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Voor u ligt de eerste stap naar een 
Omgevingsvisie voor Bloemendaal.  
Dit document is een inventarisatie van  
het bestaande beleid als noodzakelijk 
vertrekpunt om te bepalen waar we als 
gemeente naar toe willen. Het geeft u  
basisinformatie en een antwoord op de 
vraag: “Waar staan we als gemeente op  
dit moment als het gaat om alle beleids
terreinen die de Omgevingsvisie raken?” 

Ik ben er trots op dat we met de ambtelijke organisatie 

een dergelijk omvangrijk project uit de startblokken 

hebben getrokken!

We hebben een inventarisatie gemaakt van bestaand 

beleid voor de beleidsterreinen; Stedenbouw & 

Ruimtelijke kwaliteit, Energie & Klimaat, Mobiliteit, 

Landschap, Welzijn & Maatschappelijke voorzieningen. 

Recreatie, Toerisme en Economische Zaken. Ook 

hebben we trends en opgaven benoemd per beleid

sterrein. We hebben straatinterviews gehouden waarin 

we hebben gevraagd naar wat inwoners belangrijke 

waarden vinden in hun omgeving. In de volgende fase 

gebruiken we deze input om meer te zeggen over de 

gewenste identiteit van onze gemeente.

Dit rapport bevat de bouwstenen voor de tweede  

fase waarin we, samen met experts van binnen en 

buiten, zowel inwoners als organisaties, meer zicht 

willen krijgen op knelpunten en op ambities die we  

als gemeente zien in de fysieke leefomgeving. Het is  

niet mogelijk om alle ambities een plek te geven in de 

fysieke leefomgeving. Welke opgaven moet voorrang 

krijgen? Met welke vaart/intensiteit? De tweede fase zal 

hierop antwoorden geven. Dit proces start na de zomer

vakantie. In werkateliers bespreken we dan wat de 

identiteit van onze gemeente de komende twintig jaar 

moet zijn, welke opgaven we oppakken en welke 

ambitie we daarbij ten toon spreiden. 

Dat we dit project zonder noemenswaardige externe 

inhuur van gespecialiseerde bureaus uitvoeren, is voor 

mij een graadmeter voor onze professionaliteit. Bij het 

maken van deze visie is een groot deel van de 

beleidsmedewerkers binnen de gemeente betrokken. 

Dit neemt ook een behoorlijk aandeel van de beschik

bare capaciteit en tijd in beslag. 

Ik wens u veel leesplezier!

wethouder Ruimtelijke Ordening,

Henk Wijkhuisen 

De Omgevingsvisie is de langetermijnvisie van de gemeente over alle terreinen van de tastbare leefomgeving. 

Het gaat dan om de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De visie gaat dus over 

ruimte, water, natuur, landschap, cultureel erfgoed, verkeer en vervoer, infrastructuur, milieu, gezondheid en 

veiligheid. Het is een strategische visie waarin hoofdkeuzen zijn gemaakt voor beleid. De Omgevingsvisie is voor 

iedereen belangrijk. Daarom maakt de gemeente de visie samen met inwoners, ondernemers en organisaties. 

We maken twee Omgevingsvisies: voor Bloemendaal en Heemstede. Deze zijn uiterlijk 2021 gereed.
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1 INLEIDING
Bloemendaal en Heemstede werken gezamenlijk aan 

een omgevingsvisie. Uiteraard met aandacht en ruimte 

voor eigen invulling op onderdelen. De beide gemeen

teraden stellen elk hun eigen de omgevingsvisie vast. 

Dit is conform de Omgevingswet, die bepaalt dat 

iedere gemeente een omgevingsvisie moet opstellen.

Het doel is om voor Bloemendaal en Heemstede te 

komen tot een omgevingsvisie die aan sluit bij de  

missie die is geformuleerd in het Plan van Aanpak  

‘De Omgevingswet in Heemstede en Bloemendaal’.  

De overkoepelende missie van het programma 

‘Implementatie Omgevingswet’ luidt; Samen werken 

aan een aantrekkelijke leefomgeving, waarin 

 elke inwoner weet wat kan en mag en waar  

de gemeente faciliteert.

Deze missie is vertaald in drie doelen, waarvan  

het doel ‘bescherming en versterking van een  

aantrekkelijke leefomgeving’ specifiek gericht is op  

de omgevingsvisie. Een aantrekkelijke leefomgeving 

heeft betrekking op het niveau van bereikbaarheid  

van onze gemeenten, en hoe duurzaamheid en 

klimaatbestendig onze gemeenten zijn, ook heeft het 

betrekking op het behoud van onze groene gebieden 

en waar we ruimte beiden voor ontwikkelingen. 

Deze doelen zijn bereikt als er een breed gedragen  

en heldere omgevingsvisie is, die kaders biedt voor  

het opstellen van de omgevingsplannen. Inwoners 

voelen zich betrokken bij en hebben beter inzicht in  

de visie van de gemeenten op de leefomgeving.

In dit document is een analyse gemaakt van de identi

teit, het relevante bestaande beleid en de ontwikke

lingen en trends van de gemeente Bloemendaal. Het 

document levert hiermee de basis informatie die nodig 

is om de omgevingsvisie te kunnen opstellen. 

1.1 WAAROM EEN OMGEVINGSVISIE
Met de invoering van de Omgevingswet wordt het 

“oude” instrument, de structuurvisie, dat zich vooral 

richtte op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de 

gemeente, vervangen door de omgevingsvisie.  

De omgevingsvisie beschrijft de gewenste lange  

termijn ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in  

het geheel, bijvoorbeeld op het gebied van wonen  

en bouwen, infrastructuur en groen, maar ook op  

het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie  

en economie. Ook de relatie tussen de fysieke leef 

omgeving en sociaal maatschappelijke opgaven, 

bijvoorbeeld een gezonde leefomgeving, krijgen  

een plek in de omgevingsvisie. Dit betekent dat de 

reikwijdte breder is dan de traditionele structuurvisie. 

Daarnaast zal de visie ook een dynamisch stuk zijn 

waarmee goed ingespeeld kan worden op nieuwe 

ontwikkelingen. Uiteraard is het daarbij van belang  

dat de identiteit van de gemeente met de bijbeho

rende kernwaarden wordt geborgd. 

In de Omgevingswet is vast gelegd dat een  

omgevingsvisie minimaal de volgende ingrediënten  

op hoofdlijnen moet bevatten:

  De voorgenomen ontwikkeling, het gebruik,  

beheer en de bescherming en behoud  

van het huidige grondgebied;

  De kwaliteit van de fysieke leefomgeving;

  Het beleid op alle relevante aspecten  

van de fysieke leefomgeving.

De omgevingsvisie biedt de basis voor de  

verder uitwerking van het omgevingsbeleid in het 

Omgevingsplan (het omgevingsplan vervangt straks  

de huidige bestemmingsplannen). De Omgevingsvisie 

omvat het gehele grondgebied van de gemeente.  

Niet alleen is het product Omgevingsvisie afwijkend  

van de structuurvisie vanwege zijn bredere scope,  

ook de manier van werken is nieuw.

INLEIDING
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Een omgevingsvisie wordt niet geschreven door een 

klein clubje. De gemeente maakt de visie samen met 

de inwoners, ondernemers en organisaties. Participatie 

is van groot belang voor de totstandkoming van de 

omgevingsvisie. Niet alleen in de eerste fase, maar 

zeker ook in de komende fases zal er meer aandacht 

worden besteed aan de mening en inbreng van de 

bewoners van onze gemeente.

De samenwerking met onze ketenpartners is van groot 

belang; zo dragen de provincie, ODIJmond, VRK, 

GGDKennemerland, Hoogheemraadschap Rijnland, 

Mooi Noord Holland ook hun steentje bij. Door de 

kennis van deze ketenpartners kan de omgevingsvisie 

naar een hoger niveau gebracht worden. 

Voor de Bloemendalers zijn de grenzen van de 

gemeente niet hard. De tijd waarin inwoners wonen, 

werken en recreëerden alleen in hun eigen gemeente 

ligt ver achter ons. Het gebruik van de fysieke openbare 

ruimte is niet meer voor Bloemendalers alleen,  

maar wordt gebruikt door alle inwoners van het  

grotere netwerk. Bovendien vraagt een aantal  

onderwerpen; zoals woningbouw, bereikbaarheid, 

economische ontwikkeling (inclusief toerisme en  

recreatie), klimaatadaptatie en energietransitie,  

en gezonde leefomgeving om bovenlokale of  

zelfs bovenregionale oplossingen. 

De gemeenten in de regio ZuidKennemerland 

(Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede) 

bekijken hoe zij hierin een gezamenlijke koers kunnen 

bepalen. Daarbij komt de vraag aan de orde wat de 

positie van de regio ZuidKennemerland binnen de MRA 

is. De gemeenteraden in de regio ZuidKennemerland 

werken samen aan een regionale omgevingsagenda, 

waarin zij een gezamenlijke koers bepalen voor de 

regionale opgaven. De borging van deze koers vindt 

vervolgens plaats in de gemeentelijke omgevingsvisies.

Overzicht transitie onder de Omgevingswet

Van Naar

Sectorale samenwerking intern en in de keten Ontschotten, verbinden en verbreden

Proces en projecten voorop Nieuw spel tussen inhoud en proces

Systeemwereld en leefwereld als gescheiden processen Samen aan tafel

Generieke visies en ambities Bouwen aan een gebiedseigen verhaal

Faciliterende overheid met globale plannen Actiegericht afwegingskader

Werken aan een compleet eindbeeld Visie permanent in ontwikkeling

Lokale wensenlijst als ambitie regionale samenwerking Keuzes maken in regionaal denken en doen 
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INLEIDING

1.2 IN DRIE FASES NAAR EEN OMGEVINGSVISIE TOE
De omgevingsvisie van Bloemendaal is wordt 

opgebouwd in die fases, te weten 

Fase 1 Opstellen notitie analyse en gewenste 
ontwikkelrichting 
Informatie ophalen over de huidige identiteit  

(zowel van de beide gemeenten als van de regio 

ZuidKennemerland) met de bijbehorende 

kernwaarden, het relevante huidige beleid, de trends 

en ontwikkelingen en de daarvan afgeleide opgaven.

Fase 2 Opstellen visie op hoofdlijnen
Vertaling van de analyse van de trends, ontwikkelingen 

en opgaven en de gewenste ontwikkelrichting naar 

een integrale visieophoofdlijnen. Daarbij de dilem

ma’s en te maken (beleids)keuzes uitlichten.

Fase 3 Opstellen van de definitieve omgevingsvisie.
Vertaling van de visieophoofdlijnen en de gemaakte 

keuzes naar een omgevingsvisie.

1.3 HET DOEL EN DE AANPAK VAN FASE 1
Deze beleidsanalyse is opgebouwd uit de huidige 

waarden, kwaliteiten en toekomstige ambities van de 

gemeente die al in vastgestelde of voorbereiding zijnde 

beleidsdocumenten zijn vastgesteld. Het is daarom 

belangrijk om eerst goed helder te hebben wie we  

nu zijn als gemeente, waar we nu op inzetten met  

ons beleid, en welke uitdagingen we kunnen 

verwachten in de toekomst. 

Het voorliggende document beschrijft dus geen 

(nieuwe) ambities of beleid, maar een uitgebreide 

inventarisatie van alle voor de omgevingsvisie relevante 

onderwerpen. Van daar ook dat dit document 

‘Bloemendaal van A tot Z’ is genoemd. 

Dit document is het handboek voor het opstellen van 

de omgevingsvisie, en gaat daarmee vooraf aan het 

eigenlijke traject voor het opstellen van de visie. 

 

Een schematische weergave van de thema’s en onderwerpen

Economisch  
beleid, recreatie  

en toerisme

Welzijn en  
maatschappelijke 

voorzieningen
LandschapMobiliteitEnergie, Klimaat 

& Milieu

Stedenbouw & 
ruimtelijke 
kwaliteit

Luchtkwaliteit Veiligheid

Monumenten, 
archeologie, 

cultuurhistorie

Wonen

Stedenbouw

Mobiliteit

Geluid

Bodem

Water

Energie

Binnenstedelijk 
groen en spelen

Natuur en 
Landschap

Gezondheid

Onderwijs

Sport

Welzijn

Recreatie en 
toerisme

Economisch  
beleid
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De thema’s zijn verder uitgewerkt door de  

projectgroep in samenwerking met de medewerkers 

van de gemeente Heemstede en Bloemendaal en  

de ketenpartners. 

Identiteit 
Het borgen en versterken van de kwaliteiten van  

onze fysieke leefomgeving is een van de belangrijkste 

aspecten van een omgevingsvisie. Daarom is het van 

belang om deze kwaliteiten te benoemen en veran

keren in de visie zodat we ze niet uit het oog verliezen. 

De inwoner heeft hierbij een zeer belangrijke stem.  

Om die reden is de eerste stap “naar buiten” gezet.  

Met straatinterviews zijn de inwoners van de gemeente 

gevraagd mee te denken over de vraag; ‘Waar staat 

de gemeente nu?’ Er zijn vragen gesteld over de 

kernmerken van de gemeente, wat gaat er goed  

of waar moet de gemeente zich juist om inzetten  

om te verbeteren. 

Met de uitkomsten van de straatinterviews en analyse 

van het bestaande beleid is een beeld gevormd over 

de huidige identiteit van de gemeente welke waarden 

en uitgangspunten van belang zijn om te bewaken.  

De kernwaarden helpen ons wat er nu echt belangrijk  

is in onze gemeente, daarmee kunnen we ook bepalen 

waar we onze aandacht op moeten richten de 

komende jaren.
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1.4 LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 beschrijven we de identiteit van de 

gemeente Bloemendaal met bijbehorende 

kernwaarden. De identiteit is bezien vanuit de volgende 

perspectieven; landschap, cultuur(historie), werken en 

mensen. Daarbij zijn de uitkomsten van de straatinter

views, gehouden in het kader van het participatieon

derzoek, betrokken. 

Het borgen en versterken van de kwaliteiten van onze 

fysieke leefomgeving is een van de belangrijkste 

aspecten van een omgevingsvisie. Daarom is het van 

belang om deze kwaliteiten te benoemen en veran

keren in de visie zodat we ze niet uit het oog verliezen. 

De inwoner heeft hierbij een zeer belangrijke stem. Om 

die reden is de eerste stap ‘naar buiten’ gezet. Met 

straatinterviews zijn de inwoners van de gemeente 

gevraagd mee te denken over de vraag; ‘Waar staat 

de gemeente nu?’ Er zijn vragen gesteld over de 

kernmerken van de gemeente, wat gaat er goed of 

waar moet de gemeente zich juist op inzetten om te 

verbeteren. 

In hoofdstuk 3 wordt het bestaand relevant beleid  

en de trends en ontwikkeling beschreven vanuit 

 het perspectief van de thema’s. Het kan best zijn  

dat een bepaald beleid of trend op meerdere plekken 

terugkomt. Dit is niet onlogisch, aangezien er in  

veel gevallen raakvlakken zijn tussen de onderlinge 

thema’s. Het is de bedoeling om die verschillende 

perspectieven boven tafel te krijgen, zodat het opstellen 

van de omgevingsvisie een integrale afweging  

van de thema’s kan worden gemaakt. 

Bestaand beleid
De gemeente zet zich al jaren in op behoud en verbete

ring van de gemeente. Verschillende vakdisciplines 

hebben in de loop van de jaren beleidsstukken 

gemaakt die ook voor de omgevingsvisie relevant zijn. 

Die beleidsstukken worden uiteraard bij de visie 

betrokken. 

Trends
In de eerste fase van de omgevingsvisie is per thema 

onderzocht welke trends en ontwikkelingen er nu  

op ons af gaan komen, wat voor effect deze trends 

zullen hebben op de fysieke leefomgeving en waar  

de opgave ligt voor ons als gemeente. 

De thema’s in deze analyse staan niet op zichzelf,  

maar moeten bij de opstelling van de visie in samen

hang met elkaar bekeken worden. Daarom is voor  

elk thema bekeken waar de raakvlakken zijn met  

de andere thema’s.

INLEIDING
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2.1 DE VORMING VAN BLOEMENDAAL
Wonen op het duin
Vanaf de Late Steentijd, zo’n 4000 jaar voor Christus, 

woonden er mensen op het Oude Duin. In de IJzertijd 

(800 v. Chr. – 19 na Chr.) vestigden zich in Bloemendaal 

verschillende families met hun vee in grote boerderijen. 

Van de 5e tot de 9e eeuw woonde er een gemeen

schap in de Kennemerduinen. Daarna hebben vanaf 

de 13e eeuw vooral de drie ambachtsheerlijkheden, 

Tetterode (Overveen), Aelbertsberg (Bloemendaal)  

en Vogelenzang, de gemeente gevormd.

Gekocht door Haarlem
Na het overlijden van de laatste heer van Brederode  

in 1679 ging, door het ontbreken van erfgenamen,  

dit gebied naar de Staten van Holland, waarna in  

1722 de stad Haarlem de drie gebieden kocht. 

Eigen bestuurders, eigen naam
In 1795 werd na het uitbreken van de Bataafse  

revolutie het systeem van heerlijkheden afgeschaft  

en konden de inwoners van de drie dorpen voor het 

eerst hun eigen bestuurders kiezen. In ditzelfde jaar 

werd de naam Aelbertsberg vervangen door de 

huidige naam Bloemendaal. De naam Overveen, 

gegeven door de Haarlemmers, was op dit  

moment al geruime tijd ingeburgerd. 

Buitenplaatsen
In de zeventiende eeuw vestigden gefortuneerde 

kooplieden zich in de huidige gemeente. Zij lieten 

geheel nieuwe buitenplaatsen optrekken, beter  

bekend als de huidige landgoederen. Een lijst 

daterende uit 1695 met alle eigenaren van  

buitenplaatsen in Bloemendaal, Overveen  

en Vogelenzang telde 36 namen. 

Bollen
Tijdens de Franse tijd, aan het einde van de achttiende 

eeuw, ontstond er een economisch slechtere periode. 

Veel van de buitenplaats eigenaren moesten hun bezit 

te verkopen. De verkoop van de buitenplaatsen had 

een negatieve uitwerking op de plaatselijke bevolking. 

Tussen 1808 en 1810 daalde het aantal inwoners van 

bijna 250 naar 170 van landheer Tetterode. Enkele 

bekendere families zoals Kops, Borski en Van Lennep 

profiteerden van de economisch slechtere tijd en 

konden hun grondbezit uitbreiden. Het verlies aan 

inkomsten werd deels gecompenseerd door de bloem

bollencultuur. Vooral het huidige dorp Bloemendaal 

profiteerde  in de eerste helft van de vorige eeuw van 

een bloeiende handel in de bollen. Annexatie door 

Haarlem, concurrentie uit Hillegom en Lisse maar ook 

de Eerste Wereldoorlog maakte hieraan een einde. 

Villawijken
Vanaf ca. 1880 ontwikkelde de gemeente zich tot  

een forensenplaats, o.a. door de verbetering van  

het openbaar vervoer. Er werden nieuwe villawijken 

gebouwd, zoals Bloemendaalse Park en Duinlustpark. 

Ook werden buitenplaatsen verkaveld en bebouwd, 

zoals Hartenlust en Wildhoef.

Sociale woningbouw
In 1915 behandelde de gemeenteraad van 

Bloemendaal een plan voor de bouw van een wijk  

voor arbeiders en kleine middenstanders. De inwoners 

van Bloemendaal waren te verdelen in twee groepen. 

Aan de ene kant kleine middenstanders en arbeiders 

die woonden in de dorpskeren Bloemendaal en 

Overveen en aan de andere kant ‘Die op de hoogte’. 

De ‘Die’ waren de bewoners van de villaparken ten 

westen van de Bloemendaalseweg. De woonwijk voor 

“de gewone man” werd ondanks bezwaren, vanwege 

2 DE IDENTITEIT VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL
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mogelijk verlies van het exclusieve en landelijke  

karkater, toch aangenomen. De huidige Haarlemse  

wijk Ramplaan werd gebouwd. Nadien volgden er 

meerdere wijken voor minder welgestelden zoals 

Veldlaan in Aerdenhout, Sterrebosch en delen van  

het Kinheimpark. Na de oorlog zijn de kernen in de  

60er jaren verder uitgebreid met wijken, zoals Veen  

en Duin (Bloemendaal), Bovenwegkwatier (Aerdenhout), 

Deken Zondaglaan/Teylingerweg (Vogelenzang)  

en het Bloemhof (Bennebroek). Ook daarna hebben  

er steeds uitbreidingen plaatsgevonden in de vorm  

van kleine wijkjes, of incidentele invullingen.

Bloemendaal staat nog altijd bekend als een 

gemeente met een landelijk en exclusief woonmilieu. 

Bloemendaal staat ook bekend als een villadorp.  

De gemiddelde waarde van de woningen ligt hoog. 

Door de groene uitstraling, de vele monumenten en 

dorpswoonmilieu in de directe omgeving van Haarlem 

en Amsterdam bedient Bloemendaal de bovenkant 

van de woningmarkt. De dorpskernen inclusief klein

schalige voorzieningen in nabijheid van de stad  

zijn een geliefde plek om te wonen. Daardoor is 

Bloemendaal van groot belang voor de  

Metropool Regio Amsterdam.

Kaart Bloemendaal 

2 DE IDENTITEIT VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL
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2.2. IDENTITEIT VAN BLOEMENDAAL
Wat maakt Bloemendaal nu onderscheidend?  

De gemeente hanteert de volgende omschrijving  

als het gaat om de positionering van Bloemendaal  

in de Metropoolregio. De gemeente Bloemendaal 

kenmerkt zich door een kleurrijke context waarin 

verschillende landschapstypen in elkaar overvloeien. 

Karakter aan de kust
Met haar dorpskernen Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang heeft 

Bloemendaal veel te bieden: natuur, cultuur en recre

atie voor alle leeftijden. De gemeente is uitgestrekt, van 

het glooiende landschap in het noorden, tot het zicht 

op de bollenvelden over de polders van Bennebroek  

en Vogelenzang. Ook de landgoederen, bos en duin, 

de fraaie stranden geven de gemeente karakter.

Bloemendaal geldt nog steeds als een ideale plek voor 

‘rustrecreatie’, het beleven van de ruimte samen met  

de kleinschaligheid van de dorpskernen. Op culinair 

gebied heeft Bloemendaal gezellige eetcafés, sterren

restaurants in de dorpskernen en een verscheidenheid 

aan strandpaviljoens. Linnaeushof, de grootste speel

tuin van Europa is te vinden in dorpskern Bennebroek. 

In Bloemendaal wonen veel mensen die bewust  

anders durven zijn. Het is een gemeente met kunste

naars, ondernemers, gezinnen en talentvolle jeugd. 

Met tal van goede scholen en twee van de oudste 

hockeyclubs van Nederland, op fietsafstand van 

Haarlem en Amsterdam. 

Wat de ruim 23.000 Bloemendalers bindt is ook karakter. 

Zij zijn net zo betrokken als zelfbewust, trots zijn op hún 

eigen dorp in de gemeente Bloemendaal. Wat hen 

verbindt is dat zij het karakter van Bloemendaal  

willen behouden voor volgende generaties. 

In een sterk veranderende wereld, vlakbij de  

hoofdstad, bewaken de Bloemendalers graag  

het goede. Ook dat vraagt karakter. Vandaar dat  

de gemeente Bloemendaal als payoff ‘ Karakter  

aan de kust’ kiest.
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2.2.1. KENMERKEN VAN BLOEMENDAAL
De gemeente Bloemendaal heeft een grote rijkdom 

aan natuurschoon en cultureel erfgoed. Duinen, 

landgoederen, parken en bossen vormen een groene 

long in een verstedelijkt gebied. Het is een uitgestrekte, 

groene en afwisselende gemeente met ruim opgezette 

villawijken en compactere dorpse bebouwing. 

Bloemendaal heeft 475 monumenten. De meeste 

stammen uit de 19e en het begin van de 20e eeuw  

toen Bloemendaal een forensengemeente werd en  

er villawijken ontstonden. Enkele dateren nog uit de  

17e eeuw. De villawijk ‘Bloemendaalse Park/Duin en 

Daal’ is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 

Samen met de kerken, de oude dorpskernen en de 

landgoederen een kostbaar bezit dat gekoesterd en 

beschermd moet worden. 

Drie structuren
Het landschap is te verdelen in drie ruimtelijke  

structuren, die veelal historisch zijn ontstaan;  

de duin en kustzone, de landgoederenzone en  

de dorpenzone. De laatste twee zones komen in 

meerdere dorpskernen voor. De overgangszone,  

de landgoederenzone, is al weidse opgezet om  

dichter bij zee volledig over te gaan in de natuur. 

Hierdoor is op straatniveau de overgang zichtbaar. 

Duinlandschap
Het landschap rondom de dorpskernen is duinland

schap. Deze duin en kustzone is een beschermd 

natuurgebied met ‘Natura 2000’ status. Het is niet 

alleen voor de gemeente maar zeker ook voor de  

regio van grote waarde. . Dat wil zeggen dat het 

landschap niet mag versnipperen zodat de groene 

beleving behouden en waar mogelijk versterkt wordt.  

Er moet een gezonde balans blijven tussen extensieve 

duinrecreatie en intensieve strandrecreatie.

Landgoederenzone
De landgoederenzone vindt haar oorsprong al in de 

zeventiende eeuw. De gehele zone kenmerkt zich door 

statige panden in een groene structuur. Het openbare 

en particuliere groen is met elkaar verweven. Juist deze 

grote landhuizen en karakteristieke landgoederen 

kenmerken de gemeente. Het landschap van landgoe

deren en villaparken ligt aan open strandvlakten. Bij de 

landgoederen, villaparken en open strandvlakten staat 

voorop dat de cultuurhistorische en natuurlijke waarde 

van de landgoederen en de open strandvlakten 

behouden moet blijven.

Landgoed Elswout is een cultuurhistorische icoon 

binnen de metropoolregio. Het cluster Duin en Daal 

(Caprera, Thijsse’s Hof, Hertenkamp, Kopje, HC 

Bloemendaal en Bloemendaalse Bos) is een icoon  

met uiteenlopende functies. De contrasten tussen  

het gesloten karakter van landgoederen en de open 

strandvlakten, zijn kenmerkende voor de zone. Naast 

het strand is het “Kopje van Bloemendaal” kenmerkend. 

Het landschap van Bloemendaal is de overgangszone 

tussen de drukte van het stedelijk gebied naar het 

strand van de Noordzee. Dit maakt het landschap 

divers en uniek voor de regio. Deze overgang zit in  

het Bloemendaalse landschap verweven.

2 DE IDENTITEIT VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL
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Dorpenzone
De dorpenzone bestaat uit authentieke en  

karakteristieke woonwijken/dorpen in de gemeente. 

Ook voor deze zone geldt een overwegend groene  

en rustige woonomgeving. De dorpenzone grenst  

aan de buurgemeenten Haarlem en Heemstede. 

De gemeente is verdeeld over vijf kernen. De vijf  

kernen hebben elk hun eigen karakter, kenmerken  

en kwaliteiten. 

Aerdenhout kenmerkt zich door haar exclusieve,  

ruime, groene en rustige woonomgeving nabij de 

duinen en het strand. Van oudsher is er geen dorps

centrum aanwezig in Aerdenhout. De kern Aerdenhout 

ligt grotendeels in de landgoederenzone. Dit maakt  

de mogelijkheden om te ontwikkelen zeer beperkt. 

Bennebroek is een compact dorp, waar veel  

voorzieningen aanwezig zijn en kenmerkt zich  

als een veelzijdig forensendorp. De grenzen van 

Bennebroek zijn gemarkeerd door grote ‘structuren’  

als de Leidsevaart en de Ringvaart. Bennebroek geniet 

landelijke bekendheid door speeltuin Linnaeushof. 

Bloemendaal is een uitgestrekt, groen en  

afwisselend dorp. Een deel is een ruim opgezette  

villawijk en een ander deel is het compacter gebouwd 

dorpscentrum. Bloemendaal heeft een levendige 

dorpskern met een winkelstraat. 

Overveen kenmerkt zich door haar karakteristieke  

en historische plekken. In het oostelijke deel past 

Overveen bij het Haarlemse woonmilieu en meer 

richting de kust gaat Overveen over in een villawijk. 

Overveen is van oudsher het bestuurscentrum  

van de gemeente Bloemendaal. 

Vogelenzang heeft het karakter van een kleinschalig 

dorp, dat is omringd door weidse bollenvelden en 

grazige weilanden. Een opvallend kenmerk van 

Vogelenzang is de hechte woongemeenschap.
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2.3 DE BLOEMENDAALSE INWONERS
De gemeente Bloemendaal heeft in totaal ruim  

23.000 inwoners. De Bloemendaalse bevolkingspira

mide laat een opvallend ‘smalle taille’ zien waaruit  

blijkt dat de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar in veel mindere 

mate in de gemeente Bloemendaal woont. Vanaf  

40 jaar neemt de bevolking weer in omvang toe.  

Dit kan duiden op een tweede fase in de wooncarrière 

van bewoners. De eerste stap in de wooncarrière is 

overwegend in een andere omgeving dan Bloemendaal. 

Regionale cijfers onderschrijven deze trend:  

vanuit Haarlem verhuist men naar Bloemendaal.  

De bevolkingspiramide laat zien dat er een groot  

deel (jonge) kinderen in Bloemendaal wonen, dit  

geeft aan dat de gemeente aantrekkelijk is voor  

(jonge) gezinnen. In de top van de bevolkingspiramide 

valt op dat de groep van 40 tot 75 jaar vrij constant in 

aantal is, waarna een afname te zien is. De bevolking 

wordt relatief oud. Bloemendaal heeft geen groot 

aantal verzorgingshuizen.

2 DE IDENTITEIT VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL
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2.4 WERKEN IN BLOEMENDAAL
Bloemendaal bestaat uit vijf kleinere dorpskernen 

gelegen in de buurt van grotere economische centra 

(vooral Amsterdam). Bloemendaal fungeert in de regio 

overwegend als woongemeente. Binnen de gemeente 

zijn geen grote bedrijven gevestigd. Veel van de 

Bloemendaalse inwoners werkt in de regio Kennemer

land of in de Metropoolregio Amsterdam. Door de 

ligging tegen Haarlem aan, een stad met meerdere 

voorzieningen, een directe trein verbinding via Haarlem 

naar Amsterdam maakt dat Bloemendaal een prima 

plaats is om in te wonen. Binnen de diverse kernen  

zijn voorzieningen aanwezig en is de mogelijkheid  

om deze verder uit te breiden en (economische)  

ontwikkelingen op poten te zetten. 

De inwoners van Bloemendaal zijn overwegende 

hoogopgeleid. De meeste inwoners van Bloemendaal 

werken in de directe regio; Amsterdam, Haarlem, 

Haarlemmermeer (Schiphol) en een deel ook in 

Bloemendaal zelf. Bloemendaal biedt overwegend 

werkgelegenheid in de horeca en zorgsector. Er zijn 

opvallend veel ZZPers geregistreerd, in de zakelijke 

dienstverlening en in de kunst en cultuursector.

2.5 HOE KIJKEN BLOEMENDALERS TEGEN HUN 
LEEFOMGEVING AAN?

In februari 2019 zijn er, in het kader van het participatie

beleid, straatinterviews gehouden op diverse plekken 

en tijden in de gemeente Bloemendaal. In totaal 

hebben er 36 inwoners van Bloemendaal meegewerkt 

aan deze straatinterviews. Zij zijn gevraagd naar hun 

mening over de Bloemendaalse kwaliteiten. Voor welke 

kwaliteiten moet de gemeente zich hard maken de 

komende 20 jaar en waar hebben de inwoners 

behoefte aan? Daarnaast is er specifiek gevraagd  

naar welke ‘nieuwe’ opgaven op het gebied van  

milieu, gezondheid, sociale woningbouw en  

veiligheid men ziet.

Woordwolk van genoemde begrippen als het gaat  
om de gewenste leefomgeving
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Inwoners gaven met grote meerderheid aan dat  

het groen en de winkels kwaliteiten zijn die behouden 

moeten blijven. In mindere mate worden ook sport  

en cultuur genoemd om te behouden. Ongeveer  

een kwart van de geïnterviewden gaf aan tevreden  

te zijn met de gemeente zoals het nu is. Opvallend is  

dat een kwart spontaan aangaf dat de gemeente  

zich in moet zetten om het toeristisch verkeer af te 

remmen. Een deel van de geïnterviewde geeft aan dat 

de gemeente meer moet inzetten op openbaar vervoer. 

Enkelen gaven aan dat er een betere verbinding moet 

komen met het station. Een deel was van mening dat 

de gemeente moet inzetten op veiligheid in het verkeer; 

er wordt te hard gereden, parkeerwachters zijn te streng 

en de Zwarteweg is een gevaarlijke weg. 

Een deel van de inwoners gaf aan dat de  

gemeente zich moet inzetten voor het huisvesten  

van de Bloemendaalse inwoners, ook als dit nieuwe 

woningbouw vraagt. Ontwikkeling van woningen 

voor jongeren werd speciaal genoemd.  

De interviews zijn afgenomen samen met vragen  

naar de betrokkenheid van inwoners. Uit deze  

vragen blijkt onder meer dat milieu door een deel  

van de groep ook genoemd wordt.

Zie voor meer informatie: ‘Participatieonderzoek’ 

gemeente Bloemendaal, 8 mei 2019.

Woordwolk van onderwerpen waarvan inwoners belangrijk vinden om 
bij betrokken te worden. Dit is een praktijkonderzoek; daarmee is het 
niet per se representatief.

2 DE IDENTITEIT VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL
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Hoofdstuk drie betreft de analyse van het bestaande 

beleid en de beschrijving van de meest relevante 

trends per thema. Het hoofdstuk bestaat uit de 

volgende zes thema’s:

 1. Stedenbouw& ruimtelijke kwaliteit;

 2. Energie, Klimaat Milieu;

 3. Mobiliteit;

 4. Landschap;

 5. Welzijn& maatschappelijke voorzieningen;

 6. Recreatie, toerisme& Economische Zaken. 

3.1 STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE KWALITEIT
3.1.2 STEDENBOUW
Waar zet de gemeente op dit moment op in?

De gemeente Bloemendaal zet in op het behouden  

van de bestaande kwaliteiten en het versterken 

daarvan. De kwaliteit en de identiteit van onze  

leefomgeving zijn uitgangspunt. 

De belangrijkste uitgangspunten voor  

het onderdeel Stedenbouw zijn:

  Behouden en versterken van de kernkwaliteiten  

in de ruimtelijke omgeving.

  Duin en kust gebieden vrijhouden  

van ontwikkelingen.

  Landgoederen en villawijken behouden  

en versterken van de landschappelijk en  

cultuurhistorische waarden.

  Dorpen zone, inzetten op een  

duurzame ontwikkeling. 

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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BEHOUDEN EN VERSTERKEN VAN DE KERNKWALITEITEN

Trends
Herbestemmen en intensiveren van de dorpskernen

Herbestemmen (door nieuwe ontwikkelingen, een 

ander gebruik toekennen aan gronden en gebouwen) 

en binnen de bestaande dorpskernen woningen 

toevoegen. Op lokale schaal is deze druk op de fysieke 

ruimte voornamelijk het gevolg van herbestemming en 

intensivering van bestaande bebouwing, zoals bijvoor

beeld de ontwikkeling rondom Dennenheuvel.

Effect op de leefomgeving

Er is een verschuiving binnen de bestemmingen. 

Bijvoorbeeld bedrijven worden steeds vaker  

omgezet naar wonen of een combinatie van wonen  

en werken. Daarnaast is een toenemende druk op  

de leefomgeving door de grote vraag naar woningen 

in de gemeente. Niet alleen de woningen die worden 

toegevoegd leggen beslag op de ruimte, ook  

de daarbij horende extra verkeersbewegingen  

bijvoorbeeld hebben een ruimtelijke claim.

Opgave

In de huidige stedenbouw is er een herwaardering  

van historische trends op de verschillende stad/

gebiedsniveau ’s. Dat kan het her structureren van 

bestaande woonwijken inhouden. Om de kwaliteiten 

van de gemeente voldoende te bewaren maken we  

bij elk project een goede afweging tussen de woning

behoefte aan de ene kant en de leefbaarheid op de 

directe omgeving van het project aan de andere  

kant. Elke toevoeging van woningen waar ook in de 

gemeente, levert een positieve bijdrage aan de directe 

omgeving. Kern van onze structuurvisie is het behouden 

van de aanwezige ruimtelijke kwaliteit. In de structuur

visie 2011 is gemeente Bloemendaal in gedeeld in  

drie zones, te weten de kustzone, landgoederenzone  

en de dorpenzone. Ontwikkelingen vinden in beginsel 

in de dorpenzone plaats. Elke ontwikkeling draagt  

bij aan de kwaliteiten van de betreffende dorpskern 

en de gemeente als geheel. Elke ontwikkeling vraagt 

om een zorgvuldige inpassing binnen de bestaande 

omgeving en structuur. Uitgaande van de ruimtelijke 

kwaliteit is voortborduren op de korrelgrootte  

niet onlogisch maar om de plancapaciteit  

te vergroten moet bij voorkeur worden onderzocht  

of appartementen inpasbaar zijn.

Kust en duinzone  
(kust  landschap) vrijhouden  
van ontwikkelingen

Landgoederenzone inzetten  
op landschappelijke  
en cultuurhistorische waarden

Dorpenzone, inzetten op  
een duurzame ontwikkeling 
(afbeelding bron:  
structuurvisie Bloemendaal)

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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Relaties met andere thema’s

  stedenbouw

  cultuurhistorie

  monumenten

  duurzaamheid

  wonen

Transformatie van industriegebieden  
en zorgcomplexen
Transformatie van bedrijven(terreinen)gebieden en 

zorgcomplexen naar woningen. Voorbeelden hiervan 

zijn PWN Reinwaterpark, Provinciaal Ziekenhuis Park 

Brederode en Park Vogelenzang.

Wat is het effect op de leefomgeving?

Herbestemmen en transformeren is een ingrijpende 

verandering in de leefomgeving. Herwaarderen is een 

zichtbare trend binnen de samenleving voor bepaalde 

architectonisch en stedenbouwkundig gebouwen of 

gebieden. Dit heeft te maken met het gebruik en de 

beleving van het gebouw in relatie tot de omgeving.  

Bij een zorginstelling is bijvoorbeeld de buitenruimte 

rondom het gebouw openbaar toegankelijk. Na trans

formatie is de buitenruimte veelal (semi) privé.

Wat is onze opgave?

Binnen de bestaande Bloemendaalse dorpskernen  

is maar beperkt ruimte voor eventuele ontwikkelingen. 

Binnen de dorpsgrenzen zijn ook geen grote gebieden 

beschikbaar voor transformatie. De opgave is om de 

kwaliteiten van de gemeente voldoende te bewaren. 

Hiervoor dient bij elk project een goede afweging 

gemaakt te worden tussen de woningbehoefte ener

zijds en de leefbaarheid op de directe omgeving van 

het project anderzijds. Elke toevoeging van woningen 

die waar ook in de gemeente wordt gedaan moet  

een positieve bijdrage leveren en op basis van  

stedenbouwkundige structuren en architectuur  

passen in de omgeving. 

Relaties met andere thema’s

  stedenbouw

  cultuurhistorie

  monumenten

  duurzaamheid

  wonen

Regionale toenemende gebruiksdruk
Bloemendaal bevindt zich in en heeft veel van  

haar originele ontwikkeling te danken aan de 

Binnenduinrandstructuur. Deze unieke landschappelijke 

kwaliteit is niet vanzelfsprekend en staat onder een 

steeds hogere druk, onder andere door een onzorgvul

dige inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen, ruimte

claims voortvloeiend uit MRAopgaven (economische 

groei, behoefte aan woningen, klimaatverandering en 

groei van recreatie, toerisme en mobiliteit) en ontbre

kende financieringsmogelijkheden. Tegelijkertijd is er 

een groeiend besef van het belang van behoud van 

biodiversiteit en goede en gezonde leefomgeving.

Effect op de leefomgeving

Toenemende druk op de leefomgeving heeft veel 

gevolgen. Deze gevolgen zijn aan een kant positief 

(bijvoorbeeld meer woningen voor woningzoekenden) 

maar aan de ander kant negatief omdat ze verkeer 

aantrekken en de groene omgeving en de kwaliteit  

van de leefomgeving (zoals geluid en fijnstof)  

daarmee aantasten.

Woningbouw en infrastructurele effecten zijn  

hebben weer een verband met de klimaatverandering. 

Zo vraagt bijvoorbeeld meer regenwater om meer 

ruimte voor water in de stad en ruimte om te infiltreren in 

de bodem en dat wordt bemoeilijkt door de verstening 

als gevolg van woningbouw en de aanleg van wegen.
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Opgave

Voor deze complexe problemen moeten we duidelijke 

keuzes maken over de gewenste ontwikkelrichting, 

bijvoorbeeld: Hoeveel ruimte wordt er gewijd aan 

nieuwbouw? Waar maken we ruimte beschikbaar  

om klimaat adaptieve maatregelen toe te passen? 

Gerelateerde thema’s

  klimaat en duurzaamheid

  landschap

  mobiliteit

  recreatie, toerisme en EZ

  welzijn 

  maatschappelijke voorzieningen

Toenemende liberalisatie bij de bebouwing  
van het eigen perceel.
Inwoners waarderen de ruimtelijke kwaliteit van de 

bebouwde en onbebouwde delen van Bloemendaal 

over het algemeen hoog tot zeer hoog. Men heeft 

steeds meer behoefte om zelf te bepalen wat men  

op eigen grond bouwt. De landelijke regels voor het 

vergunning vrij bouwen, spelen hierop in. Dat geldt  

ook voor gemeentelijke ontwikkelingen, zoals het 

toestaan van bouwwerken in voortuinen. 

Effect op leefomgeving

Dit levert een spanningsveld op met de wens om de 

ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving voor  

de toekomst veilig te stellen. Met beleidsstukken over 

bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorische  

en landschappelijke kwaliteiten kan de overheid dat 

maar gedeeltelijk bereiken.

Opgave

Het innemen van een duidelijke positie ten opzichte  

van dat spanningsveld. Bijvoorbeeld door een heldere 

ruimtelijke visie op te stellen die de bestemmingsplannen 

in schaal overstijgt en zodoende Bloemendaal een 

helder toekomstperspectief biedt voor toekomstige 

ontwikkelingen. Dit vraagt om een open dialoog met 

organisaties en inwoners. Doelen van de gemeente 

worden helder en transparant verwoord. Dit aspect 

betrekken we nadrukkelijk bij de te voeren discussie  

over het welstandsbeleid. 

Met de komst van de Omgevingswet krijgen 

gemeenten meer ruimte eigen regels en kaders te 

scheppen. Het is zaak de visie straks goed concreet  

te maken met heldere regels n het Omgevingsplan.

Gerelateerde thema’s

  Klimaat en duurzaamheid, 

  Landschap, 

  Mobiliteit, 

  Recreatie, 

  toerisme en EZ, 

  welzijn 

  Maatschappelijke voorzieningen.

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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3.1.2 WONEN 
Waar zet de gemeente op dit moment op in?
Het behoud van de aantrekkelijke en groene woon 

omgeving is een speerpunt bij beleidsontwikkelingen.  

Er is ruimte om te wonen en te leven, en er is ruimte  

voor natuur en groen. Ons uitgangspunt is dat het 

inpassen van woonruimte bijdraagt aan de leef 

baarheid en de kwaliteit van de leefomgeving.

De belangrijkste uitgangspunten voor  

het onderdeel wonen zijn:

  Bloemendaal zet in op jonge gezinnen,  

maar starterswoningen zijn moeilijk te vinden.

  Sociale woningvoorraad behouden en  

uitbreiden waar mogelijk.

  Een verdeling van 1/3 sociale woningbouw,  

1/3 midden dure woningen en 1/3 vrij te bepalen.

  De gemeente Bloemendaal heeft de ambitie  

geuit in te zetten op goed wonen in leefbare  

kernen in alle kernen in duurzame kernen.

Relevante regelgeving en beleid?

Woonvisie Bloemendaal 20182022,  

Huisvestigings verordening ZuidKennemerland/ 

IJmond: Bloemendaal 2017, Verordening sociale  

woningbouw Bloemendaal 2016

Relatie met andere thema’s

  welzijn 

  veiligheid

  stedenbouw

  monumenten

  duurzaamheid

  landschap

  recreatie en Toerisme

Trends
Veranderde samenstelling van de samenleving.

De bevolking en bevolkingssamenstelling van de 

gemeente Bloemendaal verandert. Demografisch 

gezien vergrijst de bevolking van Bloemendaal.  

Maar een andere trend in de bevolkingssamenstelling 

is dat er sprake is van een kleiner aantal personen  

per huishouden, dit komt bijvoorbeeld door meer 

eenoudergezinnen.

Deze veranderingen in de bevolking zorgt er voordat  

de behoefte naar andere woningtypologieën groeit.

Naast verandering van de bevolkingssamenstelling  

zal de bevolking ook nog tot 2040 blijven groeien.  

De verwachting is dat Bloemendaal in 2040 26.500 

inwoners heeft, verdeeld over 10.500 huishoudens  

(bron WiMRA onderzoek 2018).

Effect op de leefomgeving

De bestaande woningvoorraad van de gemeente 

Bloemendaal bestaat overwegend uit (grote)  

eengezinswoningen. Door de vraag naar meer  

levensloopbestendige woningen en kleinere woningen 

is het een redelijk logische stap om te ontwikkelen  

in een andere typologie zoals appartementen.  

Door het toevoegen van appartementen in het 

bestaande straatbeeld zal dit bijdragen aan  

een andere beleving van de openbare ruimte. 

De toename van het aantal inwoners, met  

bijna 4.000 inwoners meer in 2040, zal ook  

een toename van het aantal woningen betekenen.  

Het ontwikkelen van extra woningen, naast  

de bestaande voorraad zorgt voor een claim  

op de fysieke ruimte.

Wonen in Vogelenzang
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Opgave

Het is de taak van de gemeente om toe te zien op  

een passende huisvesting van haar inwoners, vooral  

de specifieke doelgroepen van beleid, zoals de  

lagere inkomens, statushouders, etc. 

In het huidige volkshuisvestingsbeleid is deze trend  

al onderkend. Het is zaak dit beleid, gericht op de  

bouw van kleine betaalbare woningen die voor 

senioren en starters geschikt zijn, voort te zetten  

en de trend te blijven monitoren. 

Relatie met andere thema’s

  monumenten

  cultuurhistorie

  energie

  duurzaamheid

  sport

  onderwijs en recreatie 

  landschap

Druk vanuit het Rijk op het huisvesten van  

spoedzoekers in sociale woningen. Op Rijks en 

provincie niveau worden er afspraken gemaakt  

over het opvangen van statushouders, mensen  

die uitstromen uit (zorg)instellingen en andere  

spoedzoekers. Hiermee wordt een claim gelegd  

op de bestaande Bloemendaalse woningvoorraad.

Effect op de leefomgeving

De (toekomstige) inwoners uit bijvoorbeeld  

zorg instellingen hebben veelal recht op een sociale 

huurwoning. Deze mensen krijgen in sommige gevallen 

ook nog urgentie. Hierdoor neemt de druk op sociale 

woningmarkt toe. Het is niet wenselijk dat mensen  

met urgentie geclusterd gaan wonen. De wens van  

de gemeente en de woningbouwcorporaties is dat 

deze mensen verspreid in de gemeente gaan wonen.

Door het beperkte aantal sociale huurwoningen  

dat vrijkomt, is het moeilijk om te doen voldoen  

aan de taakstelling vanuit het Rijk en om verspreid  

in de gemeente woningen beschikbaar te krijgen. 

Opgave

De gemeente is verplicht om deze mensen te 

huisvesten. Om die reden is de gemeente zich  

bewust van het belang van sociale huurwoningen  

en het verspreid huisvesten van spoedzoekers. 

Relaties met andere thema’s 

  welzijn

  Veiligheid

  stedenbouw

De Reek, Bennebroek

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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Druk op de bestaande woningvoorraad  
in het lage segment.
De komende jaren zal het aantal inwoners stijgen,  

de druk op de woningmarkt zal hierdoor mogelijk  

ook meer en meer gaan toenemen. De wachtlijsten 

voor een gemiddelde huurwoning is nu 8 jaar en de 

gemiddelde koopwoning is alleen beschikbaar voor  

de bovenkant van de markt. Het bedienen van  

(vooral) de bovenkant van de markt is kenmerkend  

voor de gemeente. 

Effect op de leefomgeving

Door de toename van het aantal woningenzoekende  

zal de druk op de woningmarkt gaan toenemen.  

Dit heeft ook consequenties op de doorstroming.  

De verwachting is dat de huizenprijzen en wachtlijsten 

voor de sociale huurwoningen zal oplopen. Wanneer 

de gemeente niets doet zal dit niet direct merkbaar  

zijn in de leefruimte. Eventuele oplossingen zullen  

een ruimte claim leggen op de openbare ruimte. 

Opgave

De opgave is om voor elke doelgroep woningaanbod 

en een goedvoorzieningenniveau te houden,  

bijvoorbeeld door:

  gericht beleid in te zetten dat past  

bij de vraag van de woningmarkt. 

  te bepalen of meer ruimte wordt geven  

om te bouwen. 

Relaties met andere thema’s 

  monumenten

  cultuurhistorie

  energie, duurzaamheid

  onderwijs en recreatie

  landschap

3.1.3 MONUMENTEN, ARCHEOLOGIE EN 
CULTUURHISTORIE - BLOEMENDAAL
De gemeente wil het erfgoed beschermen en vitaal 

houden. Daarvoor wordt onderzocht wat van waarde  

is en beschreven welke waarde het heeft. Dit geldt  

voor de bestaande monumentale objecten, maar  

ook voor potentieel erfgoed. 

Omdat de omgeving van het erfgoed zeer belangrijk  

is, zet de gemeente in op een betere waardering,  

invulling en uitstraling van deze ruimte.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  Beschermen van historische objecten en gebieden.

  Faciliteren van een toekomstperspectief voor 

monumenten.

  Inzetten op een betere waardering, invulling  

en uitstraling van deze ruimte.

Relevante regelgeving en beleid:

  Erfgoedverordening gemeente Bloemendaal 

  Welstandsnota 

  Nota Landgoederen

  Nota villawijken

  Archeologiebeleid

  Cultuurhistorische waardenkaart

Relatie met andere thema’s:

  openbare ruimte

  stedenbouw

  verkeersmanagement

  openbaar Vervoer

  verkeersveiligheid

  Landschap

  natuur en groen 

  energie en duurzaamheid

  recreatie en toerisme, economische zaken
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Trends 
Cultureel erfgoed staat steeds meer onder druk  

door de vraag naar wijzigingen in haar context

Cultureel erfgoed staat steeds meer onder druk  

door de vraag naar wijzigingen in de ruimte rond  

de monumenten, terwijl er ook een sterke behoefte  

is om het zo ongeschonden mogelijk te behouden.  

Er bestaat immers een directe relatie tussen monu

menten zelf en hun plek in de omgeving. De druk  

komt in de openbare ruimte voort uit een intensiever 

ruimtegebruik vanwege de toenemende mobiliteit  

en sport en recreatiemogelijkheden en andere 

opgaven in de openbare ruimte, zoals waterberging  

en landschapsaanpassingen.

Effect op de leefomgeving

In de openbare ruimte is veel cultureel  

erfgoed aanwezig. Zichtbare monumenten en  

beeldbepalende panden, historische tracés van 

wegen en waterlopen, ontworpen tuinen en parken, 

e.d. maken dat de geschiedenis leesbaar is en beleefd 

wordt. Ook onder de grond zijn sporen van eerdere 

bewoning vindbaar. Al dit erfgoed is kwetsbaar,  

niet alleen in zichzelf, maar ook door de omgeving, 

waarin het staat. Het is van belang, dat de bebouwing 

in de omgeving, de aankleding van de buitenruimte, 

maar ook zichtassen e.d. afgestemd zijn of worden  

met de context van het erfgoed. 

Als er geen verbinding is tussen de openbare ruimte  

en een individueel monument zal de logica van het 

monument op die plaats ontbreken. Het verhaal zal 

dan niet meer leesbaar zijn. Versnippering en  

verrommeling liggen dan op de loer. 

Opgave:

  De context van het erfgoed op een juiste manier  

te waarderen en deel uit te laten maken van beoor

delingen bij ingrepen. Hiermee wordt de ruimtelijke 

kwaliteit behouden of vergroot. (Bijvoorbeeld door 

een ander vergunningenregime te introduceren)

  Met het opstellen van een archeologische  

onderzoek agenda kan bereikt worden dat  

ontbrekende informatie wordt opgespoord  

en dat het onderzoeken van teveel dezelfde  

informatie wordt voorkomen.

Cultureel erfgoed staat steeds meer onder  

druk door de vraag naar wijzigingen aan het  

individuele monument.

Cultureel erfgoed staat steeds meer onder druk  

door de vraag naar wijzigingen van dit erfgoed,  

terwijl er ook een sterke behoefte is om het zo 

ongeschonden mogelijk te behouden. 

Bij individuele monumenten zien we een behoefte aan 

modernisering, comfortverbetering, duurzaamheids

maatregelen en een andere functie (herbestemming).

Halve Maantje, Overveen

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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Effect op de leefomgeving 

Als monumenten worden gewijzigd, gaan  

er authentieke zaken verloren. Meestal is dit  

onomkeerbaar. De afstand tot het oorspronkelijke 

erfgoed wordt groter en het verhaal kan voor de 

toekomst minder goed verteld worden. Het gevoel  

voor het monument kan afnemen, waardoor  

ook de waar dering minder wordt en zelfs  

geheel kan verdwijnen.

Wanneer de ingrepen goed zijn te motiveren,  

kan ook het tegengestelde effect worden bereikt:  

het monument wordt meer vitaal. Afbraak wordt 

voorkomen. Het verhaal wordt beter leesbaar. 

Cultuurhistorische waarden kunnen beter  

worden doorgegeven aan latere generaties.

Opgave:

  De opgave is om monumenten zorgvuldig te  

behandelen en te behouden. Dat kan als er  

sprake is van een toekomstperspectief, in  

bouwkundige, economische en functionele zin. 

Hierdoor blijft of ontstaat er een vitaal monumen

tenbestand waar zowel het algemene belang  

als het individuele belang mee is gediend. 

  We zullen ons in toenemende mate en voortdurend 

moeten bezinnen op de ethiek van interventies.

  Het onderzoeken naar wat van waarde is en welke 

waarde het monument heeft, moet doorgaan.  

Dit geldt voor de bestaande monumentale  

objecten (herijken van de lijst), maar ook voor  

potentieel erfgoed, zoals wederop bouwarchitectuur, 

funerair erfgoed, interieurs, beeldbepalende 

panden en groen erfgoed.
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3.2 ENERGIE KLIMAATVERANDERING EN MILIEU 
3.2.1 ENERGIE
De Energietransitie

Het Nederlandse klimaatakkoord zet in op  

verduurzaming van mobiliteit, landbouw,  

industrie, elektriciteit en de gebouwde omgeving.  

De gemeenten krijgen van het Rijk de opdracht om 

uiterlijk in 2050 losgekoppeld te zijn van het aardgas  

in de gebouwde omgeving. Elke gemeente kiest  

op basis van technische, ruimtelijke, financiële en 

politieke overwegingen daarbij haar eigen tempo.  

Elke vijf jaar moeten zij hun plannen bijstellen.  

Ook krijgen gemeenten de opdracht voor 2030,  

35 Terawattuur (twH) aan duurzaam opgewekte  

stroom op land te realiseren. Om dit te bereiken  

werken gemeenten samen in de RES, de regionale 

Energiestrategie. De bepaalde locaties voor  

opwekking worden uiteindelijk vastgelegd in  

de omgevingsvisie en omgevingsplan, met een 

verplichting om de opgave ook te realiseren.

Waar zet de gemeente op dit moment op in?

Bloemendaal doorloopt het proces om tot de  

regionale Energiestrategie (RES) te komen samen  

met de omliggende gemeenten, en loopt daarbij  

niet vooruit op de uitkomst. De randvoorwaarden  

voor de totstandkoming van de RES geven  

voldoende vertrouwen om de hoge ruimtelijke  

kwaliteit van Bloemendaal te waarborgen. 

De opgave om aardgasaansluitingen in de  

bestaande woningvoorraad te vervangen is in 

Bloemendaal geen eenvoudige opgave. De kans  

dat er de komende 10 jaar een wijk van het aardgas  

af gaat, is niet groot. Vergeleken met de rest van 

Nederland heeft Bloemendaal een gemiddeld  

grotere en oudere woningvoorraad die minder  

goed dan gemiddeld geïsoleerd is. We wachten  

af welke technologische ontwikkelingen er op dit  

vlak gaan gebeuren, en zetten vooral in op communi

catie en actieve ondersteuning gericht op isolatie 

conform het duurzaamheidsprogramma 2019. 

Relevante regelgeving en beleid

  Klimaatakkoord Parijs (2015), EU wetgeving,  

klimaatakkoord NL

  Duurzaamheidsprogramma 2019 Bloemendaal

  nog vast te stellen Regionale Energiestrategie

  nog vast te stellen Transitievisie Warmte (2021)

Trends 
Minder gas, meer …?

De geplande vervanging van aardgasleidingen  

in de gebouwde omgeving zal een versnelling  

van innovatieve oplossingen opleveren. We gaan  

elektrisch koken, meer en meer elektriciteit zelf 

opwekken en opslaan. Op (inter)nationale schaal 

wordt onderzocht of uitwisseling van elektriciteit  

tussen voertuigen en gebouwen kansrijk is, waardoor 

grootschalige (en kostbare) verzwaring van elektriciteit

snetten misschien valt te voorkomen. Verder zal de  

introductie van elektrisch koken een verbetering 

opleveren van het klimaat binnen, omdat de  

verbranding van aardgas veel fijnstof veroorzaakt.  

Blijft de vraag of we woningen op elektriciteit gaan 

verwarmen. Alternatieven, zoals toepassing van een 

warmtepomp in combinatie met goede isolatie;  

biogas of een warmtenet aangesloten op geothermie, 

zijn ook mogelijk. Zelfs met waterstof in woningen wordt 

geëxperimenteerd. Alles hangt af van beschikbaar  

heid, en daarmee de prijs. Welke technologie komt  

bovendrijven, weten we nu nog niet. 

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING

27



Effect op de leefomgeving

In het kader van de RES wordt gekeken of de  

landelijke opgave (van 35 TwH in 2030) ook in 

Bloemendaal ruimtelijk en maatschappelijk  

inpasbaar is. Woningen en overige gebouwen  

zullen in toenemende mate worden geïsoleerd.  

Daken en wellicht ook gevels kunnen een rol  

spelen bij de opwekking van elektriciteit dan  

wel vasthouden van warmte. 

Opgave

De opgave is ruimte geven voor deze alternatieven  

van duurzame energie waarbij het effect op de  

leefomgeving in ogenschouw moet worden genomen. 

Ook de organisatie van (ondergrondse) infrastructuur  

is een belangrijk aandachtspunt. Kansen om de 

opgaven voor bijvoorbeeld mobiliteit, klimaatadaptatie 

en energietransitie in samenhang met elkaar op te 

lossen moeten waar mogelijk worden benut. Het is  

van groot belang dat blijvend wordt gezocht naar  

alternatieve bronnen en innovatieve oplossingen.  

Ook verdergaande energiebesparing door gemeente, 

bedrijven en organisaties en inwoners is essentieel,  

alle energie die wordt bespaard hoeft niet alternatief  

te worden opgewekt; Daarbij is open heldere communi

catie met inwoners en belanghebbenden is essentieel.

Relatie met andere thema’s

  mobiliteit

  wonen

  gezondheid

  Stedenbouw

  Landschap

Gezond oppervlaktewater een must
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3.2.3.WATERKETEN
De gemeenten zetten in op de algemene doelen  

van rioolbeheer: de bescherming van de volksgezond

heid, handhaving van een goede en een gezonde 

leefomgeving, beschermen van natuur en milieu.  

We willen gezond oppervlaktewater, waarlangs en 

waarop mensen kunnen recreëren. We zetten er op  

in dat woningen en trottoirs vrij blijven van water bij 

zwaar weer en dat ontsluitingswegen en wegen  

bij zorginstellingen begaanbaar blijven.

Uitgangspunten voor beleid 

  Handelen in het belang van de volksgezondheid;

  Zorgen voor een doelmatige inzameling  

en transport van stedelijk afvalwater;

  Zorgen voor een doelmatige inzameling  

en verwerking van overtollig hemelwater;

  Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater  

de bestemming van een gebied niet  

structureel belemmert; 

  De zorgplicht voor het duurzaam veiligstellen  

van de openbare drinkwatervoorziening; 

  Maatschappelijke ontwrichting en schade aan 

gebouwen en hoofdinfrastructuur als gevolg  

van waterschade zoveel mogelijk beperken;

  Zorgen dat droogteschade aan openbaar  

groen, natuur en landbouw wordt beperkt;

  Wij en onze inwoners en bedrijven weten wat  

ze moeten doen bij een (dreigende) calamiteit; 

  Gebruik maken van technische ontwikkelingen;

  Een goede positionering van de gemeenten binnen 

het regionale samenwerkingsverband Samenwerken 

in de Waterketen en binnen de MRA.

Regelgeving en beleid

   Waterwet

  Gemeentelijk Rioleringsplan 

BloemendaalHeemstede

  Grondwaterbeleidsplan BloemendaalHeemstede

  Waterbeheerplan Hoogheemraadschap  

van Rijnland

  Watervisie provincie NoordHolland

  Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Relatie met andere thema’s

  landschap

  ruimtelijke Ordening

  stedenbouw

  sociaal Domein

  duurzaamheid

  mobiliteit 

Trends
Klimaatverandering krijgt een gezicht

Mensen zijn zich meer bewust van de natuurlijke 

leefomgeving. Ze realiseren zich dat de huidige  

levenswijze niet duurzaam is. Veel plaatsen  

in Nederland hebben immers te kampen  

met ernstige wateroverlast. 

 

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN

Gidsprincipes, handvatten voor toekomstig 

waterbeheer

De gidsprincipes beschrijven hoe we in de toekomst 

idealiter willen omgaan met hemelwater, grond

water en afvalwater. Voor nieuwbouw proberen  

we die ideale situatie steeds meer te benaderen  

op basis van de stand van de techniek. In de 

bestaande stad bestaat die ideale situatie natuurlijk 

niet. De voorzieningen, zoals riolering en zuiverings

installatie zijn nog steeds nodig en lang niet 

afgeschreven. Toch bieden de gidsprincipes ons  

de juiste handelingsperspectieven om die ideale 

situatie iets dichterbij te brengen. 

We doen dat onder meer door:

  het regenwater zoveel mogelijk lokaal  

te verwerken als daar ruimte voor is; 

  bouwpeilen af te stemmen op een  

neutrale waterhuishouding; 

  op de rioolwaterzuivering energie en grond

stoffen uit het afvalwater terug te winnen.

We integreren water op een slimme manier  

in de openbare ruimte 

Om toenemende extreme buien op te kunnen  

vangen zouden we de buisdiameters van ons 

huidig ondergrondse afvoerstelsel moeten blijven 

verruimen. Dat is te kostbaar en niet persé nood 

zakelijk. We zorgen daarom dat bovengrondse 

berging, afstroming en infiltratie beter worden 

benut. Daarnaast willen we regenwater tijdens 

extreme neerslag bovengronds afvoeren naar 

laaggelegen plekken waar het geen kwaad kan. 

Op deze manier beperken we de kosten van  

de ondergrondse infrastructuur. Op plaatsen  

waar we het regenwater tijdelijk parkeren,  

moeten de gebruikers van de openbare ruimte 

even wachten tot het water alsnog kan worden 

afgevoerd of in de bodem wegzakt.

Omgang met hemelwater op je eigen perceel (Bron: Rioned)

Routekaart afvalwaterketen bebouwde omgeving  
(Bron: Visiebrochure Afvalwaterketen tot 2030)
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We spreiden de belasting op het systeem

We vangen het hemelwater op daar waar het valt  

en spreiden zo de druk op het systeem. We zetten 

groene daken en water passerende verharding in  

op plaatsen waar dit praktisch en financieel haalbaar 

is. In bouwplannen zorgen we dat er voldoende 

hoogteverschil is om water bovengronds af te voeren 

en stemmen de bouwpeilen af op extreme neerslag.

We mengen niet onnodig schoon water met vuil water

Door schone en vuile stromen zoveel mogelijk 

gescheiden te houden kunnen we het schone water 

benutten voor de leefomgeving en het vuile water  

voor terugwinning van energie en grondstoffen.

We zien afvalwater als bron van energie  

en grondstoffen.

We zamelen afvalwater op een effectieve manier in.  

Het temperatuurverschil van het afvalwater gebruiken 

we om riothermie te winnen. Dit betekent dat we zoveel 

mogelijk thermische energie terughalen uit het systeem, 

bijvoorbeeld door douchewarmtewisselaars. 

Daarnaast halen we nuttige stoffen als fosfaat, alginaat 

en cellulose uit het afvalwater en toiletpapier. Deze 

stoffen hergebruiken we, bijvoorbeeld als meststoffen in 

de landbouw of bio plastics. Met het sluiten van  

de energiekringloop en grondstoffenkringloop kunnen 

we ons systeem langzaam zelfvoorzienend maken en 

maken we efficiënt gebruik van onze eigen middelen.

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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Trends
Klimaatverandering

De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. In het 

klimaatakkoord van Parijs (2015) is als streefdoel 

afgesproken om de temperatuurstijging te beperken tot 

1,5 graad Celsius. Of dit voldoende is om ingrijpende 

klimaatverandering te verhinderen, zullen we moeten 

afwachten. Vooralsnog lijkt het erop dat we in 

Nederland vooral te maken krijgen met meer extreme 

weertypen, zoals langere droge perioden afgewisseld 

met heftiger neerslag: meer regen in korte tijd.

We merken dat mensen zich meer bewust zijn  

dat ze deel uitmaken van de natuurlijke leefomgeving. 

Ze realiseren zich dat de huidige levenswijze  

niet duurzaam is. Veel plaatsen in Nederland  

hebben te kampen met ernstige wateroverlast. 

Klimaatverandering krijgt een gezicht.

De wereld om ons heen verandert en de ruimtelijke 

inrichting verandert voortdurend mee. Nu de ontwikke

ling van nieuwe gebieden met grootschalige woning

bouw in de afgelopen decennia sterk is afgenomen,  

zit de uitdaging vooral in de bestaande gebouwde 

omgeving. Daar moeten transities een plek krijgen.  

Bij het doelmatig verwerken van neerslag speelt  

de inrichting van de openbare ruimte een belangrijke 

rol. Kleine ingrepen in de bovengrondse inrichting 

kunnen hoge investeringen in ondergrondse infrastruc

tuur voorkomen. Overtollig regenwater moeten we  

tijdelijk vasthouden of afvoeren naar plekken waar  

het geen overlast veroorzaakt. Verkeersdrempels blijken 

dan soms onverwachte obstakels in de afstroming van 

regenwater. Daartegenover kan het straatprofiel tussen 

de stoepranden een uitstekende opslagplaats van 

regenwater zijn. Kwetsbare voorzieningen kunnen 

worden beschermd door ze net iets hoger te leggen 

dan de omgeving. De terpengedachte keert terug.

Effect op onze leefomgeving

Heftiger regenbuien stellen nieuwe eisen aan  

onze waterberging en afwatering. In bebouwde 

gebieden is de kans op wateroverlast relatief groot: 

water sijpelt daar snel naar de riolering, die moeite 

heeft het tempo bij te houden. Een omgeving met  

meer groen (in de openbare ruimte, in tuinen en  

op daken), en met meer waterberging kan water

overlast helpen verminderen. Dit groen kan ook  

de overlast van een ander effect van klimaat

verandering helpen tegengaan: hittestress.  

Dit fenomeen doet zich vooral voor in de dichter 

bebouwde (versteende) gebieden. Daar loopt  

de temperatuur in de zomer hoger op dan op  

andere plaatsen. Voor mensen met een kwetsbare 

gezondheid en ouderen levert dat risico’s op. 

De langere droge periodes, die ook bij klimaat

verandering lijken te horen, leveren weer andere risico’s 

op, bijvoorbeeld voor fundaties van woningen. Door 

uitdroging van veenlagen kunnen woningen verzakken. 

Onze drinkwaterpartners krijgen een opgave  

om voldoende drinkwater op voorraad te hebben  

om perioden met extreme droogte te overbruggen. 

Deze perioden komen naar verwachting steeds vaker 

toe. De zoektocht naar nieuwe bronnen heeft ook 

mogelijke gevolgen voor de lokale grondwaterstanden.
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Opgave

Onze gebouwde omgeving zo aanpassen dat  

deze meer water kan opvangen en verwerken.  

Dat vergt inspanningen van het waterschap, 

gemeenten, burgers en bedrijven, met kleine  

en grote ingrepen, variërend van het verwijderen  

van bestrating uit tuinen tot grootschalige boven

grondse waterberging en verbeterde afwatering.  

Zulke ingrepen kunnen ook hittestress helpen 

voorkomen, vooral wanneer we meer groen  

toevoegen. Daarnaast kunnen deze ingrepen  

de drinkwaterbedrijven ook helpen om drinkwater

leidingen koeler te houden, zodat iedereen  

kan beschikken over drinkwater van voldoende  

kwaliteit ook op momenten met extreme hitte.  

Deze ingrepen passen in een beleid van  

verduurzaming van onze leefomgeving.

Daarnaast wordt samenwerking met de partners  

steeds belangrijker. Om de toekomstige  

ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden  

is een integrale benadering van problemen  

en oplossingsrichtingen van belang.

3.2.4 BODEM
Om hergebruik van grond binnen acht gemeenten  

in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond 

eenvoudig en eenduidig te regelen, heeft  

de Omgevingsdienst IJmond (hierna Omgevingsdienst 

genoemd) een regionale bodemkwaliteitskaart 

opgesteld. Deze kaart geeft de gebiedseigen  

bodemkwaliteit weer en geeft aan waar welke  

kwaliteit grond mag worden toegepast.

Doel van dit bodembeleid is om binnen de rand 

voorwaarden het hergebruik van grond zoveel  

mogelijk stimuleren zonder daarmee de duurzame 

eigenschappen van die bodem te belemmeren”.  

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede volgen  

bij het grondstromenbeleid het landelijke, generieke 

kader van het Besluit bodemkwaliteit. Op een aantal 

plekken is afwijken van dit algemene beleid mogelijk 

om gebied specifiek beleid op te stellen. Dit wil zeggen 

dat er afwegingen zijn gemaakt tussen behoud  

van bodemkwaliteit enerzijds en de risico’s voor  

lokale verslechtering van de bodem anderzijds.

Het gebied specifieke beleid is erop gericht dat op  

een groter gebiedsniveau de uiteindelijke bodem

kwaliteit gelijk blijft. Dit noemen we het ‘standstill 

principe’. Lokale verschuivingen van de bodem

belasting zijn toegestaan, er wordt echter geen  

nieuwe bodembelasting gecreëerd. Het gebied 

waarbinnen verschuivingen van de bodemkwaliteit 

mogelijk zijn noemen we ‘beheergebied’.

Met dit beleid is hergebruik in het beheergebied 

eenvoudiger, duurzamer en eenduidig te handhaven. 

Dit zorgt op termijn voor lagere maatschappelijke 

kosten die samenhangen met het nuttig hergebruik  

van grond en bagger.

Relevante regelgeving en beleid
  Wet bodembescherming

  Bodemkwaliteitskaart 2016 

  Nota bodembeheer regio IJmond 2016 

Relatie met andere thema’s

  stedenbouw

  energie en klimaat

  welzijn en maatschappelijke voorzieningen.

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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TRANSITIE IN BODEMBELEID

Binnen de VNG is ambtelijk en bestuurlijk onder

kend dat het belangrijk is om de ondergrond te 

betrekken bij het oplossen van maatschappelijke 

opgaven. Het moment om dat te doen is bij het 

opstellen van de Omgevingsvisie. De commissie 

Milieu, Energie en Mobiliteit van de VNG heeft de 

ambitie uitgesproken dat in 2021 elke gemeente in 

haar Omgevingsvisie heeft beschreven wat de 

bijdrage van bodem en ondergrond aan 

maatschappelijke opgaven kan zijn.

Regioprojecten

Het uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 

1 zet zich in om regio’s te begeleiden bij de opstel

ling van (gemeentelijke en provinciale) omgevings

visies. Dit project wordt uitgevoerd door het minis

terie van I en W en de VNG. Deltares wordt daarbij 

door middel van zogenaamde regioprojecten 

ingezet om kennis over bodem en ondergrond te 

leveren.

Bloemendaal moet een dergelijk regioproject nog 

gaan uitvoeren. Doel van dit project is te bepalen 

voor welke bodem en ondergrondaspecten je iets 

moet gaan regelen, zowel op korte als op langere 

termijn. Het doel is niet om alle ondergron

daspecten in kaart te brengen, maar die onder

werpen te identificeren die uitgewerkt moeten 

worden in de Omgevingsvisie.

Maatschappelijke opgaven zijn uitgangspunt

Maatschappelijke opgaven zijn bijvoorbeeld de 

kwaliteit van de leefomgeving, energietransitie, 

klimaatbestendige stad, voedselvoorziening en 

watervoorziening. De ondergrond kan benut 

worden om (gedeeltelijk) deze opgaven aan te 

pakken. Denk bijvoorbeeld aan aardwarmtewin

ning, koudewarmte opslag ten behoeve van de 

duurzame energietransitie, het afvoeren van regen

water met het oog op klimaatveranderingen en het 

winnen van drinkwater in het kader van duurzame 

zoetwatervoorziening. Daarnaast kunnen in de 

ondergrond processen werkzaam zijn die de invul

ling van maatschappelijke opgaven beperken als 

ze niet worden aangepakt, zoals verzilting, bodem

daling en verontreiniging.

Onze opgave

Voor Bloemendaal kan worden bepaald op welke 

wijze de bodem een bijdrage/rol kan spelen bij het 

beheersen van de maatschappelijke opgaven.

Relatie met andere thema’s

  stedenbouw

  energie en klimaat

  welzijn en maatschappelijke voorzieningen

  economie

  landbouw

  gezondheid

  duurzaamheid
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3.2.5 GELUID
Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van  

de fysieke leefomgeving. We genieten ervan,  

bijvoorbeeld van muziek of een gesprek. Anderzijds 

ergeren we ons aan geluid, bijvoorbeeld aan verkeer  

of bedrijvigheid. Bovendien maakt teveel geluid ziek.

Met de komst van de Omgevingswet wordt geluid  

een aspect wat de gemeenten zelf gaan regelen  

in een Omgevingsplan. Een groot deel van 

Rijksregelgeving die hierna genoemd wordt, vervalt.

De gemeente Bloemendaal voert de wet Geluidhinder 

uit. De kern van de wet is dat geluidsgevoelige  

bestemmingen, worden beschermd tegen geluidhinder 

als gevolge van wegverkeer, spoorwegen en industrie. 

Het beschermen van bijvoorbeeld het woonmilieu 

gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. 

De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet  

geluidhinder worden geregeld zijn industrielawaai, 

wegverkeerslawaai en spoorweglawaai, maar  

ook evenementen en horeca zijn belangrijke  

geluidsbronnen. Met de komende energietransitie  

zijn er ook nieuwe geluidsbronnen die een rol  

gaan spelen zoals windmolens. 

Om de schadelijke gevolgen van omgevingslawaai  

te bestrijden, worden volgens de Richtlijn omgevings   

lawaai de volgende instrumenten toegepast:

  Inventariseren van de blootstelling aan 

omgevingslawaai door middel van geluids

belastingkaarten voor het peiljaar 2016.

  Vaststellen van actieplannen om omgevingslawaai 

te voorkomen en/of te beperken. De plannen 

moeten vooral gericht zijn op plaatsen waar hoge 

blootstellingniveaus schadelijke effecten kunnen 

hebben voor de gezondheid van de mens. Ook 

moeten ze een goede geluidskwaliteit handhaven.

  Voorlichten van het publiek over omgevingslawaai 

en de effecten daarvan; daarbij hoort het  

publiceren van de geluidsbelastingkaarten en  

het houden van inspraak over de actieplannen.

Relevante regelgeving en beleid

  Wet geluidhinder 

  Actieplan geluid ( incl. geluidsbelasting kaart) 

  Milieubeleidsplan

  Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl)

Relatie met andere thema’s

  mobiliteit

  landschap

  economische zaken

  klimaat & energie

  gezondheid

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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NIEUWE MOGELIJKHEDEN  
VOOR WETGEVING GELUID

Nieuwe mogelijkheden voor wetgeving geluid 

Als milieuaspect speelt geluid vooral een lokale rol. 

Daarom is de aanvaardbaarheid van geluid onder  

de Omgevingswet (Ow) vooral aan Bloemendaal 

zelf. Met het omgevingsplan bepaalt de gemeente 

straks voor elke locatie de gewenste geluidskwaliteit.

De bescherming van geluidgevoelige gebouwen  

tegen geluid van bedrijven staat dan dus niet meer 

opgenomen in de algemene rijksregels (zoals nu  

in het Activiteitenbesluit). Dit staat in het omgevings

plan. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) biedt 

mogelijkheden voor maatwerk op het gebied  

van geluidsnormen. Met gebied specifieke regels  

voor activiteiten kan Bloemendaal variëren in de 

gewenste akoestische kwaliteit voor zover dat daar 

wenselijk en aanvaardbaar is. De gebied specifieke 

regels in het omgevingsplan kunnen zo bijdragen  

aan de realisatie van de gemeentelijke visie en 

ambities ten aanzien van geluid én gezondheid. 

Het gaat om geluid van lokale wegen, industrieter

reinen en bedrijfsmatige activiteiten/activiteiten  

anders dan wonen. Het Bkl geeft voor al deze 

bronnen een standaard waarde, waarvan gemoti

veerd kan worden afgeweken. Daarnaast geeft het 

Bkl voor o.a. (spoor)wegen een grenswaarde die als  

harde grens dient, waarvan enkel bij uitzondering  

of in aangegeven gevallen kan worden afgeweken. 

Van de binnen waarde, zoals genoemd in het Bkl,  

kan niet worden afgeweken. Met deze systematiek  

heeft de gemeente invloed op het akoestische 

klimaat. Het verhogen of verlagen van het toege

stane geluid afkomstig van bedrijven heeft invloed 

op het vestigingsklimaat voor ondernemers.

Een belangrijke wijziging is dat gemeente een  

basisgeluidemissie voor lokale wegen moeten 

vaststellen en dat deze geluidbelasting gemonitord 

moet worden. Bij een (grote) toename ten opzichte  

van de basisgeluidsemissie moet de gemeente 

afwegen of er maatregelen genomen gaan 

worden. Als de grenswaarde wordt overschreden 

moeten er maatregelen genomen worden.  

Hoe rigide de gemeente de basisgeluidsbelasting 

vastlegt, is een lokale afweging. 

Onze opgave 

De belangrijkste opgave voor de gemeente is om, 

samen met de Omgevingsdienst, te bepalen of  

er situaties zijn die vragen om andere waarde dan  

de standaard waarde. Deze opgave richt zich 

vooral op bedrijfsmatige activiteiten. Daarnaast  

zal de basisgeluidsbelasting (voor wegen) in kaart 

gebracht moeten worden, de gemeente kan  

hiervoor gebruik gemaakt worden van de 

EUgeluidsbelastingskaarten. Vervolgens moet  

de gemeente afwegen hoe rigide deze basis

geluids belasting wordt vastgelegd. Dit kan als 

omgevingswaarde in het omgevingsplan met  

een resultaat of inspanningsverplichting waarbij 

een toename in geluidsbelasting niet of beperkt  

is toegestaan. Ook kan de gemeente kiezen om  

de basisgeluids belasting niet als omgevingswaarde 

op te nemen maar te monitoren en maatregelen 

aftewegen op het moment van een (grote) 

toename in geluidemissie. 

Relatie met andere thema’s:
  gezondheid

  economische zaken

  ruimtelijke kwaliteit
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3.2.6 LUCHTKWALITEIT
Waar zet de gemeente op in?
Schone lucht is goed voor de gezondheid.  

De luchtkwaliteit in Bloemendaal voldoet aan  

de normen uit de Wet Luchtkwaliteit. Dit wordt jaarlijks 

gemonitord door het Ministerie van I&M. Lucht  

die voldoet aan de wettelijke normen is echter nog  

niet automatisch gezond. De doelstelling en ambitie 

van Bloemendaal is om de luchtkwaliteit verder  

dan de norm te verbeteren.

Bij luchtkwaliteit zijn naast het Ministerie van I&M,  

de GGD en de provincie NoordHolland betrokken.  

De GGD is als medisch adviseur betrokken. De provincie 

stimuleert gemeenten en bedrijven om maatregelen  

te nemen die de luchtkwaliteit verbeteren.

De kwaliteit van de lucht wordt beïnvloed door  

gemotoriseerd vervoer, bedrijven en grootschalige 

woningbouwplannen, dat wil zeggen plannen met 

meer dan 1.500 woningen. Deze invloed reikt zowel 

binnen de gemeentegrenzen als ver daarbuiten.  

In Bloemendaal is geen sprake van sterk luchtveront

reinigende bedrijven en grootschalige woningbouw.  

Wij richten ons daarom op het verduurzamen van  

het vervoer door bijvoorbeeld het stimuleren  

van het rijden op aardgas en elektra, het verbeteren 

van de verkeersdoorstroming en het weren van 

luchtverontreinigende bedrijven. De gemeente  

heeft de verbetering van de luchtkwaliteit al enige  

jaren geleden ingezet.

Relevante regelgeving en beleid

  Regionale Nota Gezondheidsbeleid  

Veiligheidsregio Kennemerland

  Nationaal Preventie akkoord 

  Schone Lucht Akkoord (SLA)

  Nota duurzaamheid 20162020  

Gemeente Bloemendaal

  Wet luchtkwaliteit

Relatie met andere thema’s

  gezondheid

  mobiliteit

  welzijn

Trends 
De openbare ruimte wordt intensiever gebruikt
Effect op de leefomgeving

De luchtkwaliteit in de gemeente Bloemendaal komt  

de komende jaren onderdruk te staan. Dit komt deels 

door de toename van mobiliteit, maar bijvoorbeeld  

ook door toename van een open haarden.  

Dit betekent meer emissies van fijnstof en stikstofdioxide 

die afkomstig zijn van wegverkeer en industrie.  

De Bloemendaalse luchtkwaliteit voldoet op dit moment 

nog steeds ruim aan de daarvoor gestelde normen.

Fijnstof heeft echter ook onder de grenswaarde 

schadelijke gevolgen voor de gezondheid.  

Blootstelling aan luchtverontreiniging is nog steeds  

een substantiële bijdrage aan ziekte en sterfte. 

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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Opgave 

Het spreekt voor zich dat elke gemeente streeft  

naar zo min mogelijke luchtvervuiling en fijnstof.  

De gemeente kan zich ervoor inzetten dat kinderen 

opgroeien in een rookvrije omgeving. Daarnaast  

kan houtrook beperkt worden door rookgaskanalen  

in nieuwe woningen te verbieden en geen  

subsidies te verlenen aan palletkachels of andere 

manieren van hout stook. Ook bewustwording  

van bewoners kan hieraan bijdragen. Om de  

luchtkwaliteit verder te verbeteren, kan gemotoriseerd 

verkeer teruggedrongen worden, parkeerbeleid  

aangepast, actief vervoer meer gepromoot en  

nieuwe woningen, scholen en kinderdagverblijven  

op geruime afstand van industrie en wegen gebouwd 

worden. Het overige gemotoriseerde verkeer kan  

vervolgens schoner en stiller gemaakt worden. 

Dit is een onderwerp dat geregeld kan worden  

in het Omgevingplan. In de omgevingsvisie zullen  

we keuzen moeten maken, die worden vertaald  

in regels voor dat plan.

Mensen zijn meer binnen

Mensen zijn veel in gebouwen en circa 70% van  

de tijd in hun eigen woning. Daarom is het voor 

iedereen belangrijk dat het binnenklimaat prettig  

en gezond is. In veel gebouwen is de ‘binnenlucht’ 

vuiler dan de buitenlucht. Daarom is een goede  

luchtverversing nodig. Door energiezuinig bouwen 

neemt de luchtdichtheid van woningen toe.  

Daardoor worden ventilatievoorzieningen  

en ventilatiegedrag steeds belangrijker voor  

de kwaliteit van het binnenmilieu. 

Effect op de leefomgeving

In veel gebouwen is de ‘binnenlucht’ daardoor vuiler 

dan de buitenlucht. Dit heeft invloed op gezondheid, 

welbevinden en prestaties van inwoners. 

Opgaven

  Daarom is het voor iedereen belangrijk dat  

het binnenklimaat prettig en gezond is en worden 

ventilatievoorzieningen en ventilatiegedrag steeds 

belangrijker voor de kwaliteit van het binnenmilieu.

  Gemeenten mogen hogere (kwaliteits)ambities 

stellen dan het Bouwbesluit, als deze samen met 

eigenaren en/of ontwikkelaars worden ingevuld. 

  Ook kan er beleid worden opgesteld om  

nieuwe gebouwen te plaatsen op plekken  

waar de luchtkwaliteit zo goed mogelijk is,  

of om meer groen aan te leggen op de grond,  

het dak en de gevel van gebouwen.
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3.3 MOBILITEIT   
De gemeente zet in op een goede veilige verkeers

afwikkeling voor inwoners en bezoekers. Als gemeente in 

de regio ZuidKennemerland zijn we goed bereikbaar. 

Doorgaand autoverkeer leiden we zo veel mogelijk  

om de gemeente en  afhankelijk van de bestemming  

om de regio heen. We willen mensen verleiden gebruik te 

maken van duurzame mobiliteitsvormen zoals fietsen, 

lopen, rijden met openbaar vervoer en met schone 

auto’s. We zetten daarbij in op een fijnmazig netwerk voor 

langzaam verkeer (fiets en voetganger).

Uitgangspunten 

  Regionale samenwerking met omliggende 

gemeentes in de GR Bereikbaarheid 

ZuidKennemerland. 

  Draagvlak en communicatie  

van verkeersoplossingen.

  Technologische innovaties met  

elektrische auto’s en bussen.

  Aanhaken op toekomstige ontwikkelingen  

op het gebied van Smart Mobility.

  Een goede positionering van  

de gemeente binnen de MRA.

In 2011 is een gezamenlijke regionale visie opgesteld. 

Hieronder vallen projecten die de bereikbaarheid  

van de regio verbeteren. Dit zijn onder meer:

  projecten op het gebied van fietspaden

  uitbreiding van fietsparkeerplekken bij stations

  dynamisch verkeersmanagement en de indeling 

van verkeersstromen over gewenste routes

  versterken van het openbaar vervoer  

en bereikbaarheid met de auto. 

In 2013 is gestart met een regionaal mobiliteitsfonds. 

Het fonds is voor (mede)financiering van projecten  

in vier samenhangende programma’s:

  fiets

  openbaar vervoer

  auto/infrastructuur

  verkeersmanagement

Op dit moment herijken we deze regionale visie. 

In 2020 leggen we deze aan de raden  

ter besluitvorming voor.

Relevante regelgeving en beleid

  Provinciale omgevingsvisie NH2050

  Regionale bereikbaarheidsvisie

  Bestemmingsplannen

  Parkeernormennota

  OV Toekomstbeeld 2040

  Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

  Actieplan Aanpak Verkeersdruk Bloemendaal 

Relatie met andere thema’s

  landschap 

  recreatie en toerisme 

  ruimtelijke Ordening 

  stedenbouw 

  sociaal domein 

  energie en klimaat 

  economie 

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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Trends 
Mobiliteit blijft groeien

De behoefte aan mobiliteit neemt al decennia  

lang toe en de verwachting is dat deze groei in  

de regio ZuidKennemerland doorzet. Dat komt onder 

meer door woningbouw in ZuidKennemerland en  

in de omliggende gemeenten (Haarlemmermeer  

en Bollenstreek), meer evenementen, een toenemende 

recreatiedruk in de kuststrook en een vergrijzende 

bevolking met ouderen die langer mobiel blijven. 

Effect op onze leefomgeving

De effecten van meer verkeer zullen mensen echter in 

een bredere maatschappelijke context als negatief 

ervaren, vooral door de beperkte verkeerdoorstroming, 

geluidsoverlast en de aantasting van de luchtkwaliteit. 

Opgave 

Onze opgave is het realiseren van een goede bereik

baarheid met zo min mogelijk overlast voor onze 

inwoners en zonder schadelijke aantasting van de 

omgeving en het landschap. Het is zaak dat we het al 

vastgestelde beleid hier continueren (zie hierboven). 

Verder is het belangrijk om de OVknooppunten, zoals 

het station HeemstedeAerdenhout, te versterken.

Technologische ontwikkelingen helpen ons vooruit 

maar brengen ook onzekerheden met zich mee

In de komende jaren is er sprake van veranderende 

technologische ontwikkelingen, die een impuls kunnen 

geven aan het behalen van doelstellingen op  

het gebied van de energietransitie en het opvangen  

en faciliteren van de groeiende (duurzame) mobiliteit. 

Nieuwe technologie brengt echter ook tal van  

onzekerheden met zich mee, zoals een toename  

van elektrische en zelfrijdende voertuigen, een onzeker 

eindbeeld van de laadstructuur voor elektrische auto’s 

(en de rol van de gemeenten daarin) en de gevolgen 

voor het particuliere autobezit. 

Effect op de leefomgeving

De opkomst van elektrisch rijden leidt tot minder  

geluidhinder en minder emissies. Dat kan ertoe  

leiden dat de (milieu)belemmeringen van  

het verkeer minder zwaar gaan wegen in plannen  

voor bijvoorbeeld woningbouw of natuurontwikkeling, 

die daardoor meer ruimte krijgen. 
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Opgave 

Het is duidelijk dat deze technologieën vragen  

om aanpassingen zoals de vormgeving van wegen  

die geschikt zijn voor zelfrijdende auto’s of het 

aanleggen van een openbare oplaadstructuur.  

De opgave is om deze ontwikkelingen te monitoren  

en waar mogelijk op een goede manier in  

te passen in de leefomgeving. 

 

Zandvoorterweg, Aerdenhout

 

Spiegelenburghlaan, Aerdenhout

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vragen  

om extra infrastructuur

Een opgave voor de toekomst is het verkeer  

goed afwikkelen, waarbij nieuwe en bestaande 

woningen en voorzieningen goed bereikbaar blijven  

en we infrastructuur aanleggen in harmonie  

met de omgeving. Dat geldt voor wegen en parkeer

plaatsen, maar ook voor fietspaden en voorzieningen 

voor bus en railvervoer.

 

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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3.4 LANDSCHAP, NATUUR EN OPENBARE RUIMTE  
IN DE BINNENDUINRAND VAN BLOEMENDAAL
Groenbeleid, erfgoed, natuur & landschap
De gemeente vindt het behoud van waardevolle  

groenstructuren, bomen en groen erg belangrijk.  

De gemeente wil dat ogenschijnlijk tegenstrijdige 

belangen (woningbouwgroen, sportnatuur) samen 

gaan en elkaar zo mogelijk versterken. Ons beleid is 

gericht op het behouden van het natuurlijke karakter 

en het versterken van de groene beleving binnen de 

gemeente. De huidige versnippering, veroorzaakt 

doordat het groen meerdere eigenaren en beheerders 

heeft, moet worden tegengegaan. Het zou mooi zijn  

als de gemeente de regie zou kunnen voeren  

om meer afstemming in beheer te krijgen tussen  

de diverse eigenaren en terreinbeheerders.

Het is belangrijk dat de verdeling en leesbaarheid  

in landschap zoals hierboven beschreven wordt 

behouden en waar mogelijk versterkt. Van west  

naar oost is vooral de opbouw in zee/strand, duinen, 

strandwallen (bebost, landgoederen) en strandvlakte 

(open, grazig of bollenland) bijzonder belangrijk. 

Inclusief de bijbehorende zichtlijnen, panorama’s  

en iconen. Het landschap van Bloemendaal is één  

van de hoogst gewaardeerde woonmilieus van 

Nederland. Het is belangrijk dat de unieke waarden  

– duidelijk herkenbare dorpskernen in het groen, 

lommerrijke woonomgeving – behouden blijven.

 

Wat doet de gemeente?

Eén van de kerntaken van de gemeente is goed  

beheer van openbaar groen. Dit houdt in dat groen 

een dienst is aan en voor de inwoners, net zoals  

onderhoud aan riolering en straten dat zijn.  

Alle groenstructuren, lanen, bomen en gebruiksgroen 

zijn belangrijk. Bij het planten en beheren kijken we  

hoe de bomen zo goed mogelijk groot en oud kunnen 

worden. Dit strekt zich nadrukkelijk ook uit tot bomen  

in particulier bezit en tot de omgeving van een boom. 

Immers, zonder een goede groeiplaats heeft een boom 

geen toekomst. We weten welke waarden van groen  

en bomen er zijn op het gebied van cultuurhistorie,  

voor de natuur of voor het landschap en we streven 

waar mogelijk naar behoud en versterking daarvan.  

De cultuurhistorische waarden op landgoederen  

en buitenplaatsen zijn zeer hoog, zeker in het geval 

waar een monumentenstatus geldt voor landgoederen 

(gebouwen, parkaanleg, soms ook het bodemarchief).

 

Uitgangspunt voor de gemeente is het voor langere tijd 

vastleggen van de hoofdlijnen en wezenlijke kenmerken 

van de landschappelijke en ecologische structuur.  

Dit geldt nadrukkelijk ook voor groen in particulier  

bezit of in bezit van een terreinbeheerder. Dit houdt  

in dat richting wordt gegeven voor het behouden  

en ontwikkelen van de essentiële groenvoorzieningen. 

Hiermee kan de continuïteit van het groenbeleid 

worden gewaarborgd. We streven naar behoud of 

versterking van biodiversiteit, en voor zover mogelijk 

bestrijden we soorten die hier niet van nature thuis horen. 
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Het beleid is gericht op het behoud en het zo mogelijk 

versterken van de biologische diversiteit, het duurzame 

gebruik en de bescherming van waardevolle 

landschappen. Daarnaast wordt gestreefd naar  

het behoud en het zo mogelijk versterken van  

de recreatieve, de educatieve en de belevingswaarde 

van natuur en landschap. 

Waar mogelijk beheren we groen op een duurzame  

en bij voorkeur circulaire wijze en met de inzet  

van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Waar toetst de gemeente op?

Ingrepen in waardevolle en beschermde natuur

gebieden moeten zoveel mogelijk worden beperkt 

omdat snel sprake is van langdurige verstoring.  

Bij ingrepen moet worden aangetoond dat er geen 

verstoring optreedt van het beschermde habitattype  

en haar kenmerkende en beschermde dieren  

en planten. De provincie NoordHolland toets daarop 

maar de gemeente is het loket voor aanvragen  

en is het eerste aanspreekpunt voor aanvragers.

Voorts moeten alle ruimtelijke plannen een bomen

paragraaf hebben die genoeg informatie geeft zodat 

het bestuur een zorgvuldige afweging kan maken. 

Daarin wordt getoetst op het effect van de ingreep  

op de aanwezige natuurwaarde, de biodiversiteit  

en verbindingen voor de natuur (nat en droog).  

Als bomen of structuren weg moeten en niet verplant 

kunnen worden, dan moeten er als dat mogelijk is  

in de overgebleven ruimte, nieuwe bomen worden 

geplant. Om een boom te kappen is het meestal 

verplicht een vergunning aan te vragen.  

De gemeente beschikt over bomendeskundigen  

die hierover aan aanvragers en college adviseren.  

Alleen in gebieden buiten de bebouwde kom volgens  

de Boswet is soms een melding voldoende.

 

Gemeente Bloemendaal print

Daarnaast beoordelen we voorgestelde ingrepen  

aan het groen of groenstructuren op hun effect  

voor de landschappelijke waarde en in het verlengde 

daarvan de cultuurhistorische waarde. Tenslotte  

wegen we waarden zoals recreatie/beleving,  

educatie en waterberging mee.

Bij wijzigingen aan rijks, provinciale en gemeentelijke 

monumenten is altijd een omgevingsvergunning  

vereist. Het behoud van het monument is voldoende 

gewaarborgd in het omgevingsplan. Hierin is  

een cultuurhistorische waardenkaart opgenomen 

waarin ook de historische geografie is beschreven.

Bij initiatieven is het belangrijk om aan te tonen dat  

de cultuurhistorische waarden meegewogen zijn.  

Zo kan een waterpartij, beplantingsplan, zichtlijn  

of historische infrastructuur als inspiratie dienen voor  

de plannen. Wanneer deze cultuurhistorische waarden 

oorspronkelijk wel aanwezig waren, maar in  

de planvorming onvoldoende worden meegenomen,  

leidt dit tot een afwijzing van de plannen.

Relevante regelgeving en beleid
  Algemene Plaatselijke Verordening 

  Laanbomenbeleid

  Groenbeleidsplan (wordt in 2020 vervangen  

door biodiversiteitsplan in de maak)

  Structuurvisie

  Nota Landgoederen / Nota Villawijken

  Wet Natuurbescherming

  Natuurnetwerk Nederland / Nationale Parken

  Leidraad Landschap & Cultuurhistorie  

(Provincie NoordHolland)

  Cultuurhistorische waardenkaart NoordHolland

  Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

  Omgevingsvisie NH2050

  Archeologieverordening

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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Relatie met andere thema’s

  bodem, grondwater en ondergrond

  groen

  openbare ruimte

  monumenten

  duurzaamheid

  gezondheid

Trends 
Versnippering van natuurgebieden  

en vermindering biodiversiteit 

Nederland hecht veel waarde aan grote, aaneen

gesloten of onderling verbonden groene (natuur)

gebieden. In deze gebieden moet voldoende  

ruimte zijn voor populaties om zich te vestigen of  

te handhaven. Er zijn biotopen die zonder verstoring  

van buitenaf zeldzame planten of leefgemeen

schappen herbergen. De biodiversiteit is er hoog.  

Naast het feit dat deze leefgebieden rust en ruimte 

bieden aan planten en dieren, vinden inwoners  

er rust en ruimte om bijvoorbeeld lekker te wandelen  

of actief te sporten.

Strandwandelen

De laatste jaren wordt de recreatiedruk steeds groter  

in de bossen en duinen. De vele recreanten beperken 

het ongestoorde genieten en komen soms met elkaar  

in conflict. Door drukte verdwijnen zeldzame broed

vogels. Ook de randen van dorpen en natuurgebieden 

staan steeds meer onder druk, bijvoorbeeld door de 

uitbreiding van sportcomplexen of door woningbouw.

Effect op onze leefomgeving

De druk op de bestaande groene ruimte is groot.  

Door ruimtelijke ingrepen verdwijnt oppervlakte  

groen of worden gebieden van elkaar gescheiden.  

Dit heeft negatieve effecten op de kwaliteit van  

het groen en de biodiversiteit.

Natuurbrug Bloemendaal
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Onze opgaven

Door slim gebruik van de ondergrond en goed  

te kijken naar clustering van functies, moet  

de impact van alle opgaven op de groene buiten

ruimte binnen de perken blijven.

 

Binnen Bloemendaal kan de gemeente in haar  

eigen gebieden het goede voorbeeld geven door 

rekening te houden met voldoende afwisseling in 

soorten en het gebruiken van bijvriendelijke bloemen

mengsels en planten. Daarnaast kan de gemeente 

particulieren stimuleren in hun tuinen geen gif te 

gebruiken en gevarieerd aan te planten of te zaaien. 

Strategische communicatie met als doel bewust

wording en gedragsverandering van inwoners is  

onze taak. Dit geldt ook voor het geven van groen

adviezen. Door de aanleg van verbindingen  

(bijvoorbeeld aaneengesloten stroken bos die  

tuinen met duinen verbinden, maar ook ecoducten  

of paddentunnels) worden de effecten van versnippe

ring tegengegaan voor een deel van de flora en 

fauna. Door beperking van recreatie aan de randen 

van de kerngebieden en door zones te definiëren,  

wordt teveel publiek voorkomen en wordt rust  

gewaarborgd in de rustgebieden. 

Verdichting stedelijk gebied 
Om het buitengebied te ontzien, is de trend in  

de Randstad om compact te bouwen binnen  

al bebouwd gebied. Hierdoor ontstaan  

compactere wijken waar openbaar groen minimaal  

is en het leefklimaat minder prettig is.

Effect op onze leefomgeving

Als we nieuwbouw inpassen in de bestaande  

dorpenzone sneuvelen er bomen en neemt  

het oppervlak aan verharding toe. In de dicht

bebouwde dorpskernen betegelen inwoners grote 

delen van hun tuin. Het oppervlak (levend) groen 

neemt hierdoor af. Door de afname van het oppervlak 

groen en de aantallen bomen en struiken krijgen 

inwoners meer last van hittestress, overlast van  

regenwater bij extreme buien en een verminderde 

zuivering van de lucht van fijnstof. Dit zijn effecten die 

direct de gezondheid van inwoners beïnvloeden.

Onze opgaven

  Blijven sturen op voor kwantitatief  

en kwalitatief groen in alle wijken. 

  Hoofdgroenstructuren stevig aanzetten en zorgen 

voor ondergronds voldoende ruimte ook kwalitatief 

hoogwaardig groen aan te leggen. 

  Ondergrondse bestemmingsplannen maken  

om het bovengronds leefbaar te houden.

Vanuit het groenbeleid geredeneerd heeft ‘inbreiding’ 

vaak de voorkeur boven uitbreiding. Het buitengebied 

blijft dan intact voor onder meer recreatie. Aandacht 

voor het groen en daarmee het leefklimaat binnen het 

bebouwde gebied moeten we dan goed meewegen. 

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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Energietransitie en het landschap
Nederland staat aan de vooravond van een groot

schalige verandering in hoe we omgaan met fossiele 

brandstoffen als olie en gas. Duurzame oplossingen  

als zonne en windenergie vinden op grote en kleine 

schaal hun weg de gemeenten in. Dit draagt bij  

aan het beperken van vervuilende uitstoot in  

de directe leefomgeving en voorkomt uitputting  

van de grondstoffen. We willen maximaal bijdragen 

aan de opwekking van duurzame energie, ook op  

ons eigen grondgebied. Bestaande daken zijn voor  

de korte termijn het meest geschikt, maar daardoor 

vooral afhankelijk van particulier initiatief.  

Opwekking van grootschalige duurzame energie  

in de openbare ruimte wordt gezamenlijk met  

omliggende gemeentes onderzocht in het kader  

van de Regionale Energiestrategie (RES). Onderdeel 

van het klimaatakkoord is immers de opwekking  

van 35 TWH aan duurzaam opgewekte elektriciteit  

op land. Ruimtelijke kwaliteit en draagvlak bij  

de bevolking zijn daarbij essentiële criteria. 

Effect op onze leefomgeving

Hernieuwbare energievoorziening kan nadelen  

hebben voor het groen. 

  Groene weilanden worden zonneparken  

waar weinig leven op voorkomt. 

  Hoge windmolens in het open landschap tasten  

de openheid aan en hebben tot kilometers  

ver impact op de horizon. 

  In gebieden met veel vogels gaat door de verstoring 

van winmolens de soortenrijkdom achteruit. 

 

Zonnepanelen gemeentehuis Bloemendaal

De voordelen van energietransitie zijn:

  een duurzamere leefomgeving, omdat zon  

en windenergie nooit opraken.

  schonere lucht. Elektrisch vervoer vermindert  

de uitstoot van stikstofoxides en fijnstof afkomstig  

van benzine en dieselmotoren; hierdoor neemt  

de uitstoot van vervuilende stoffen af.  

Hier profiteert ook de natuur van. 

Onze opgave

Energietransitie mogelijk maken door zowel  

ondergronds als bovengronds zo snel mogelijk  

de meest geschikte locaties aan te wijzen,  

met zo min mogelijk impact voor de buitenruimte. 
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3.5 WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
3.5.1 ONDERWIJSBELEID
De invloed van de gemeente op het aanbod  

en de kwaliteit van het onderwijs is beperkt. Het Rijk  

financiert scholen rechtstreeks; schoolbesturen  

hebben een grote mate van autonomie.  

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit. 

Waar zet de gemeente op in?

Gemeenten hebben wettelijke taken  

op het gebied van: 

  onderwijshuisvesting

  leerplicht

  leerlingenvervoer

  onderwijsachterstandbestrijding

  openbaar onderwijs

De gemeente heeft op grond van onderwijswetgeving 

een zorgplicht. De uitvoering van deze zorgplicht  

is neergelegd in de Verordening voorzieningen  

huisvesting onderwijs. Grofweg betekent dit dat  

de gemeente in voorkomende gevallen zorgdraagt 

voor onder andere nieuwbouw; vervangende nieuw

bouw en uitbreiding van een school; herstel van 

constructiefouten en herstel en vervanging in verband 

met schade. De landelijke en lokale regelgeving gaan 

uit van jaarlijkse aanvragen door schoolbesturen  

om bekostiging, waarover het college jaarlijks besluit.

In 2018 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

20192034 (IHP) door het college vastgesteld.  

Waar voorheen scholen jaarlijks aanvragen deden  

voor verbouwing, renovatie of uitbreiding, is nu  

de wens van gemeenten om met een integrale  

blik en een meerjarenperspectief te kijken naar  

onderwijshuisvesting. Hiermee zijn de komende  

jaren grote bedragen gemoeid. 

Belangrijke elementen bij deze integrale blik zijn  

de duurzaamheid en functionaliteit van school

gebouwen. Bij de uitvoering van het IHP wordt ook  

de functie die een schoolgebouw kan hebben voor  

de buurt/wijk uitdrukkelijk betrokken. Hierbij kan men 

denken aan de functie van ontmoeten maar ook  

aan energieopwekking (zonnedaken) voor de buurt.

Uitgangspunten van het IHP zijn:

  uitvoering regelgeving op het gebied  

van onderwijshuisvesting;

  functionele schoolgebouwen  

(gericht op gebruikers);

  duurzame schoolgebouwen;

  schoolgebouwen die passen in de omgeving, 

waarbij rekening wordt gehouden met  

de mening van omwonenden.

De verwachting is dat het leerlingenaantal op  

het huidige niveau blijft. Er zijn dus geen plannen  

in het IHP opgenomen voor vermindering van  

het aantal scholen. Met de schoolbesturen zullen 

afspraken over het aantal leerlingen gemaakt worden. 

Alleen als de prognose daartoe aanleiding geeft 

mogen scholen groeien en uitbreiden. Geconstateerd 

is dat de huidige bestemmingsplannen weinig  

tot geen mogelijkheden bieden voor groei.

Relevante regelgeving en beleid

  Wet op het primair onderwijs;

  Wet op voortgezet onderwijs;

  Verordening voorzieningen huisvesting  

onderwijs Bloemendaal;

  Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

Relatie met andere thema’s

  stedenbouw

  energie en duurzaamheid

  landschap, natuur en groen

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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3.5.2 SPORTBELEID
De gemeente wil sporten in Bloemendaal voor  

iedereen aantrekkelijk maken. Sport levert, met inzet 

van vrijwilligers, een grote bijdrage aan de gezondheid 

en het welbevinden van de inwoners. En aan  

de sociale samenhang in de wijken. De gemeente  

wil alle bewoners sportmogelijkheden bieden.  

Niet alleen in sporthallen of op de sportparken,  

maar ook in een aantrekkelijke openbare ruimte  

om te wandelen en fietsen.

De gemeente ondersteunt initiatiefnemers die  

sportactiviteiten in de openbare buitenruimte  

organiseren. Dat kan bijvoorbeeld door toestemming  

te geven of een vergunning te verlenen voor  

het plaatsen van (tijdelijke) sporttoestellen in  

de openbare buitenruimte. 

Verder zorgt de gemeente voor voldoende  

en kwalitatief goede recreatiemogelijkheden,  

zoals fiets en wandelpaden.

Ten slotte ondersteunt de gemeente sportverenigingen 

door mee te werken aan een verbreding van  

het sportaanbod op het sportcomplex.

Huldiging hockeyteam Bloemendaal

Relevante regelgeving en beleid

  Sportnota 2011 “sport op eigen benen”

  Sportnota 2018 “sport verbindt”

  Bestemmingsplannen

Trends
Toenemende vraag naar binnensportaccommodaties

We zien een toename in de vraag naar al dan  

niet tijdelijke binnensportaccommodaties.  

Vooral in het winterseizoen is er een tekort hiernaar  

in Bloemendaal en omgeving.

Effect op onze leefomgeving

Het tekort aan tijdelijke accommodaties wordt steeds 

nijpender door bijvoorbeeld de groei van zaalhockey 

en de behoefte om ook in de winter te kunnen 

hockeyen. Waar deze tijdelijke accommodaties staan  

is belangrijk; vooral voor de jeugd is de reisafstand 

cruciaal. Businesscases laten zien dat het exploiteren 

van tijdelijke accommodaties het meest succesvol  

is op bestaande sportaccommodaties. 

Onze opgave

Als we willen dat inwoners sporten zoals hockey het 

gehele jaar door kunnen beoefenen, dan moet de 

gemeente tijdelijke accommodaties mogelijk maken. 

Veranderende behoefte aan sport en bewegen

De wijze en de tijdstippen waarop mensen sporten  

en bewegen verandert. Dat komt door een  

veranderende samenstelling van de bevolking.  

Ook binden mensen zich minder makkelijk langdurig 

aan een sportvereniging.

Deze ontwikkeling zorgt er ook voor dat het aantal leden 

van sportverenigingen stagneert of afneemt. Dat geldt 

vooral voor tennis. Voetbal laat een lichte daling zien en 

hockey stagneert. Sportverenigingen spelen daarop in 

door het aanbod te verbreden.
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Daarnaast zien we dat sporten voor ouderen steeds 

belangrijker wordt. Onze inwoners zijn vaak op late 

leeftijd nog vitaal; voor hen is bewegen belangrijk  

om gezond te blijven. 

Effect op onze leefomgeving

Door deze veranderende behoefte nemen sport

verenigingen initiatief om hier op in te spelen.  

Zo introduceren tennisverenigingen ‘padel’ als  

nieuwe spelvorm en wordt het tennispark hierop  

aangepast. De ruimtelijke impact hiervan  

is heel klein, maar wel blijvend.

De behoefte van de bevolking om te bewegen  

blijft groot. Daarnaast is er steeds meer aandacht  

voor gezondheid. Bewegen en sport wordt van  

alle kanten gestimuleerd. In de toekomst vindt  

dat minder plaats bij de sportvereniging en meer  

in de openbare buitenruimte. 

Onze opgave

Het is nodig dat er in de openbare buitenruimte 

voldoende ruimte is om sporten, bewegen  

en recreatie op elk moment van de dag  

en voor alle inwoners mogelijk te maken. 

Relatie met andere thema’s

  Welzijn

  Recreatie en toerisme 

  Landschap, natuur en groen 

  Gezondheid 

  Energie & duurzaamheid

3.5.3 VEILIGHEID
Waar zet de gemeente op dit moment op in?

De gemeente wil de veiligheid van iedereen die werkt 

en verblijft in Bloemendaal zo hoog mogelijk houden  

en waar mogelijk nog verbeteren. Daarvoor is tevens 

een veilige en gezonde fysieke leefomgeving nodig  

en een goede omgevingskwaliteit’. 

In een veilige en gezonde omgeving zijn risicobronnen, 

zoals installaties of wegen en risico ontvangers,  

zoals potentiële slachtoffers, zoveel mogelijk fysiek van 

elkaar gescheiden. Hulpdiensten moeten kwetsbare 

personen en objecten goed kunnen bereiken.

Ook zijn er voldoende, bereikbare en adequate 

bluswater en andere voorzieningen om incidenten  

en calamiteiten met succes te kunnen bestrijden.  

Denk aan bluswatervoorzieningen in en buiten  

de bebouwde kom en voldoende bereikbare water 

opstel/inlaatplaatsen voor de brandweer.

De gemeente gebruikt hiervoor  

de volgende leidraden:

  het regionale risicoprofiel;

  het brandrisicoprofiel van  

de Veiligheidsregio Kennemerland 

  de provinciale risicokaart.

Relevante regelgeving en beleid

  Wet veiligheidsregio’s

  Omgevingswet 

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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Trends 
Klimaatverandering

De veranderingen van het klimaat zullen, volgens  

de voorspellingen van het KNMI, leiden tot meer 

extreme neerslag, langere periodes van extreme 

droogte, meer hitteperiodes en zwaardere stormen. 

Deze klimaatveranderingen brengen veiligheids en 

gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals wateroverlast, 

hittestress en meer natuurbranden. De leefomgeving 

hierop inrichten kan bijdragen aan het voorkomen, 

beheersen en/of bestrijden van de nadelige effecten.

Effect op onze leefomgeving 

Wateroverlast kan leiden tot maatschappelijke  

ontwrichting. (Lokale) wateroverlast of overstromingen 

als gevolg van extreme neerslag. Dijkdoorbraken  

door extreme droogte kunnen leiden tot uitval van 

vitale infrastructuur en onbegaanbare wegen.  

Hierdoor kunnen burgers en gebouwen onbereikbaar 

worden. Ook kunnen overstromingen of wateroverlast 

tot gevolgen hebben dat apparatuur uitvalt in  

laaggelegen delen van vitale organisaties zoals  

ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. 

Een effect van extreme droogte of extreme hitte kan  

zijn dat de waarschijnlijkheid van natuurbranden 

toeneemt, bijvoorbeeld in het duingebied of droge 

gebieden met veel naaldbomen. Aangrenzende 

bewoonde gebieden of andere bebouwing lopen  

dan risico op brandoverslag. Ook kan extreme hitte 

leiden tot ontbranding van materialen bijvoorbeeld  

in gebouwen of voertuigen. Extreme hitte kan in  

uitzonderlijke gevallen leiden tot explosies of toxische 

wolken van gevaarlijke stoffen in opslagtanks of tank 

wagens, indien deze onvoldoende gekoeld worden. 

Toename van extreme stormen kan leiden  

tot stormschade aan gebouwen, voertuigen,  

bovengrondse vitale infrastructuur en natuurgebieden. 

Mogelijke vallen er slachtoffers als gevolg van  

los gewaaide gebouwdelen of andere rondvliegende 

objecten. Ook kan stormschade in combinatie  

met hoogwater of extreme neerslag leiden  

tot overstromingen en wateroverlast.

Onze opgave

De leefomgeving klimaatbestendig inrichten,  

gericht op het voorkomen van negatieve veiligheids  

en gezondheidseffecten van extreme neerslag, 

droogte, hitte en stormen.

De uitkomsten van de klimaatstresstest van het  

waterschap verwerken in omgevingsplannen, door 

bijvoorbeeld extra open water (terwijl de water

schaarste kan toenemen) toe te voegen in gebieden 

die gevoelig zijn voor extreme hitte of droogte.  

Open water kan de groei van verkoelende, schaduw 

gevende vegetatie bevorderen kan een verkoelend 

effect hebben op hitteeilanden in de leefomgeving. 

Preventieve maatregelen treffen in gebieden die, 

volgens de klimaatstresstest, gevoelig zijn voor  

wateroverlast, extreme droogte of extreme hitte.  

De gemeente kan in haar omgevingsplan opnemen 

dat er in deze gebieden geen kwetsbare of zeer kwets

bare gebouwen en voorzieningen worden toegestaan.

Open water inrichten als opvangplaats voor extreme 

neerslag. Open water toegankelijk maken voor brand

weervoertuigen om (blus)water uit te kunnen halen. 

Zorgen voor veilige en klimaatbestendige evenementen 

en evenemententerreinen.
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Energietransitie

Gemeente, inwoners en bedrijfsleven moeten  

samenwerken om van fossiele brandstoffen over te 

schakelen naar meer duurzame energiebronnen.  

Aan deze energietransitie zijn veiligheidsrisico’s 

verbonden, die nog niet allemaal bekend zijn.  

Dat geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van waterstof 

als energiedrager. Beleid daarvoor moeten we  

de komende jaren ontwikkelen.

Effect op onze leefomgeving

De samenleving wordt wellicht steeds afhankelijker  

van de levering van elektriciteit. Uitval van  

elektriciteit kan mogelijk grotere maatschappelijke 

ontwrichting veroorzaken. 

Een risico dat al bekend is, is de moeilijke bestrijding 

van brand in liion batterijen. Liion batterijen gebruiken 

we bijvoorbeeld voor de opslag van elektriciteit  

in zonnepanelen of in waterstof, zowel in voertuigen  

als in gebouwen. Brand in deze batterijen is moeilijk  

te bestrijden met bluswater. Dit geldt ook voor brand  

in zonneenergieinstallaties en windmolens.  

Voor windmolens geldt daarnaast een risico op  

afbrekende wieken of omvallende palen. 

Uitval van elektriciteit kan leiden tot ernstige 

maatschappelijke ontwrichting, bijvoorbeeld  

doordat vitale infrastructuur kan uitvallen, zoals 

ICTverbindingen, betalingsverkeer, voorlichting, 

pompen voor de distributie van drinkwater, gas  

en warmte. Ook kunnen elektrische voertuigen  

en andere elektrische apparaten niet meer opladen,  

wat tot vervoers en andere problemen kan leiden.

Onze opgave

Zorgen voor:

  een hele hoge leveringszekerheid van elektriciteit 

om incidenten, crises en rampen te voorkomen;

  een veilige energietransitie boven de grond. 

Veiligheid en gezondheid krijgen prioriteit bij  

initiatieven met zonnepanelen op daken en in 

weides, buurtbatterijen, windmolens op land,  

waterstoftankstations en waterstof als energiebron  

in de gebouwde omgeving. De bereikbaarheid  

en toegankelijkheid van de nieuwe ontwikkelingen  

is voor de hulpdiensten gegarandeerd en de 

voorzieningen voor brandbestrijding, rampenbestrij

ding en crisisbeheersing zijn op orde. In omgevings

plannen wordt hier rekening mee gehouden.

  een veilige energietransitie in de ondergrond.  

Er is mogelijk meer ruimte in de ondergrond nodig 

voor kabels en leidingen voor elektriciteit, warmte

netten en waterstofgastransport door buisleidingen. 

Drinkwaterleidingen dienen voldoende afstand  

te houden tot warme leidingen, om ongewenste 

opwarming van het drinkwater te voorkomen.  

Te warm drinkwater kan tot hygiëneproblemen 

leiden. Er wordt rekening gehouden met  

de fysieke veiligheid in de ondergrond om uitval  

van de energielevering en andere vitale infra

structuur te voorkomen; 

  externe veiligheidsrisico’s minimaliseren:  

de gemeente hanteert als uitgangspunt in 

omgevingsplannen een optimale fysieke scheiding 

tussen risicobronnen en (zeer) kwetsbare personen;

  een (brand)veilig leven door voorlichting en risico

communicatie te stimuleren en te controleren  

op brandveiligheid van bouwwerken en installaties.  

De gemeente zorgt voor voldoende en adequate 

bluswatervoorzieningen en bereikbaar open water.

  zelfredzaamheid en samenredzaamheid stimuleren. 

Burgers en bedrijven zijn zich bewust van de fysieke 

veiligheidsrisico’s in hun leefomgeving en weten  

hoe te handelen bij calamiteiten.

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING

51



Relatie met andere thema’s:

  energie en duurzaamheid

  gezondheid

  welzijn

  economische zaken 

  landschap, natuur en groen

  klimaatadaptatie

3.5.4 WELZIJN
Waar zet de gemeente op dit moment op in?

Bloemendaal bouwt met inwoners en samenwerkings

partners aan een samenleving waarin iedereen  

ertoe doet en iedereen meedoet naar vermogen.  

We scheppen een aantrekkelijke, sociale leefomgeving 

waarin voor iedereen plaats is en iedereen oog   

kan hebben voor een ander. 

De belangrijkste uitgangspunten voor  

het onderdeel Welzijn zijn:

  Iedereen doet mee naar vermogen; van jong  

tot oud en elke mate van kwetsbaarheid.

  We bevorderen de eigen kracht van inwoners  

en het samen redzaam zijn.

  We zorgen voor een veilige en gezonde 

leefomgeving.

  We bieden hulp aan, zo licht als mogelijk en zo 

zwaar als nodig. We signalering vroegtijdig,  

om te voorkomen dat problemen groter worden.

  We stimuleren zo gewoon mogelijk wonen.  

Met ondersteuning gericht op herstel, volwaardig 

burgerschap, participatie, zelfredzaamheid  

en informele steun in de lokale omgeving. 

  We bieden een divers aanbod aan  

voorzieningen aan, zoals dagbesteding  

en ontmoetingsmogelijkheden.

  Voor kwetsbare doelgroepen proberen  

we passende huisvesting aan te bieden  

in de wijk. Dit kan al dan niet tijdelijk zijn  

en/of met begeleiding op maat. 

Relevante regelgeving en beleid

  Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  Beleidsplan Sociaal Domein 20192022 Beleidskader 

maatschappelijke opvang – beschermd wonen – 

vrouwenopvang 20172020

Relevante trends
Vergrijzing en langer zelfstandig thuis wonen

Het aantal ouderen in gemeente Bloemendaal stijgt.  

In 2018 is 26% van onze inwoners 65 jaar en ouder.  

7.000 inwoners zijn tussen de 45 en 65 jaar. 

Ouderen wonen tot op een hoge leeftijd zelfstandig 

thuis. Steeds vaker blijven ook andere kwetsbare 

mensen in hun eigen huis wonen en komen de  

hulpverleners bij hen thuis.

De gemeente signaleert een stijging van het aantal 

mensen met dementie. Ook eenzaamheid komt  

steeds vaker voor.

Effect op onze leefomgeving

Doordat de overheid langer zelfstandig thuis wonen 

stimuleert, wonen steeds meer kwetsbare groepen in 

een eigen woning. Daarnaast blijven (grote) eengezins

woningen langer bewoond door slechts 1 of 2 

personen. Daardoor wordt de woonruimte niet efficiënt 

benut en zijn meer woningen nodig. 
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Opgave

Elke wijk of kern heeft een eigen ontmoetingsplek  

nodig, waar inwoners, vrijwilligers en professionals  

naar elkaar om kunnen kijken.

De opgave is om voorzieningen zoals winkels en zorg 

dichtbij of de mogelijkheid deze dichtbij te brengen.  

We zoeken niet alleen naar nieuwe locaties maar 

zoeken ook de samenwerking op met bijvoorbeeld 

kerken, scholen en de bibliotheek om bestaande 

locaties multifunctioneel te maken.

Dit vraagt in ruimte voor:

  andere, goed toegankelijke voorzieningen  

voor iedereen; 

  meer ontmoetingsplekken; 

  dagbestedingsvoorzieningen;

  verschillende activiteiten en zorg dichtbij;

  passende woningen.

Bij passende woningen kun je denken aan:

  appartementen of woonvormen van  

geclusterde woningen zoals hofjeswoningen;

  woningen die door hun bouw uitnodigen  

om naar elkaar om te zien;

  voorzieningen waar mantelzorgers tijdelijk  

kunnen wonen;

  mogelijkheden om grote woningen geschikt te 

maken voor bewoning door meerdere personen met 

gezamenlijke inkoop van zorg en/of ondersteuning.

Relatie met andere thema’s

  verkeersmanagement, ov, verkeersveiligheid

  recreatie en toerisme

  gezondheid

  sport

  wonen

  veiligheid

3.5.6 GEZONDHEID
Leven in een goede gezondheid blijkt één van  

de belangrijkste voorwaarden te zijn om een ‘goed 

leven’ te kunnen leiden. Een goede publieke gezond

heid bevorder je als overheid door het voorkomen  

en tegengaan van lichamelijke en/of psychische  

ziekte en door het bevorderen van het lichamelijk, 

psychisch en mentaal welbevinden. Maar gezondheid 

bevorder je ook door mensen zoveel mogelijk eigen 

regie te laten voeren over hun leven. Die regie staat 

soms onder druk vanwege fysieke, emotionele  

en sociale uitdagingen van het leven. 

Vele factoren zijn van invloed op de gezondheid  

en leefstijl van een individu. Onderstaande figuur laat 

de belangrijkste factoren zien die een invloed hebben 

op de gezondheid.

Niet alle factoren die invloed hebben op de gezond

heid, zijn te beïnvloeden. De omgeving waarin geleefd 

wordt is wel te beïnvloeden. Het is een keuze, van  

onder andere de gemeente, om hierin te investeren. 

Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond 

gedrag en heeft zo min mogelijk negatieve invloed  

op de gezondheid.

Waar zet de gemeente op in?

Gemeente Bloemendaal zet in op het behouden  

en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van  

de leefomgeving van haar inwoners. De omgevingswet 

biedt kansen om de omgeving van haar inwoners  

op zo’n manier in te richten dat een gezonde en veilige 

leefstijl ondersteund wordt. Met de omgevingswet wil  

de gemeente niet alleen meer bewoners beschermen 

tegen negatieve milieueffecten, maar juist de  

gezondheid bevorderen door in te zetten op een 

gezonde leefomgeving. 

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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De belangrijkste uitgangspunten voor het onderdeel 

Gezondheid zijn:

  Focus op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte 

en zorg (we noemen dit ‘positieve gezondheid’)

  Aansluiten bij de speerpunten van de Regionale 

Nota Volksgezondheid Kennemerland:

  ‘Mind the gap’: terugdringen van sociaal

economische gezondheidsverschillen 

  Bewegen voor iedereen: toename van bewegen 

door mensen met gezondheidsproblemen

  Verbeteren van de luchtkwaliteit

Trends
Toenemende behoefte aan gezonde leefstijl 

Een ongezonde leefstijl is een belangrijke risicofactor 

voor chronische ziekten. De leefstijl van veel 

Nederlanders kan een stuk gezonder. Dit blijkt als  

we de vier belangrijkste leefstijlfactoren (roken,  

alcohol, beweging en voeding) op een rij zetten:  

tien procent drinkt te veel, een kwart rookt, een derde 

beweegt te weinig en zowat iedereen eet te weinig 

groente en fruit. Hoogopgeleide mensen hebben  

vaak een gezondere leefstijl dan laag opgeleide 

mensen. Specifiek voor Kennemerland is de groter 

wordende groep ouderen met lichamelijke  

gezondheidsproblemen. Van de ouderen heeft  

57% overgewicht en 14% ernstig overgewicht.  

77% van de ouderen is voor één of meer chronische 

aandoeningen onder behandeling van een arts;  

14% daarvan voor diabetes.

Oorzaken van een ongezonde levensstijl
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Opgave

De omgeving kan zorgen voor een positieve invloed  

op een gezonde leefstijl. De opgave is om de omgeving 

zo in te richten dat deze uitnodigend is om te verblijven, 

recreëren en te bewegen. 

Dat kan door te zorgen voor een aansluitend fiets  

en wandelnetwerk en door fiets en wandelpaden  

te verbreden. Het stimuleren van een gezond voedsel

aanbod in instellingen zoals scholen en sport

verenigingen heeft positieve invloeden op de leefstijl. 

Het plaatsen van buurttuinen en/of moestuinen  

zorgt voor sociale cohesie en zelfredzaamheid. 

Belangrijk is dat de gemeente en partners op dit  

vlak samenwerken. Maar nog belangrijker is dat ook 

bewoners betrokken worden bij de inrichting van  

een gezonde omgeving. Op deze manier creëer je 

draagvlak, voelen inwoners zich mede verantwoordelijk 

voor de beslissingen en zullen bewoners bepaalde 

gezonde faciliteiten ook eerder gebruiken.

Relevante regelgeving en beleid

  Wet Publieke Gezondheid 

  Regionale Nota Gezondheidsbeleid  

Veiligheidsregio Kennemerland

  Wet maatschappelijke ondersteuning

  Participatiewet

  Zorgverzekeringswet

  het Nationaal Preventie akkoord 

  het Schone Lucht Akkoord (SLA)

Relatie met andere thema’s

  Veiligheid

  Sociaal domein

  Economisch zaken

  Welzijn

  Energie 

3.6 RECREATIE, TOERISME & ECONOMIE BLOEMENDAAL
3.6.1 RECREATIE EN TOERISME
In Bloemendaal willen we de goede ruimtelijke  

kwaliteit behouden en versterken waar mogelijk. 

Toerisme en recreatie is daar ondergeschikt aan. 

Bloemendaal aan Zee onderscheidt zich van andere 

NoordHollandse badplaatsen door de nadruk  

op kwaliteit en rust. Het is een onderscheidende  

plek met strandrecreatie voor iedereen.

Uitgangspunten 

  Het recreatieve aanbod is in eerste instantie  

gericht op inwoners van Bloemendaal  

en de direct omliggende gemeenten,  

niet op Amsterdam en omstreken.

  Speeltuin Linnaeushof en Bloemendaal aan Zee  

zijn twee belangrijke trekpleisters die hun functie  

en karakter in de toekomst moeten behouden.

  Om het typische karakter en de aantrekkingskracht 

van kleinere iconen te behouden zijn kleinschalig

heid en ruimtelijke kwaliteit belangrijke kaders.

  Bloemendaal aan Zee streeft naar kwaliteit  

en rust voor verschillende doelgroepen. Een van  

de instrumenten hiervoor is de indeling van  

het strand in vier thema’s: ontspanning en comfort

strand; sport en spelactiviteitenstrand; familiestrand 

en rust en natuurstrand. Elk thema past bij  

de wensen van verschillende typen strandgangers 

en vraagt eigen voorzieningen en beheer.  

Per themastrand geldt specifieke regelgeving.

  De ambitie is om de Kop van de Zeeweg opnieuw  

in te richten. Dit moet een kwaliteitsimpuls geven 

voor Bloemendaal aan Zee, net zoals een hotel  

en de bijbehorende architectonische kwaliteiten.

  Een integraal toetsingskader vaststellen voor  

ontwikkelingen in de binnenduinrand. Dit moet de 

basis vormen voor een concrete ontwikkelrichting.

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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Relevante regelgeving en beleid

  Structuurvisie Bloemendaal

  Strandnota 20162021

  Ontwikkelingsvisie Bloemendaal aan Zee 20122020

  Beeldkwaliteitsplan Bloemendaal aan Zee 2012

  Ambitiedocument Amsterdam Beach

  Strategische agenda toerisme in de MRA 

  Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

3.6.2 BESTAAND ECONOMISCH BELEID
Bloemendaal is een gemeente met vooral een 

woonfunctie. Het kent geen bedrijventerreinen  

of kantoorgebieden. Bloemendaal kenmerkt zich  

door drie kleinschalige winkelgebieden met een  

gevarieerd winkelaanbod, dat vooral de eigen 

inwoners als klant heeft. Inwoners waarderen  

deze kleinschaligheid. De gemeente blijft daarom 

inzetten op behoud van de drie kernwinkelgebieden 

Bloemendaal, Overveen en Bennebroek door geen 

andere bestemmingen dan bedrijfsmatige toe  

te staan. Uitgangspunt is zuinig ruimtegebruik en 

nieuwe ontwikkelingen mogen de bestaande structuur 

niet schaden. Grootschalige logistieke dan wel 

commerciële ontwikkelingen worden niet toegestaan. 

Relevante regelgeving en beleid

  Regionale detailhandelsvisie 20182023

  Notitie Economisch beleid “Bloemendaals 

Ondernemen”

Trends
Toename van het aantal toeristen

Amsterdam heeft al jaren te maken met een  

toe   nemende stroom van toeristen. Om deze druk  

op de stad te verlichten zijn diverse campagnes 

gaande om andere gemeentes, in de  

metropoolregio Amsterdam (MRA), nadrukkelijker  

in de schijnwerpers te plaatsen. 

Effect op onze leefomgeving

Bloemendaal zal, gewenst of ongewenst,  

net als de buurgemeenten steeds meer toeristen 

ontvangen de komende jaren.

Opgave Bloemendaal

Het leefbaar houden van de gemeente is de belang

rijkste opgave. Toeristen zijn welkom, maar moeten  

het straatbeeld niet gaan domineren. Wil Bloemendaal 

bijvoorbeeld meer ruimte voor toerisme en is  

de infrastructuur daarop ingericht? 

Toename van het aantal bed & breakfasts  

en Airbnb verhuurders

Door een toename van het aantal toeristen zal ook  

het aantal overnachtingen de komende jaren verder 

toenemen. Het tijdelijk verhuren van ruimtes via  

Airbnb is nog altijd sterk in opkomst. 

Effect op onze leefomgeving

Het effect dat deze trend heeft op de leefomgeving  

is vergelijkbaar met het effect dat beschreven is  

bij bovenstaande trend.

Opgave Bloemendaal

Net als veel andere gemeenten in de regio zal  

het ontwikkelen van beleid op dit gebied voor 

Bloemendaal steeds wenselijker worden.  

Gezien de hierboven geschetste trens zal het  

in het Omgevingsplan aangegrepen worden  

om hiervoor beleid en regels te stellen. 

Vergrijzing van bevolking en toeristen

Door de vergrijzing zijn er steeds meer mensen  

met vrije tijd, en door de toenemende welvaart hebben 

zij steeds meer te besteden. De 65plusser besteedt  

dit voor een groot deel in Nederland zelf en  

daarmee ook in eigen regio.
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Effect op onze leefomgeving

Ouderen fietsen, varen en wandelen vaker.  

Het aansluiten van de recreatieve netwerken met  

de rest van de regio is daarom van belang.

Opgave Bloemendaal

Ruimte reserveren voor wandelen, varen en fietsen  

in Bloemendaal. Bijvoorbeeld door het in stand houden 

en ontwikkelen van wandel en fietsnetwerken.

Relaties met andere thema’s:

  verkeer

  wonen

  stedenbouw

  duurzaamheid

  welzijn

3 HET BESTAAND RELEVANT BELEID EN DE TRENDS EN ONTWIKKELING
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SLOTWOORD

Met het afronden van fase 1 zijn de eerste  

kern  kwaliteiten van de gemeente Bloemendaal 

bepaald. De inventarisatie van het relevante beleid 

heeft een tal van opgaven opgeleverd.  

Een aantal van de opgaven kunnen elkaar  

per thema versterken. Maar er zijn zeker ook 

opgaven die tegenstrijdig zijn.

In de komende fase zal, samen met de inwoners  

van de gemeente, stakeholders en zeker ook 

experts een zogenaamde botsproef worden 

gehouden op de diverse thema’s. 

Hiermee zal bepaald worden wat voor gemeente 

Bloemendaal wil zijn vanaf 2020 en verder. 
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Postadres
Gemeente  
Bloemendaal
Postbus 201 
2050 AE Overveen
(023) 522 55 55
gemeente@bloemendaal.nl 
www.bloemendaal.nl

Bezoekadres  
Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
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