wildhoef. Zienswijze 2 

richt zich op de entree vanaf de Donkerelaan. In de Nota van zienswijzen (bijlage 2) zijn de 

zienswijzen samengevat en voorzien van een beantwoording.  
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Geconcludeerd wordt dat de zienswijzen niet leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

Kanttekeningen 

 

Nog niet alle onderzoeken zijn afgerond 

In de toelichting van het bestemmingsplan moet worden aangetoond dat een bestemmingsplan 

uitvoerbaar is. In hoofdstuk 5 worden de randvoorwaarden beschreven. Er wordt beschreven op 

welke wijze milieukwaliteitseisen, waterhuishouding, archeologie, cultuurhistorie en 

natuurbelangen in het plan zijn betrokken.  

 

Momenteel loopt nog een jaarrond onderzoek naar de vleermuizen. Dat zal in juli 2018 worden 

afgerond. De verwachting is dat dit onderzoek geen belemmering zal vormen voor de uitvoering 

van het plan. Indien nodig, zullen mitigerende maatregelen worden genomen. Om die reden wordt 

voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.  

 

Alternatieven 

Het alternatief is de besluitvorming over het bestemmingsplan uit te stellen totdat het nader 

onderzoek naar de vleermuizen is afgerond. Dat is echter niet nodig, omdat de sloop en nieuwbouw 

pas kan starten als het jaarrond onderzoek is afgrond en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) een 

ontheffing van de Wet Natuurbescherming heeft verleend. 

  

Overwegingen van het college 

Het college staat positief tegenover de nieuwbouw van Wildhoef. Het vaststellen van het 

bestemmingsplan is de afronding van de procedure. De uitgangspunten in het SP zijn vertaald in 

het bestemmingsplan. De ingediende zienswijzen vormen geen belemmering voor het 

bestemmingsplan. Het college stelt daarom voor om het bestemmingsplan vast te stellen.  

 

Middelen 

Financiële middelen 

Voor dit voorstel zijn geen financiële middelen nodig. Voor de herziening van het bestemmingsplan 

worden leges op grond van de Legesverordening in rekening gebracht. Met de initiatiefnemer is een 

planschadeverhaalsovereenkomst afgesloten. Daarin is geregeld dat eventuele planschade van 

omwonenden, die voor rekening van de gemeente zou moeten komen, verhaald wordt op de 

initiatiefnemer. 

 

Personele middelen 

Er zijn geen extra personele middelen nodig. 

 

Organisatorische middelen 

Er zijn geen organisatorische middelen of veranderingen nodig. 

 

Participatie 

Voorafgaand aan de vaststelling van het stedenbouwkundig plan heeft een inloopavond voor 

omwonenden plaatsgevonden. Tijdens deze avond zijn geen bezwaren naar voren gekomen. Bij de 

terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is de wettelijke procedure gestart. Er zijn 2 

zienswijzen ontvangen. De beantwoording daarvan is beschreven onder het kopje ‘Gedachtengang’. 
 

Communicatie 

De omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan. De reclamanten die een zienswijzen hebben ingediend, zullen schriftelijk 

worden geïnformeerd over het besluit en de mogelijkheid tot het indienen van beroep. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

Bij dit bestemmingsplan heeft geen samenwerking met de gemeente Heemstede plaatsgevonden. 
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Vervolgproces/evaluatie 

Na vaststelling van het bestemmingsplan zullen de volgende stappen doorlopen worden: 

- Het vastgestelde bestemmingsplan zal gedurende zes weken ter inzage liggen; 

- Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende zes weken beroep worden 

ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

 

Bijlagen 

Bijlage 1:  

Bestemmingsplan Donkerelaan 285 

2018006240: Verbeelding 

2018007237: Toelichting en regels  

2017023450: Bijlage 1, Verkennend bodemonderzoek 

 2017023451: Bijlage 2, Waterparagraaf 

 2017023452: Bijlage 3, Archeologisch onderzoek RAAP 

 2017023453: Bijlage 4, Archeologisch onderzoek Transect 

 2017023454: Bijlage 5, Quick Scan Natuurbeschermingswet 

Bijlage 2:  

2018007150: Nota van zienswijzen 

Bijlage 3:  

2017001932: Stedenbouwkundig Plan Wildhoef 

 

Achterliggende documenten 

- 

 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 
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