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Toelichting
Hoofdstuk 1

Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan in de geest van
de toekomstige Omgevingswet. Vervolgens leggen we uit wat een omgevingsplan is. Daarna gaan we in
op de ligging en begrenzing van het plangebied en het nu geldende bestemmingsplan.

1.1
Wat is de aanleiding voor dit bestemmingsplan in de geest van de
Omgevingswet?
Nieuwbouw en andere functie
De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder zijn eigenaar van landgoed
Dennenheuvel in Bloemendaal. De zusters hebben hun landgoed in 2014 verlaten en zich in een
verzorgingshuis in Heemstede gevestigd. Zij willen hun eigendom verkopen, zodat er wat nieuws
ontwikkeld kan worden. De bedoeling is dat de landschappelijke waarden van het landgoed behouden
worden of zelfs versterkt. Verder is het belangrijk dat het plan ook een sociaal-maatschappelijk doel
heeft.
Het plan is om, op de plekken in het landschap waar nu al bebouwing mag, nieuwe woningen en
maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Volgens het geldende bestemmingsplan zijn alleen
maatschappelijke functies mogelijk. De functie 'wonen' is volgens het geldende bestemmingsplan niet
mogelijk op grote delen van het landgoed.
Daarnaast worden bij de volkstuinen twee nieuwe voorzieningen gerealiseerd. Deze passen ook niet in
het geldende bestemmingsplan.
Om de herontwikkeling van een deel van het landgoed mogelijk te maken, is aanpassing van het
bestemmingsplan nodig. De gemeente Bloemendaal heeft ervoor gekozen om een bestemmingsplan in
de geest van de Omgevingswet op te stellen.
Experimenteren met omgevingsplannen
De gemeenten Bloemendaal en Heemstede hebben gezamenlijk een Plan van aanpak opgesteld en
vastgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit plan gaat ervan uit dat de gemeente de
vernieuwende manier van werken, die de Omgevingswet vraagt, namelijk meer integraal werken en
begrijpelijkere regels, in 2019 al zoveel mogelijk toepast. In het raadsbesluit waarbij het Plan van
Aanpak is vastgesteld, is Dennenheuvel aangewezen als pilot. Een pilot is Dus alseen plangebied
waarbij geoefend wordt met toepassen van de Omgevingswet, die pas 2021 in werking treedt.
De missie voor implementatie van de Omgevingswet is: Samen werken aan een aantrekkelijke
leefomgeving, waarin elke inwoner weet wat kan en mag en waar de gemeente faciliteert.
Deze missie is vertaald in 3 doelen, die richting geven voor iedereen die betrokken is bij de
implementatie van de Omgevingswet.
1 Bescherming en versterken van een aantrekkelijke woonomgeving.
2 Grotere betrokkenheid inwoners bij inrichten van een aantrekkelijke leefomgeving.
3 Betere processen voor het realiseren van een aantrekkelijke leefomgeving.
Het genoemde Plan van aanpak zegt hierover het volgende:
'Dit is een overzichtelijk en klein project dat zich daarom goed leent om de uitgangspunten van de
Omgevingswet op toe te passen en te werken met een eerste format voor een omgevingsplan met
aandacht voor de functies wonen en een maatschappelijke dienstverlening. Ook worden
omgevingswaarden geïntegreerd en eventueel andere regels en beleid.'
We hebben het plangebied niet aangemeld als bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor de Crisis en
herstelwet (Chw). Hierdoor kunnen nog niet alle mogelijkheden van het omgevingsplan benut worden.
Maar we willen al wel in de geest van de Omgevingswet werken. Er blijft hier dus sprake van een

bestemmingsplan "Dennenheuvel" (ontwerp)

5

bestemmingsplan Dennenheuvel
bestemmingsplan, maar dit wordt geschreven op de wijze van een toekomstig Omgevingsplan.

1.2

Wat is een omgevingsplan?

1.2.1

Achtergrond

De 4 doelen van de Omgevingswet zijn:
het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het
omgevingsrecht;
het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid,
besluitvorming en regelgeving;
het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te
maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;
het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.
Met de Omgevingswet wordt een belangrijk nieuw instrument geïntroduceerd waarmee regels worden
gesteld: het omgevingsplan. De gemeenteraad is verplicht hierin de regels op te nemen voor de 'fysieke
leefomgeving'.
Met het oog op de doelen van de wet kunnen in het omgevingsplan regels komen over activiteiten die
gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.
In een omgevingsplan moet ook aandacht besteed worden aan het aspect gezondheid. Daarnaast gaat
het omgevingsplan straks ook over allerlei (algemene) gemeentelijke regels als die betrekking hebben
op de fysieke leefomgeving. Dit betekent ook dat regels die nu in verordeningen zitten, straks in het
omgevingsplan terecht komen.
Voorbeelden hiervan zijn (algemene) regels rond monumenten, terrassen, markt-, stand-, lig- en
parkeerplaatsen, evenemententerreinen, het inzamelen en aanbieden van afvalstoffen en de afvoer van
hemel- en grondwater. En ook het aanwijzen van bepaalde gebieden waar bepaalde activiteiten wel of
juist niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld het uitlaten van honden, het gebruiken van alcoholhoudende drank
of het verspreiden van drukwerk.
De omgevingswet geeft verder aan dat participatie bij het opstellen van omgevingsplannen moet worden
gestimuleerd.
Het omgevingsplan wordt dus veel breder dan nu, er moet integraler gewerkt worden, participatie is
belangrijk en het moet voor iedereen begrijpelijk zijn.
1.2.2

Wat doen we daarmee in dit pilotomgevingsplan?

Omdat het plangebied niet is aangemeld als bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor de Chw, kunnen
we niet afwijken van wettelijke bepalingen. Daardoor kunnen we nog geen bestemmingsplan met een
verbrede reikwijdte maken en in die zin vooruitlopen op de Omgevingswet. Dus kunnen we ook geen
andere regels (die niet ruimtelijk relevant zijn) in het bestemmingsplan opnemen, wat straks onder de
Omgevingswet wel de bedoeling is.
Wel zijn er verschillende aspecten uit het gedachtengoed van de toekomstige Omgevingswet die in dit
bestemmingsplan in de geest van de Omgevingswet zijn toegepast.
Participatie
Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden.
Uitgangspunt voor de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel was te komen tot een voor alle
belanghebbenden passende invulling. Daarom is een uitgebreid participatieproces doorlopen om de
toekomstige gebruikers (onder andere Arkgemeenschap regio Haarlem) en de omgeving te laten
participeren in deze ontwikkeling. Het doel was om de ideeën en wensen van de omgeving mee te
nemen in de planvorming. Met de omgeving worden hier niet alleen de directe buren bedoeld maar ook
belanghebbenden zoals buurtvereniging Bloemendaal Noord, de aanpalende Sint Theresia Basisschool,
het tegenoverliggende centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvang Partou, de eigenaar en beheerder van
de begraafplaats, de woningbouwvereniging Brederode Wonen en de gemeente Bloemendaal.
De wensen en ideeën die uit het participatieproces zijn gekomen zijn meegenomen bij de uitwerking van
6
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het stedenbouwkundig plan dat de basis is voor dit bestemmingsplan.
Heldere taal
We hebben heldere taal toegepast in het bestemmingsplan, zodat het voor iedereen te begrijpen is.
Integraal
In een omgevingsplan is aandacht voor allerlei aspecten die te maken hebben met de fysieke
leefomgeving. Bijvoorbeeld: Hoe gaat het eruit zien? Past het in de omgeving? Is er een goede
leefkwaliteit? Deze aspecten zijn allemaal vertaald in dit bestemmingsplan en er is waar mogelijk
gezocht naar een integrale benadering. Dit ziet bijvoorbeeld op het meewegen van verschillende
aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals ruimtelijke kwaliteit, geluid, externe veiligheid, natuur,
cultuurhistorie, etc.
Ook gaan we in op de bijdrage van deze ontwikkeling aan de gezonde leefomgeving.
Het thema duurzaamheid krijgt nadrukkelijk aandacht in het plan.

1.3

Hoe is het plangebied begrensd?

Het landgoed Dennenheuvel ligt aan de noordkant van de bebouwde kom van Bloemendaal.

Afbeelding: Globale ligging landgoed (Bron: Google Maps)
Het landgoed ligt in een bosgebied dat globaal begrensd wordt door de Dennenlaan aan de zuidkant, de
Johan Verhulstweg aan de oostzijde en de Duinlustparkweg aan de noordkant.
Het plangebied waar dit bestemmingsplan over gaat, bestaat uit een paar deelgebieden van het totale
landgoed. In de figuur hieronder hebben we de globale begrenzing van het plangebied aangegeven.
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Afbeelding: Gebieden waar dit bestemmingsplan voor is opgesteld (Bron: Google Maps)

1.4

Welk bestemmingsplan geldt er nu?

Voor het landgoed Dennenheuvel geldt op dit moment het bestemmingsplan 'Bloemendaal 2012'. Dat
bestemmingsplan is op 11 juli 2012 door onze gemeenteraad vastgesteld.
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Afbeelding: Geldend bestemmingsplan met de drie deelgebieden van het plangebied (Bron: Google
Maps)
Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaan uit drie onderdelen. Hieronder lichten we toe wat de
nu geldende bestemmingen zijn van die deelgebieden.
Deelgebied 1
Heeft de bestemming 'maatschappelijk' en is bedoeld voor maatschappelijke voorzieningen,
kinderopvang, verpleeg- en verzorgingstehuizen en zorghotels. Er is ook een regeling opgenomen om
mogelijke archeologische waarden in het gebied te beschermen.
Deelgebied 2
Heeft voor het grootste deel ook de bestemming 'maatschappelijk' en de bescherming van mogelijke
archeologische waarden zoals in deelgebied 1. Een strook aan de zuidwestkant, in de ontwikkeling
bedoeld voor tuinen, heeft de bestemming 'natuur' en de uitlopen aan de zuidoostkant heeft ook de
bestemming 'natuur'. Die uitloper is bedoeld voor de aanleg van een nieuwe toegangsweg.
Deelgebied 3
Dit gebied heeft de bestemming 'recreatie'. De bestemming maakt dagrecreatieve voorzieningen met
onder andere ondersteunen horeca mogelijk. Ook zijn volkstuinen toegestaan, omdat een aanduiding
'volkstuin' op de kaart is opgenomen. Per volkstuin mag er een klein gebouwtje komen.
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1.5

Hoe moet deze toelichting gelezen worden?

In hoofdstuk 2 staat wat de huidige situatie is in het plangebied. Daarna beschrijven wij in hoofdstuk 3
de herontwikkeling. Hoofdstuk 4 vervolgt met kort en bondig op te sommen welk beleid er relevant is
voor de ontwikkeling, van rijksniveau tot gemeentelijk niveau. Hoofdstuk 5 gaat over (milieu)aspecten
waar we rekening mee moeten houden zoals flora en fauna, archeologie en geluid.In hoofdstuk 6 lichten
we toe welke vertrekpunten we hebben gehanteerd voor het maken van de regels en de verbeelding
(plankaart). De economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is te vinden
in hoofdstuk 7.
De toelichting bevat een aantal bijlagen, zoals het stedenbouwkundig plan en een aantal
onderzoeksrapporten.
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Hoofdstuk 2
2.1

Wat is er nu in het plangebied?

Beschrijving van de omgeving

De gemeente Bloemendaal is een langgerekte gemeente, ingeklemd tussen het stedelijke gebied van
Haarlem en Heemstede en de duingebieden. De gemeente heeft vijf kernen die met elkaar verbonden
zijn door een heldere noord-zuidverbinding. Het zijn kernen met een dorpse opbouw, kleinschalige
voorzieningencentra en een grote hoeveelheid vrijstaande woningen. Duinen, strand, landgoederen en
bosgebieden vormen het landelijke gebied van de gemeente. Kenmerkend zijn de vele buitenplaatsen en
landgoederen, zoals Vogelenzang, Elswout, Duin en Daal en Wildhoef.
Dennenheuvel ligt in de landgoederenzone ten noorden van de kern Bloemendaal en ten westen van
Santpoort-Zuid. Aan de westzijde grenst het landgoed aan de begraafplaats Sint Adelbert en aan
verschillende andere landgoederen, waaronder het landgoed Schapenduinen.
Ten oosten van het landgoed lopen de Johan Verhulstweg en de Krommelaan, met voornamelijk
vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen met royale tuinen. Aan de oostzijde is een hap uit
het landgoed genomen ten behoeve van het Leonard Springerhof. De tuinen van deze villa’s grenzen aan
landgoed Dennenheuvel.

Afbeelding: Villa's aan het Leonard Springerhof
Aan de noordzijde liggen villa’s en een serie geschakelde woningen. Deze woningen liggen met de tuin
(en buitenberging) tegen het landgoed aan.
Ten zuiden van het landgoed loopt de Dennenweg met een aantal grote villa’s en (voormalige)
institutionele gebouwen, zoals de Sint Theresiaschool. Dit gebouw maakte van oorsprong deel uit van
het landgoed.
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Afbeelding: Sint Theresiaschool

2.2

Een stukje geschiedenis van het landgoed

De omvang van landgoed Dennenheuvel wisselde constant en elke periode liet landschappelijke sporen
na. De heer Knops, eigenaar van landgoed Wildhoef, zette in 1794 in het noordelijk deel van zijn
landgoed schapen uit om te scheren en de wol te bewerken. In de achttiende eeuw zou (tuin-)architect
J.G. Michaël delen van landgoed Wildhoef opnieuw in ‘de vroege landschapsstijl’ hebben ontworpen. Er
werden in die tijd wandelwegen op het landgoed aangelegd. Iets later werden de duinen van
Schapenduinen als proef beplant met bos. Deze proeven slaagden en het gebied werd bekend om zijn
wandelbos.
Het oorspronkelijke landgoed Wildhoef werd in 1820 verdeeld in Wildhoef en Aelbertsberg. Na de
aankoop van aangrenzende gronden en landgoederen werd Aelbertsberg in 1858 verdeeld onder drie
erfgenamen, waardoor landgoed Dennenheuvel ontstond. In 1923 werd Dennenheuvel verkocht aan de
zusters van de congregatie ’De Goede Herder’ in Haarlem. Deze van oorsprong Franse congregatie zet
zich sinds de zeventiende eeuw in voor vrouwen, meisjes en kinderen in kwetsbare situaties.
De zusters deden grote landschappelijke ingrepen. Zij verkochten delen van het landgoed ten behoeve
van de Rooms-Katholieke Begraafplaats Sint Adelbert, ze bouwden de Theresiaschool en meer recent
verkochten zij grond voor de bouw van villa’s aan het Leonard Springerhof. Om de zorgkosten voor
pupillen te dekken wonnen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in het noordelijk deel van het landgoed
zand. Hier ontstond een waterpartij, die in de loop der jaren met moerasbos begroeid raakte. Op het
landgoed zijn nog andere uitingen van de laatste bewoners terug te vinden, zoals de begraafplaats van
de zusters zelf en de volkstuinen / gemeenschapstuin.

2.3

Huidige bebouwing en gebruik landgoed

Huidige bebouwing
Onderstaande afbeelding geeft een goed beeld van de huidige bebouwing van het landgoed.

12

bestemmingsplan "Dennenheuvel" (ontwerp)

bestemmingsplan Dennenheuvel

Afbeelding: Huidige bebouwing op het landgoed
Van de oorspronkelijke bebouwing op het landgoed is niets terug te vinden. De op dit moment
aanwezige bebouwing dateert uit de twintigste eeuw. De gebouwen op het landgoed hebben geen
monumentenstatus en geen cultuurhistorische waarde.
Dit bestemmingsplan richt zich op de bebouwing Pelletier, Klooster Euphrasia, verzorgingshuis
Dennenheuvel, de Terp en de tuinmanswoning.
Klooster Euphrasia
Klooster Euphrasia was een klooster en verzorgingshuis. Het gebouw stamt uit het begin van de
zeventiger jaren.Het heeft de vorm van een carré van circa 73 bij 73 meter met een ruim binnenhof. Dit
binnenhof geeft plaats aan een gebruikstuin. De gebouwhoogte varieert van één tot drie bouwlagen. De
westelijke vleugel is één bouwlaag hoog, de oostelijke vleugel omvat drie bouwlagen. Aan de oostelijke
zijde van het gebouw is het maaiveld ongeveer vier meter lager en heeft het gebouw zowel een
souterrain als een eerste verdieping. De kapel ligt naast de entree, in de zuidelijke vleugel van het
gebouw.
Verzorgingshuis Dennenheuvel
Het Sint Jozefgesticht is in 1983 vervangen door het verzorgingshuis Dennenheuvel. Het gebouw van drie
tot vier bouwlagen heeft een constructieve gemetselde buitengevel en constructieve binnenwanden.
Aanpassing van het bestaande gebouw aan de huidige zorgeisen is daardoor moeilijk en kostbaar.
De Terp en tuinmanswoning
Naast het in 1923/1924 gebouwde rectoraat, ook wel ‘De Terp’ genoemd, werd aan de Dennenweg 10
een dienstwoning ten behoeve van de tuinman gebouwd. De tuinmanswoning heeft geen
cultuurhistorische waarde.
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Pelletier
Het bouwjaar van Pelletier is onbekend. Het deed van 1970 tot 1975 dienst als bestuurscentrum voor de
congregatie. Later werd het onder andere gebruikt als vakantiehuis en sinds 2009 is het ter voorkoming
van kraak in bruikleen gegeven.
Het huidig gebruik
In het afgelopen jaar hebben er circa 120 mensen op het landgoed gewoond, bestaande uit circa 100
statushouders en circa 20 Nederlandse medebewoners. In de loop van dit jaar zullen alle statushouders
naar verwachting nieuwe zelfstandige huisvesting krijgen.
Volgens de laatste verhuur overeenkomsten zijn er op op Euphrasia / Dennenheuvel nu 81
onzelfstandige woonunits en 4 zelfstandige woonunits aanwezig. Deze zijn in gebruik voor
statushouders en economisch daklozen of mensen die omwille van bijvoorbeeld huislijk geweld andere
huisvesting behoeven. Daarnaast wordt locatie Pelletier nu bewoond door 8 bewoners van de
Arkgemeenschap. De Terp is in gebruik als kantoorruimte.
Op 1 april 2019 loopt de afspraak over het gebruik van de gebouwen door de gemeente Bloemendaal af.
Het historisch gebruik
In het verleden (tot juli 2014) woonden er in totaal circa 80 mensen. Dit betroffen zowel de Zusters van
klooster Euphrasia als de bewoners van verzorgingshuis Dennenheuvel. Voor beide 'instellingen' samen
werkten destijds circa 100 mensen.
Naast het aantal autobewegingen van de bewoners en medewerkers van het landgoed was er destijds
behoorlijk veel logistiek verkeer. Zo kwam er dagelijks vrachtverkeer om de keuken te bevoorraden,
werden er wekelijks containers geleegd en wasgoed opgehaald et cetera. Ook het taxiverkeer was
substantieel.

2.4

Bestaande groenstructuur

Het landgoed bestaat uit twee delen, namelijk de jonge duinen op de oude strandwal en de voormalige
strandvlakte (al dan niet geëgaliseerd) aan de zuidoostzijde. De begroeiing op de jonge duinen bestaat
vooral uit loofhout, waarschijnlijk een Zomereiken-verbond (een verbond is een planten-sociologische
eenheid), waarvan typische soorten de zomereik en de beuk zijn. In het bos vindt alleen
hoogstnoodzakelijk onderhoud plaats. De buitenranden van het bos worden jaarlijks onderhouden. Er
vindt verjonging van met name de beuk en esdoorn plaats.
Op de oude strandwal is een brede beukenlaan langs de begraafplaats aangeplant, evenals een
bomenplein van beuken van vier tot zes rijen dik. Ook zijn restanten van een beukenlaan in het bos
zichtbaar. Op verrassende plekken zijn hier bijzondere variëteiten bomen geplaatst, zoals rode beuken,
esdoorns en tamme kastanjes. De voormalige drinkplekken van de schapen zijn omzoomd met oude
lindebomen. Gezamenlijk structureerden deze elementen ooit het oorspronkelijke landgoed Wildhoef.
De lagere oostzijde, de oorspronkelijk nattere strandvlakte, is in gebruik als moestuin. In de sloot aan
de rand van die weide is kwelwater aanwezig. Deze laagte wordt aan de oostzijde omkranst door een (in
2015 gerenoveerde) oude vitale meidoornhaag.
Het landgoed biedt vanuit het landschappelijk kader een aantal parels, te weten: een brede beukenlaan
(gericht op het beukenplein dat net buiten het plangebied valt), met linden omzoomde drinkputten voor
de schapen, een zandwinput aan de noordzijde, enkele waardevolle solitaire bomen in het park, de
voormalige strandvlakte met de kwelzone aan de voet van de strandwal, en de oude meidoornhaag.
Natura 2000 gebied
Landgoed Dennenheuvel is gedeeltelijk onderdeel van Natura 2000 gebied 'Kennemerland-Zuid'. Natura
2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Dennenheuvel is volgens het ministerie
‘oud met loofhout bebost duinlandschap, zeldzaam in Europa en de genoemde bostypen zijn vrijwel tot
Nederland beperkt’.
De binnenduinrand in Bloemendaal, waar het plangebied onderdeel van uitmaakt, is een bosrijk gebied.
De meeste landgoederen in de binnenduinrand dateren uit de achttiende eeuw, waardoor de
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aangeplante bossen zich ontwikkeld hebben tot volwaardige parken met grote ecologische betekenis.
De waarde van de bossen komt onder andere tot uiting door de aanwezigheid van een groot aantal
vogelsoorten, die leven in oude bossen met veel dood hout en holle bomen. Op het landgoed komen ook
reeën en eekhoorns voor. Door het vele dode hout is het bos rijk aan zwammen.

Afbeelding: Natura 2000 gebied
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Hoofdstuk 3
3.1

Hoe wordt het plangebied getransformeerd?

Wat is de essentie van de ontwikkeling?

De essentie van de ontwikkeling is dat woningbouw in een natuurlijke omgeving wordt gerealiseerd. In
eerste instantie is voor de ontwikkeling een vlekkenplan en een massastudie gedaan. Die documenten
zijn in het participatietraject besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Daarna is een
uitgewerkt stedenbouwkundig plan gemaakt.
Daarnaast is er de wens om bij de volkstuinen twee nieuwe gebouwde voorzieningen te maken.
De nieuwbouw concentreert zich op drie plekken:
1. Op locatie Pelletier. Dit ligt aan de Krommenlaan en ten noorden van het Leonard Springerhof. Hier
komen enkele woningen. Hierna noemen we dit 'deelgebied 1: Pelletier'.
2. Op de locatie van het voormalige klooster Euphrasia en het verzorgingstehuis Dennenheuvel. Dit ligt
aan de Dennenweg aan de zuidzijde van het plangebied. Hier wordt het grootste deel van de
nieuwbouw gerealiseerd. Hierna noemen we dit 'deelgebied 2 Euphrasia / Dennenheuvel'.
3. Op de locatie Volkstuinen. Deze ligt aan de oostzijde van het plangebied aan de Johan
Verhulstweg. Hier worden 2 gemeenschappelijke voorzieningen gerealiseerd.
Dennenheuvel wordt een omgeving voor wonen, werken en ontspannen. Het wordt een gedifferentieerde
woonomgeving voor een gevarieerde doelgroep. Het plan omschrijft verschillende woningtypes, zoals
grondgebonden geschakelde woningen, vrijstaande woningen, groepswoningen, grote appartementen,
middelgrote appartementen en kleine appartementen.
In de volgende paragrafen beschrijven we de ontwikkeling van de twee deelgebieden. Het volledige
stedenbouwkundige plan hebben we bijgevoegd bij deze toelichting.

3.2

Deelgebied 1: Pelletier

Afbeelding: Stedenbouwkundige invulling deelgebied Pelletier
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In deelgebied Pelletier kunnen vier vrijstaande woningen in het bos komen. Deze woningen krijgen
maximaal 2 bouwlagen met een kap. De kavels grenzen met de achterzijde aan de tuin van het Leonard
Springerhof. Een deel van dit perceel wordt niet uitgegeven en in plaats daarvan gebruikt als bosgebied.
Dit zorgt voor een natuurlijke overgang tussen bos en bebouwing. Een pad geeft toegang tot de
woningen. Dit pad sluit aan op een van de oorspronkelijke paden door het landgoed en kan in een later
stadium mogelijk worden benut als een toegang tot het landgoed.
3.2.1

Functies en typologie

In deelgebied Pelletier worden 4 vrijstaande, grondgebonden koopwoningen gerealiseerd.

3.3

Deelgebied 2: Euphrasia / Dennenheuvel

Afbeelding: Stedenbouwkundige invulling deelgebied Euphrasia / Dennenheuvel
De bebouwing op locatie Euphrasia / Dennenheuvel bestaat uit een aantal gebouwen die in een carré
rond een groot binnenhof liggen, geïnspireerd op de structuur van het klooster. Elk gebouw heeft een
zijde die aan het hof grenst en een zijde aan het bos. De openingen tussen de gebouwen zorgen voor
de visuele en fysieke verbinding met het omringende bos. Een groot deel van het binnenhof wordt
ingericht als collectieve buitenruimte, terwijl aan de buitenzijde van dit carré het bestaande bos
grotendeels intact blijft.
De hierboven omschreven opzet rond een binnenhof zorgt in basis voor een horizontaal karakter. Dit
past bij de groene omgeving, waarbij de bomen altijd een kader vormen rond de gebouwen. Deze
horizontaliteit kan worden versterkt door een overstekende dakrand en doorlopende daklijnen en door
grote balkons. De daken worden waar mogelijk benut. Dit geldt met name voor de daken van de lage
bouwvolumes. Deze kunnen functioneren als dakterras voor de aangrenzende woningen.
De grondgebonden woningen aan de westzijde van het carré krijgen tuinen aan de buitenzijde van
bouwblok. Dit gaat niet ten koste van bestaande bomen. Het appartementengebouw aan de noordzijde
krijgt op het lagere gebouwdeel de mogelijkheid van een dakterras.
Het meest naar de Dennenweg geschoven gebouw vormt het entreegebouw. Het heeft twee
gebouwvleugels aan de zuidzijde en een hoge poort die vanaf de Dennenweg toegang biedt tot het
binnenhof. De gebouwvleugels zijn een bouwlaag lager dan het hoofdgebouw. Op deze lagere
gebouwdelen is het ook mogelijk een dakterras te realiseren.
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Er is zorgvuldig gekeken naar de ligging van de dakterassen. Ze liggen aan de zonzijde en uitsluitend op
de lagere delen van de bebouwing, aansluitend op de naastgelegen apprtementen. De woningen hebben
geen tuin en er wordt voorzien in een royale buitenruimte door het dakterras. De dakterrassen moeten
terug liggen van de gevel, zodat ze zo min mogelijk zichtbaar zijn. De ontwikkeling Dennenheuvel ligt
terug van de openbare weg en is omgeven door vele bomen. Daardoor zullen de dakterrassen nauwelijks
zichtbaar zijn.
De bebouwing krijgt een bouwhoogte variërend van maximaal 7 tot maximaal 11 meter.
De toegangsweg is naar de oostzijde ‘opgeschoven’, richting de Johan Verhulstweg. Dit zorgt voor een
lagere verkeersdruk op de Dennenweg bij de Sint Theresiaschool. De nieuwe toegangsweg loopt met
een fraaie bocht richting de nieuwbouw, een zogeheten uitgestelde ontmoeting, en biedt aan de
zuidzijde van de nieuwbouw toegang tot een overdekte parkeervoorziening. Het binnenhof is autovrij en
wordt alleen gebruikt voor hulpdiensten.
3.3.1

Functies en typologie

In totaal komen er in dit deelgebied 79 woningen. Hiervan zijn 16 wooneenheden bedoeld voor De
Arkgemeenschap. 33% van de woningen bestaat uit sociale huur. Daaronder vallen ook 8
wooneenheden van De Arkgemeenschap.
Er komt een mix aan categorieën woningen:
11 grondgebonden koopwoningen (rijwoningen)
1 grondgebonden koopwoning in de Terp
19 appartementen sociale huur
16 appartementen huur midden / goedkoop
16 appartementen koop midden / duur
16 groepswoningen voor de woongemeenschap
De groepswoningen van De Arkgemeenschap liggen aan de zuidoosthoek. De Arkgemeenschap is een
woon- en werkgemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen wonen. De
woongemeenschap betreft een groep, bestaande uit een combinatie van mensen met een verstandelijke
beperking die samenwonen met een aantal begeleiders. Het zijn daarom deels zelfstandige en deels
niet-zelfstandige wooneenheden. Er wordt nu uitgegaan van circa 16 bewoners.
Op de begane grond van het entreegebouw kunnen maatschappelijke voorzieningen komen. Dit zal
deels benut worden voor de dagbesteding van De Arkgemeenschap. Daarnaast wordt gedacht aan
buurtvoorzieningen voor ouderen.
Het gebouw wordt aanpasbaar, zodat hier ook woningen op de begane grond kunnen komen. Er kunnen
dan 9 tot 10 extra woningen gerealiseerd worden.
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3.4

Deelgebied 3: Volkstuinen

Afbeelding: Schets bebouwing bij volkstuinen
De volkstuinen hebben twee gebruikers. In het noordelijk deel liggen de volkstuinen van de
Dahliavereniging en aan de zuidkant de gemeenschapstuin van De Arkgemeenschap (Tuinderij de Ark).
Beide gebruikers willen graag een gezamenlijke voorziening. Hiervoor is in overleg met de omwonenden,
de Arkgemeenschap en de Dahliavereniging een locatie bepaald.
Er is gekozen voor twee nieuwe kleinere voorzieningen die gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden
door de Dahliavereninging en Tuinderij De Ark. Er komt een voorziening aan de zuidkant van de
volkstuinen. Deze ligt tegen de bosrand aan.
De andere voorziening is net ten westen van de gemeenschapstuin van de Arkgemeenschap gepland.
Hierdoor is deze goed bereikbaar. Beide gebouwtjes bestaan uit 1 laag (maximaal 3 meter hoog) en
staan zo ver mogelijk van de bestaande woningen aan de Johan Verhulstweg.
In het geldende bestemmingsplan voor de volkstuinen mag er per volkstuin een gebouwtje van 12 m2 en
2,5 meter hoog worden gebouwd. Deze mogelijkheid komt de gemeenschapstuin te vervallen. Wel is de
mogelijkheid opgenomen om hier in het teeltseizoen een niet-permanente kas te bouwen. Deze mag er
slechts een deel van het jaar staan. Hiervoor is een zone aangegeven in het bestemmingsplan.
In het geldende bestemmingsplan mag binnen de bestemming Recreatie (die geldt voor de volkstuinen)
ook ondersteunende horeca gerealiseerd worden. Dit is met dit nieuwe bestemmingslan niet meer
mogelijk.
3.4.1

Functies en typologie

De bebouwing bij de moestuin van de Arkgemeenschap is een gemeenschappelijke voorziening
(werkplaats / verzamelplek). Bij de huidige volkstuinen komt er een nieuwe schuur, ter vervanging van de
bestaande. Daarnaast kan er bij de Tuinderij de Ark een niet-permanente kas worden gerealiseerd.
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3.5

Verkeer en parkeren

3.5.1

Bereikbaarheid

Het plangebied ligt aan de rand van de gemeente Bloemendaal binnen de bebouwde kom. Het
plangebied grenst nagenoeg aan de gemeentegrens van Velsen. Het ligt op 1 kilometer afstand ten
noorden van de dorpskern van Bloemendaal en op 1 kilometer afstand ten zuiden van het winkelcentrum
van Santpoort-Zuid. De afstand naar het strand is 5 kilometer en de afstand naar het centrum van
Haarlem is bijna 4 kilometer.
Het plangebied bestaat uit drie deelgebieden.
Deelgebied 1 (Pelletier) wordt ontsloten via de Krommelaan. Dit is een erftoegangsweg met een
maximale snelheid van 30 km/uur. De Krommelaan sluit in het zuiden aan op de Kennemerweg/Van
Dalenweg en sluit in het noorden via onder andere de Johan Verhulstweg aan op de Brederodelaan.
Deelgebied 2 (Euphrasia/Dennenheuvel) wordt ontsloten via de Dennenweg. Dit is een
erftoegangsweg met een maximale snelheid van 30 km/uur. De Dennenweg sluit aan op de
Kennemerweg. De Kennemerweg is de doorgaande weg door de kernen van Bloemendaal en
Santpoort. Het heeft de uitstraling van een gebiedsontsluitingsweg. Ter hoogte van het plangebied
geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In het zuiden gaat de Kennemerweg over in de
Hartenlustlaan en Bloemendaalseweg en sluit vervolgens aan op de N200. In het noorden gaat de
Kennemerweg over in de Van Dalenlaan, Wijnoldy Daniëlslaan en Santpoortse Dreef en sluit aan op
de N208.
Deelgebied 3 (Volkstuinen) wordt net als plangebied 2 ontsloten via de Dennenweg.
Autoverkeer bereikt het landgoed via een nieuwe entreeroute vanaf de Dennenweg. Deze entree ligt aan
de zuidoostelijke zijde van het plangebied. De oprijlaan leidt met een bocht het plangebied in. De
entreeroute geeft toegang tot het verdiepte parkeerterrein en loopt naar een klein parkeerveld onder de
bomen. Het verdere plangebied is autovrij en is alleen toegankelijk bij calamiteiten. Overige paden
worden alleen gebruikt voor het onderhoud van het landgoed.
Voor hulpdiensten zijn alle woningentrees direct bereikbaar via een rijlus in het binnenhof. Deze route is
niet vormgegeven als verkeersroute, maar is onderdeel van de (half)verharde buitenruimte. Er is rekening
gehouden met de benodigde afmetingen van rijbaan, opstelplaatsen en bochtstralen.
Openbaar vervoer
Op circa 200 meter van het plangebied is op de Kennemerweg een bushalte aanwezig. Deze halte is
ten behoeve van lijn 481, de buurtbus die van Haarlem-West via Santpoort en Bloemendaal naar
Haarlem Noord rijdt. Op circa 1 kilometer afstand ligt het station Sandpoort Zuid gelegen. Vanaf hier kan
men met een sprinter reizen naar Haarlem of Amsterdam.
Langzaam verkeer
Langs de Kennemerweg loopt aan de westzijde een vrijliggend fietspad. Aan de oostzijde moet het
fietsverkeer gebruik maken van de parallelweg. Op de Dennenweg en omliggende straten delen fietsers
de rijbaan met het gemotoriseerde verkeer.
3.5.2

Verkeersgeneratie

In het verkeersonderzoek is de verkeersgeneratie van de huidige en toekomstige situatie in beeld
gebracht. Hieruit blijkt dat er een toename van verkeer zal zijn van ongeveer 650 mvt/etmaal. Dit verkeer
is goed af te wikkelen over de aansluitende wegen.
Voor een nadere onderbouwing verwijzen we naar de notitie over verkeersgeneratie en parkeren (Bijlage
2 Verkeersgeneratie en parkeren).
3.5.3

Parkeren

Het parkeren wordt voor het grootste deel opgelost door een gemeenschappelijke parkeergarage die
onder een deel van de woningen en het binnenhof komt.
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Afbeelding: Parkeren

De parkeerbehoefte voor de toekomstige woningen op de locatie Pelletier is 9 parkeerplaatsten. Deze
worden op eigen terrein gerealiseerd.
Voor de woningen op locatie Euphrasia / Denneheuvel is de parkeerbehoefte 139 parkeerplaatsen.
Het stedenbouwkundig plan bevat 137 parkeerplaatsen:
parkeergarage
parkeren maaiveld
minder valideplekken
Totaal

102
33
2
137

Op de parkeerterreinen is ruimte om nog twee extra parkeerplaatsen te maken. Daarmee zal er
voldoende parkeergelegenheid zijn.
Voor de onderbouwing van de parkeerbehoefte verwijzen we naar de notitie over de verkeersgeneratie en
parkeren (Bijlage 2 Verkeersgeneratie en parkeren).

bestemmingsplan "Dennenheuvel" (ontwerp)

21

bestemmingsplan Dennenheuvel

3.6

Groen

Afbeelding: Bomenplan
De sfeer van het bestaande bos wordt benut om identiteit te geven aan het landgoed. Zoveel mogelijk
bomen blijven behouden en worden aangevuld met nieuwe bomen, met gebruikmaking van de soorten
van het bestaande bos.
De uitwerking van de bomen en de overige beplanting is te vinden in het stedenbouwkundig plan.
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3.7

Duurzaamheid

We streven naar een integrale duurzame gebiedsontwikkeling. Op tal van onderdelen zit dit al in het
plan besloten, zoals bijvoorbeeld de vermindering van verhard oppervlak voor de waterinfiltratie, de
beperking van gemotoriseerd verkeer in een groot deel van het gebied en de moestuinen op eigen terrein
die voor een deel van de eigen groenteproductie kan dienen. Deze ambitie geldt ook voor de
energievoorziening.
Energieneutraal
Het is het doel een energieneutraal plan te realiseren, waarbij wordt uitgegaan van een gebied zonder
gasaansluiting (all-electric).
Gedacht kan worden aan de volgende duurzaamheidsmaatregelen:
In de hoofdvorm van de gebouwen zorgen terras- en balkonoverstekken voor natuurlijke
beschaduwing;
Goede kierdichting en de toepassing hoogwaardige isolatie van begane grondvloer, gevels en dak
zorgen voor een hoogwaardige termische schil;
De toepassing van een Warmte Koudeopslag (WKO) kan gebiedsbreed worden toegepast, waarbij
twee tot drie bronnen voor het volledige plangebied kunnen worden gebruikt;
Lage temperatuur vloerverwarming of betonkernactivering kan worden toegepast voor verwarming (en
koeling) van ruimtes;
Sedum daken zorgen voor een groter accumulerend vermogen en een grotere biodiversiteit;
Energie kan worden opgewekt door middel van pv-panelen, waarbij gezien de bosrijke omgeving
geen maximale opbrengst te verwachten valt.
De energieneutrale ambitie wordt gerealiseerd met de technieken en methodes die op het moment van
realisatie het meest effectief zijn. Gezien de snelheid van technologische ontwikkelingen wordt dit
bepaald op het moment van daadwerkelijke realisatie.
Duurzame materialen
Het past in het plan en de omgeving om selectief om te gaan met de materialen die worden gebruikt in
de gebouwen en buitenruimte. Het is de wens materialen toe te passen die duurzaam zijn
geproduceerd, die een lange levensduur hebben en die weinig onderhoud vergen.
Duurzame waterhuishouding
Er wordt gestreefd naar een duurzame waterhuishouding. Het heeft de voorkeur het regenwater op eigen
terrein af te wateren. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een grintkoffer ter plekke van het trapveld.

3.8

Beeldkwaliteit

In het stedenbouwkundig plan is een 'beeldregieplan gebouwen' opgenomen. Daarin hebben we de
uitgangspunten voor het ontwerp van de woningen, buitenbergingen, appartementengebouwen en
buitenruimten vastgelegd. Voor de details kan het stedenbouwkundig plan worden geraadpleegd dat als
bijlage bij dit bestemmingsplan zit.
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Hoofdstuk 4
4.1

Welk beleid geldt er?

Inleiding

In dit hoofdstuk toetsen we de ontwikkeling op landgoed Dennenheuvel aan al het relevante beleid.
Daarbij maken we een onderscheid naar rijksbeleid, provinciaal beleid, regionaal beleid en gemeentelijk
beleid.

4.2

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig. Daar streeft het Rijk naar een aanpak die ruimte
geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke
ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft een
nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor
bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte formuleert het Rijk drie hoofddoelen om Nederland
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028) en de ambities
tot 2040:
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de
gebruiker voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.
Wat betreft verstedelijking speelt de structuurvisie in op de toenemende verschillen tussen regio's. Waar
de ene regio nog groei zal kennen, krijgen andere regio's te maken met stagnatie of krimp. Om goed om
te gaan met deze ontwikkeling moet er aandacht zijn voor het vraaggericht ontwikkelen.
Landgoed Dennenheuvel behoort tot het gebied Noordwest-Nederland. Binnen dit gebied is er veel
aandacht voor de stedelijke ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam, maar ook voor
milieuthema's als het beschermen van de kusten en natuurgebieden als Natura 2000 en het Nationaal
Natuurnetwerk (NNN). Landgoed Dennenheuvel ligt deels in Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid.
Dit bestemmingsplan maakt herontwikkeling van een deel van landgoed Dennenheuvel mogelijk. Daarbij
houden we rekening met de aanwezige natuurwaarden in het gebied. Deze blijven behouden en worden
waar mogelijk versterkt. Er vinden geen ontwikkelingen plaats binnen het Natura 2000 gebied. Ook is
onderzocht of de ontwikkelingen effect hebben op het Natura 2000 gebied. Dit is niet het geval. De
ontwikkeling past binnen de kaders van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Het Barro heeft als doel om de ruimtelijke belangen van het Rijk vast te leggen. Deze belangen moeten
juridisch doorwerken in ruimtelijke plannen, zoals in dit bestemmingsplan. Het Barro is op 30 december
2011 in werking getreden.
Het Barro geeft het Rijk de mogelijkheid om voor bepaalde nationale belangen algemene regels in te
zetten waaraan provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen moeten voldoen. Het
gaat om de regels voor onder meer de mainportontwikkeling Rotterdam, nationale infrastructuur,
erfgoederen, ecologische hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, verstedelijking in het
IJsselmeer en de Waddenzee.
De regels van het Barro hebben geen directe invloed op dit bestemmingsplan.
Ladder voor duurzame verstedelijking
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de ladder voor duurzame verstedelijking
geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening
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(artikel 3.1.6) opgenomen. De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige
afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de
ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt. Per 1 juli 2017 is artikel 3.1.6 aangepast.
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet de toelichting van een ruimtelijk plan
dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving bevatten van de behoefte aan
de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het
bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd, geeft de toelichting daarvoor een uitleg. Ook geeft
het een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het
bestaand stedelijk gebied.
De ladder voor duurzame verstedelijking is alleen van toepassing wanneer sprake is van een stedelijke
ontwikkeling. Volgens artikel 1.1.1 lid 1, aanhef en onder i Bro is van een stedelijke ontwikkeling sprake
bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel,
woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.
De ontwikkeling in landgoed Dennenheuvel is een stedelijke ontwikkeling binnen bestaand stedelijk
gebied. Uit het Regionaal Actieprogramma Wonen en de Structuurvisie en Woonvisie van de gemeente
blijkt dat de woningbouwontwikkeling voorziet in een woningbouwbehoefte, zowel qua aantallen als wat
betreft type woningen. Zie ook de paragrafen 4.4 en 4.5. De omvang van de maatschappelijke
voorzieningen is beperkt met name voor de bewoners van De Arkgemeenschap. Deze voorzieningen
voorzien in een lokale behoefte. Ook biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om hier alsnog
woningen te realiseren.
Luchthavenindelingsbesluit
Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) is in november 2002 in werking getreden (aangepast in
2018) en is een besluit op basis van de Luchtvaartwet. Het LIB regelt voor welk gebied rondom de
luchthaven beperkingen gelden ten behoeve van de veiligheid en geluidsbelasting. Voor bepaalde
gebieden rondom Schiphol is een "beperkingengebied" aangewezen. Binnen dat gebied gelden
beperkingen ten aanzien van: maximale bouwhoogten, vogelaantrekkende functies en toegestane
functies.
Het LIB geeft regels voor gebruik en bestemming van de grond in deze gebieden. Op basis van het LIB
kan de rijksoverheid beperkingen opleggen aan bouwinitiatieven in zones rondom de luchthaven
Schiphol. Primaire doelen zijn:
1. voorkomen dat het gebruik van de grond en de bebouwing op en rond Schiphol een gevaar zou
kunnen vormen voor de veiligheid van het luchtverkeer;
2. beperken van het aantal nieuwe en bestaande door vliegtuiggeluid gehinderde bewoners en
gebruikers.
De locatie Dennenheuvel ligt binnen het beperkingengebied. Er gelden hier beperkingen voor de hoogte
van de bebouwing. Deze mag niet hoger zijn dan 146 m. De bebouwing op Dennenheuvel wordt
maximaal 11 m hoog.

4.3

Provinciaal beleid

Structuurvisie Noord-Holland 2040
De provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2040 is op 21 september 2010 vastgesteld en op 28
september 2015 geactualiseerd. In de provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2040 zet de provincie in
op 'kwaliteit door veelzijdigheid'. Om het toekomstbeeld ruimtelijk te realiseren heeft de Provincie
Noord-Holland provinciale belangen benoemd. Deze vallen uiteen in drie hoofdbelangen, namelijk:
Ruimtelijke kwaliteit;
Duurzaam ruimtegebruik;
Klimaatbestendigheid.
De Provincie wil bestaande stedelijke woonmilieus waar mogelijk verder transformeren tot hoogstedelijke
milieus en bestaande werklocaties verder intensiveren en herstructureren om nieuwe ontwikkelingen te

bestemmingsplan "Dennenheuvel" (ontwerp)

25

bestemmingsplan Dennenheuvel
accommoderen. Door te kiezen voor hoogstedelijke milieus en beperkte uitleg van bedrijventerreinen,
blijft het landelijk gebied open en dichtbij.
De provincie zet in op duurzaam ruimtegebruik. Onder duurzaam ruimtegebruik verstaat de provincie
het plaatsen van de juiste functies op de juiste plek. Deze juiste plek wordt bepaald door verschillende
factoren zoals:
de aanwezige milieukwaliteit,
de behoefte aan voorzieningen zoals passende huisvesting voor bewoners en bedrijven op specifieke
locaties en
de bereikbaarheid van die locaties.
Vrijwel alle bestaande bebouwing is opgenomen als bestaand stedelijk gebied. Daarom is het aspect
duurzaam ruimtegebruik van belang. Uitgangspunt is een zorgvuldige afweging tussen verschillende
belangen, waarbij milieukwaliteiten als (externe) veiligheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, geur en
geluid, maar ook waterkwaliteit belangrijke randvoorwaarden zijn. Hierbij streeft de provincie naar
oplossingen die ruimte laten voor veranderende omstandigheden en die zo efficiënt mogelijk gebruik
maken van de beschikbare ruimte.
Verder draagt de provincie bij aan het realiseren van voldoende en passende huisvesting (woningtype) op
de best mogelijke plek (woonmilieu) voor huidige en toekomstige bewoners van Noord-Holland.
De geplande herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel past binnen de doelstellingen van de
provinciale Structuurvisie. Er is sprake van herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Bestaande (in
verval geraakte) bebouwing wordt gesloopt en vervangen door duurzame nieuwbouw. Daarnaast blijven
de waarden die in het gebied aanwezig zijn behouden en worden deze waar mogelijk versterkt.
De herontwikkeling past daarmee in de provinciale doelstelling om duurzaam ruimtegebruik toe te
passen.
Provinciale Ruimtelijke Verordening
De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) bevat algemene regels om de doorwerking van het
provinciale ruimtelijke beleid te borgen. De meest recentste versie van de verordening is vastgesteld op
12 december 2016. Deze verordening is op 1 maart 2017 inwerking getreden.
De aanwijzing van het Bestaand Stedelijk Gebied door de provincie volgt uit het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening. Het is beleid om onnodige verstedelijking in het landelijk gebied tegen te gaan.
Buiten het Bestaand Stedelijk Gebied is (behoudens afwijking) woningbouw verboden. Ook overige
stedelijke functies moeten binnen het Bestaand Stedelijk Gebied worden gerealiseerd. De provincie
stimuleert de benutting van de binnenstedelijke ruimte, met name rond knooppunten van openbaar
vervoer.
Het plangebied is Bestaand Stedelijk Gebied. De herontwikkeling van het plangebied gaat uit van sloop
van bestaande bebouwing en herbouw van duurzame woningen en appartementen. De verharde
oppervlakte neemt met ongeveer 10% af ten opzichte van de huidige situatie..

4.4

Regionaal beleid

Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP)
De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond hebben in het RAP afspraken gemaakt over het
aantal woningen dat in elke gemeente wordt gebouwd voor de periode 2016 t/m 2020. Bloemendaal
heeft voor deze periode een bouwopgave van 590 woningen. De woningen op landgoed Dennenheuvel
leveren een bijdrage aan de realisatie van het actieprogramma. Bij het gemeentelijk beleid wordt nader
ingegaan op de woningbehoefte in Bloemendaal.
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
Het belang van de Metropool Aan Zee zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Door de
regiogemeenten van Zuid-Kennemerland, de gemeente Velsen en de provincie wordt op dit moment voor
de kust en de binnenduinrand de Ontwikkelperspectief Binnenduinrand opgesteld. Het
ontwikkelperspectief geeft duidelijke ambities en spelregels voor de groene gebieden van Bloemendaal.
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De volgende ambities en spelregels zijn opgenomen in het ontwikkelperspectief.
Relevante ambities:
Versterken karakter, belevingswaarde en (recreatieve) gebruikswaarde van buitenplaatsen;
Opstellen van een regionaal uitvoeringsplan waarbij de ruimtelijke, culturele, recreatieve en
toeristische aspecten op de verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal en MRA) in samenhang
worden uitgewerkt;
Behoud van openheid gaat vóór ontwikkeling; bouwen binnen de bestaande (villa)wijken is mogelijk,
mits de karakteristiek van het betreffende gebied niet wordt aangetast;
Waar nodig beter definiëren van stadsranden. Voor het bereiken van deze ambitie wordt een
regionale kansenkaart opgesteld;
Veiligstellen van de openheid in het 'landschappelijk kantwerk'.
Relevante spelregels:
Een goede ruimtelijke inpassing is voorwaarde voor ontwikkelingen buiten bestaand bebouwd gebied.
Bij toekomstige ontwikkelingen in de Binnenduinrand (in de villawijken, op de buitenplaatsen en in de
stads- en dorpsranden) is het belangrijk het bestaande evenwicht tussen rood en groen niet te
verstoren.
Het specifieke karakter van een buitenplaats is uitgangspunt. De oorspronkelijke structuur en het
specifieke karakter van de buitenplaats zijn leidend bij ontwikkelingen:
oorspronkelijk ontwerp is basis;
samenhang buitenplaats en zijn omgeving respecteren;
gebouwen en park vormen eenheid;
rekening houden met hiërarchie en schaalverschillen;
de nieuwe toevoeging is ondergeschikt aan de structuur van het gehele complex;
functieverandering mag geen afbreuk doen aan bestaande kwaliteiten bebouwing, tuin, zichten en
publieke toegankelijkheid;
splitsen bespreekbaar indien er een nieuwe buitenplaats ontstaat;
invulling met villa's niet toegestaan;
monumentale karakter komt ook in nieuwe bebouwing tot uitdrukking, verhoogd welstandniveau,
positionering gerichtheid op het omliggende parklandschap;
ontwikkelingen in de stads- en dorpsranden dragen enerzijds bij aan versterking van ruimtelijk
samenhang en anderzijds aan vergroting van contrast tussen stad en landschap;
bij ontwikkelingen buiten de woonkernen wordt bebouwing altijd in ruimtelijke samenhang met het
landschap ontwikkeld en wordt het landschappelijk raamwerk versterkt;
ontwikkelingen in open gebieden zijn gericht op behoud of versterking van openheid, op verhogen
van beeldkwaliteit en benutten van ecologische potenties;
bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt rekening gehouden met (of gebruik gemaakt van) historische
waarden;
koppel recreatieve routes aan oude landschappelijke structuren, aan attractiepunten en aan het
recreatieve netwerk van de ommetjes;
bij (relevante) ontwikkelingen in de Binnenduinrand is verbetering van de continuïteit of uitbreiding
van het recreatieve routenetwerk integraal onderdeel van de planvorming;
bij ontwikkelingen worden panorama's, zichtlijnen en vergezichten gerespecteerd en zo mogelijk
versterkt.
De herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel past goed binnen de kaders van het
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. De herontwikkeling draagt bij het versterken en het behoud van de
ecologische waarden en gebruikswaarden van het park. De herontwikkeling vindt plaats op de al
bebouwde delen van het landgoed, zodat de ontwikkeling niet ten koste gaat van de openheid van het
landschap.
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4.5

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Bloemendaal 2023
De structuurvisie is door de gemeenteraad van Bloemendaal op 27 januari 2011 vastgesteld. De
structuurvisie vormt het kader van het ruimtelijk beleid van Bloemendaal tot 2023 en maakt het mogelijk
om in te spelen op ruimtelijke ontwikkelingen. De structuurvisie geeft richting aan ruimtelijke plannen en
biedt voor iedereen duidelijkheid over de gewenste ontwikkelingsrichting van de gemeente.
De structuurvisie deelt het grondgebied van de gemeente op in drie zones:
stranden-duinzone
landgoederenzone
dorpenzone
Het landgoed Dennenheuvel ligt in de landgoederenzone. Binnen de landgoederenzone liggen de
aantrekkelijkste woonmilieus van de gemeente en de metropoolregio. Het behoud van dit exclusieve
woonklimaat sluit nauw aan bij het beleid van de Structuurvisie Randstad 2040. Hierin wordt ingezet op
het benutten en versterken van internationale topfuncties. Met haar aantrekkelijke woonfaciliteiten levert
Bloemendaal een bijdrage aan een Europees concurrerend vestigingsklimaat voor deze internationale
topfuncties in het bedrijfsleven.
In de structuurvisie wordt het volgende over landgoed Dennenheuvel gezegd.
"De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om de gronden rond Klooster Euphrasia te herontwikkelen.
Het betreft het gebied waarop het huidige klooster en verzorgingshuis Dennenheuvel zijn gevestigd,
evenals de gronden rond Huize Pelletier. Uitgangspunt is het creëren van woningen, zonder het
toevoegen van meer oppervlakte dan nu is toegestaan".
De ontwikkeling die met dit omgevingsplan mogelijk wordt gemaakt, sluit naadloos aan bij de
Structuurvisie Bloemendaal 2023.
Woonvisie Bloemendaal en Uitvoeringsprogramma woningbouw
Het gemeentelijk woonbeleid is vastgelegd in de Woonvisie Bloemendaal 2012 - 2016 en de concept
Woonvisie 2018-2022. In de Woonvisie staat beschreven wat voor soort woningen er moeten worden
gebouwd en welke andere maatregelen de gemeente neemt om de lokale woningmarkt goed te laten
functioneren.
De doelstellingen van de concept Woonvisie 2018-2022 zijn:
Binnen de beperkte ruimte die er is, moeten alle bevolkingsgroepen prettig kunnen wonen.
Het toevoegen van woningen moet bijdragen aan de leefbaarheid van kernen.
De gemeente stimuleert de zelfredzaamheid van de inwoners.
Doorstroming uit de sociale huursector en uit eengezinswoningen wordt bevorderd.
De woonvisie besteedt vooral aandacht aan de groepen die onvoldoende worden bediend door de markt.
Het gaat dan om huishoudens met een lager inkomen, alleenstaanden, jongeren, ouderen en bijzondere
doelgroepen. De segmenten waar sprake is van een mismatch (tekort) tussen het huidige
woningaanbod en de (toekomstige) vraag zijn:
Sociale sector
Middelduur segment
Appartementen
Met het woningbouwprogramma in het landgoed Dennenheuvel leveren we een bijdrage aan de
doelstellingen. Er wordt gebouwd in de segmenten waar een tekort aan is.
De verwachting is dat de gemeente Bloemendaal tot 2040 zal blijven groeien. Dit betekent dat de
gemeente moet zorgen voor voldoende plancapaciteit om die groei op de (middel)lange termijn te
kunnen opvangen. Voor de periode 2018-2022 gaat het uitvoeringsprogramma uit van de bouw van 487
woningen. De woningbouw op de locatie Dennenheuvel is voor deze periode in het uitvoeringsprogramma
opgenomen.
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In onderstaand schema laten we zien welke typen woningen er zullen worden gebouwd.

Afbeelding: Verdeling nieuw te bouwen woningen naar type (vs= vrije sector, sh=sociale huur)
Het plan bevat 33% sociale huurwoningen, ofwel 31 woningen. Acht woningen toegerekend aan De
Arkgemeenschap, omdat daar ruimte is voor aan acht zorgeenheden. Het resterende aantal wordt
verspreid over de verschillende gebouwen met kleine en middelgrote huurwoningen. Het mengen van
verschillende huurdersgroepen is een expliciete ambitie, omdat het voor sociale cohesie zorgt.
De woningen in de groepswoning zijn bedoeld voor circa acht mensen met een verstandelijke beperking
die samenwonen met circa acht begeleiders.
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Visie Duurzaamheid
Duurzaamheid is een speerpunt van de gemeente Bloemendaal. In 2010 heeft de gemeenteraad het
visiedocument 'Bloemendaal, duurzaam pronkstuk van Zuid-Kennemerland' vastgesteld. Deze visie is
geschreven voor het jaar 2030. De visie laat een langetermijnbeeld zien van een duurzaam Bloemendaal.
Met het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2018 wordt duurzaamheid concreet en wordt
invulling gegeven aan het beleid. De uitgangspunten van dit plan zijn dat:
De gemeente het goede voorbeeld geeft.
Burgerinitiatieven op gebied van energiebesparing en opwekking duurzame energie worden
gestimuleerd.
Energiebesparing en de opwekking van duurzame energie de belangrijkste thema•fs met de
grootste prioriteit zijn.
Regionale afstemming plaatsvindt, d.w.z. dat projecten waar mogelijk samen met andere
gemeenten worden opgepakt.
De ontwikkeling op Dennenheuvel past binnen dit beleid. Er wordt gestreefd naar energieneutraal
bouwen en er zullen duurzame materialen worden gebruikt.

4.6

Conclusie

Uit de voorgaande paragrafen in dit hoofdstuk trekken we de conclusie dat de herontwikkeling van
landgoed Dennenheuvel met woningbouw past binnen het beleid op landelijk, provinciaal, regionaal en
gemeentelijk niveau.
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Hoofdstuk 5
5.1

Waar hebben we rekening mee gehouden?

Geluid

Met de Wet geluidhinder wil de overheid burgers beschermen tegen overmatige geluidbelasting. Hiervoor
dient de geluidbelasting als gevolg van verkeersbewegingen of bedrijfsactiviteiten (industrielawaai)
onderzocht te worden. Onderzoek naar verkeerslawaai is verplicht voor wegen met een
maximumsnelheid van meer dan 30 kilometer per uur. Voor wegen waarop een maximumsnelheid van
30 kilometer per uur geldt moet wel aangetoond worden dat er in de woningen nabij die wegen sprake is
van aanvaardbare geluidbelasting.
Uit het akoestisch onderzoek (Bijlage 3 Akoestisch onderzoek) blijkt dat dit voor het Landgoed
Dennenheuvel het geval is. Ook het geluid van de naastgelegen school is acceptabel.
Wegverkeerslawaai
De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen binnen het zuidelijk plandeel is maximaal 35 dB.
Er is geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De
geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen binnen het noordelijk plandeel voldoet vanaf 4 meter
afstand van de perceelsgrens aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De woningen
moeten op minimaal 5 meter van de perceelsgrens worden gebouwd. Dus hieraan wordt voldaan.
Het verkeer van de nieuwe woningen leidt ook niet tot een te hoge geluidsbelasting op bestaande
woningen in de omgeving.
Geluid school
Het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt 52 dB(A) op bouwblok 08. De
overschrijdingen beperken zich tot achterliggende woningen op de 1e en 2e bouwlaag van de
zuidwestgevel (toetspunten 31 t/m 35). De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus op alle overige
woningen voldoen aan de richtwaarde van 50 dB(A) voor een gemengd gebied. Alle woningen
beschikken over een geluidsluwe achtergevel. Het bevoegd gezag kan in bepaald gevallen afwijken van
de richtwaarde van 50dB(A). Dit is hier het geval.
Op de appartementen ter hoogte van de toetspunten 11, 12 en 17 vinden overschrijdingen plaats door
het schreeuwen van de kleuters, de overige groepen kinderen veroorzaken geen overschrijdingen tijdens
de pauzes. Alle overige woningen voldoen aan de richtwaarde van 70 dB(A) voor een gemengd gebied.
Het hoogst berekende maximale geluidniveau bedraagt 73 dB(A).
Er zijn geen acceptabele maatregelen mogelijk om het geluid van de buitenspelende kleuters af te
schermen. Ook vindt dit op een beperkt deel van de dag plaats.
Conclusie
Het geluid van het wegverkeer en de nabijgelegen school vormen geen belemmering voor de
ontwikkeling.

5.2

Luchtkwaliteit

Door de uitstoot van uitlaatgassen door onder andere de industrie en het verkeer komen schadelijke
stoffen in de lucht. Vooral langs drukke wegen kunnen de concentraties van verschillende stoffen zo
hoog zijn dat deze de gezondheid kunnen aantasten. Om te voorkomen dat de gezondheid wordt
aangetast door luchtverontreiniging is het van belang om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening
te houden met de luchtkwaliteit. Dit is vastgelegd in 'Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen' van de Wet
milieubeheer.
In dit omgevingsplan worden maximaal 95 woningen mogelijk gemaakt en wat maatschappelijke
voorzieningen. Deze functies dragen Niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging.
Het besluit NIBM geeft aan dat woningbouwlocaties tot 1.500 woningen met 1 ontsluitingsweg NIBM
bijdragen. Daar blijven we met Dennenheuvel ruim onder.

30

bestemmingsplan "Dennenheuvel" (ontwerp)

bestemmingsplan Dennenheuvel

Ook is de luchtkwaliteit bij de nieuwe woningen goed. Dit is te zien op de Atlas leefomgeving. De
concentraties van de luchtverontreinigende stoffen liggen ruim onder de normen.

5.3

Bedrijven en milieuzonering

Om ervoor te zorgen dat er geen hinder ontstaat bij woningen door bedrijven en te voorkomen dat
bedrijven belemmerd worden door nieuwe woningen wordt gebruik gemaakt van milieucategorieën met
een zonering. Door de VNG zijn voor deze categorieën richtafstanden opgesteld, daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen gemengde gebieden en rustige woongebieden.
Het toekomstige gebruik van Dennenheuvel valt onder een rustig woongebied. Tussen de RK Sint
Theresia Basisschool en de functie wonen moet volgens de VNG-richtlijn minimaal 30 meter afstand
worden gehouden. Dit betekent dat de RK Sint Theresia Basisschool te dicht bij een deel van de nieuw
te bouwen woningen ligt. Het stemgeluid van het schoolplein is hier maatgevend. In het akoestisch
onderzoek (Bijlage 3 Akoestisch onderzoek) is onderzoek gedaan naar het geluid van de school. Hieruit
blijkt dat er wel beperkt overschrijdingen zijn van de richtwaarden. Dit geldt slechts voor een beperkt
deel van de ontwikkeling. In bepaalde gevallen kan afgeweken worden van de richtwaarden, dat is hier
het geval. Ook leidt het stemgeluid van spelende kleuters niet tot een onaanvaardbaar leefklimaat.

5.4

Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de risico's, die ontstaan als gevolg van gevaarlijke stoffen. Het
juridisch kader voor externe veiligheid wordt gevormd door het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid
transportroutes (Bevt). Hierin staan de begrippen plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR)
centraal. Het plaatsgebonden risico geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge
van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Het groepsrisico is een maat voor de kans dat bij een
ongeval een groep slachtoffers valt met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de
maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit.
In of in de nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen, waarvan de contouren reiken tot
in het plangebied. Ook vindt er in de buurt van de locatie geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.

5.5

Bodem

In het Besluit ruimtelijke ordening is geregeld dat een bodemonderzoek gedaan moet worden bij
ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Uit het onderzoek moet blijken of de bodemkwaliteit voldoende
is voor de functie die wordt gerealiseerd.
Uit het historisch bodemonderzoek (Bijlage 4 Historisch bodemonderzoek) blijkt dat er geen
noemenswaardige verontreinigingen worden verwacht, die een belemmering kunnen zijn voor het plan.
Wel zal er voor de omgevingsvergunning bouwen in ieder geval een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd worden ter plaatse van de olie/vetafscheider.

5.6

Natuur

De Wet natuurbescherming is gericht op de bescherming van gebieden, soorten en bossen. Bij
gebieden gaat het om het Natuurnetwerk, waaronder Natura 2000 gebieden. De bescherming van
soorten is gebaseerd op de Vogel- en habitatrichtlijn, maar er zijn ook andere soorten beschermd. Dit
kan per provincie verschillend zijn.
Alleen als bos buiten de bebouwde kom ligt, valt het onder de Wet natuurbescherming. De wet is niet
van toepassing op alle houtopstanden. De wet richt zich op het op peil houden van de totale oppervlakte
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aan bos in ons land. Het is geen regeling om bepaalde bosgebieden te beschermen. Er geldt een
herbeplantingsplicht bij het kappen van bomen. Er is vrijstelling mogelijk van deze herbeplantingsplicht
bij het kappen van bomen voor natuurontwikkeling. Bijvoorbeeld bij vervanging van houtopstanden door
andere natuurwaarden.
Voor bomen binnen de bestemmingen Tuin en Natuur is ook de Algemene Plaatselijke Verordening van
toepassing. Voor het kappen van bomen met een diameter van minimaal 15 cm dient een kapvergunning
te worden aangevraagd.
Het plangebied ligt vlak bij Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid. De ontwikkelingen vallen buiten dit
beschermde gebied. Uit Bijlage 6 Onderzoek stikstofdepositie en de toetsing op basis van de Wet
natuurbescherming (Bijlage 5 Toets Natuur) blijkt dat er geen significant effect is op dit natuurgebied.
Effect op aanwezige soorten kan worden voorkomen door opgaande beplanting buiten het broedseizoen
te verwijderen. Voor de overige soorten geldt een algemene vrijstelling en is ontheffing niet nodig.
Wel moet er nog nader onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van vleermuizen. Dit onderzoek
zal gedurende dit jaar uitgevoerd worden. PM uitkomsten vleermuizenonderzoek

5.7

Archeologie

De bescherming van archeologische waarden is geregeld in de Wet op de archeologische
monumentenzorg. In deze wetgeving is de bescherming van het archeologische erfgoed, de inpassing
hiervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van het archeologische onderzoek geregeld. In
een omgevingsplan moet rekening worden gehouden met de archeologische resten in de grond.
Uit de gemeentelijke archeologische waardenkaart blijkt dat het plangebied deels een hoge
verwachtingswaarde heeft en deels een middelhoge tot hoge verwachtingswaarde:
Waarde - Archeologie 3: hoge verwachting; strandwallen; Onderzoek benodigd bij bodemingrepen
vanaf 250 m2 en dieper dan 30 cm.
Waarde - Archeologie 4: middelhoog tot hoog: Jonge Duinen; Onderzoek benodigd bij
bodemingrepen vanaf 250 m2 en dieper dan 50 cm.
Er is een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd (Bijlage 8 Archeologisch
onderzoek). Hieruit blijkt dat er een een grote kans is dat er sporen van de Bronstijd tot de Romeinse
tijd te vinden zijn en ook kunnen er archeologische waarden uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn.
Daarom wordt aanbevolen om verkennend bodemonderzoek te doen. Aangezien het plangebied nu
grotendeels bebouwd is, is boren nu niet voldoende mogelijk. Daarom zal dit na de sloop van de
gebouwen plaatsvinden. Hiervoor moet voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden een Plan van Aanpak
worden opgesteld, dat ter goedkeuring aan de gemeente dient te worden voorgelegd.
In het bestemmingsplan is op de verbeelding en in de regels een dubbelbestemming Waarde Archeologie opgenomen. Hierbij is met de voorwaarden voor onderzoek aangesloten bij de
archeologische waardenkaart.

5.8

Cultuurhistorie

Er zijn geen gemeentelijke of rijksmonumenten in het plangebied. Het landgoed heeft wel een
landschappelijke waarde. Doordat de nieuwbouw binnen de huidige bebouwingsgrenzen blijft, blijft de
landschappelijke waarde behouden.
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5.9

Water

Het aspect water vormt een belangrijk aspect bij nieuwe ontwikkelingen. Om overlast van water te
voorkomen is het wettelijk verplicht het toevoegen van verhard oppervlak te compenseren door het
realiseren van nieuw of extra oppervlaktewater. Er moet voorzien worden in een robuust watersysteem
(regenwater en afvalwater).
De ambitie is de hoeveelheid verharding tot een minimum te beperken, vooral rondom de bebouwing.
Daarom hoeft geen watercompensatie plaats te vinden.
In vergelijking tot de huidige situatie neemt de oppervlakte aan (half)verharding behoorlijk af. In de
huidige situatie is 9.400 m² van het bestaande oppervlak (half)verhard. In het nieuwe situatie is circa
8.750 m² (half)verhard.
Het noordelijke deel van het plangebied is gedeeltelijk verhard en bebouwd met een pand (De Pelletier)
en zuidelijke deel van het plangebied is grotendeels verhard en bebouwd met een aantal panden (De
Terp, Klooster Euphrasia en De Terp en Dennenheuvel).
In de toekomstige situatie zal het schone hemelwater (zogenaamde hemelwaterafvoer; HWA) niet direct
op het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) worden aangesloten maar apart binnen het
plangebied worden verwerkt. Dit betekent dat bij de verdere planuitwerking water expliciet en op
evenwichtige wijze in beschouwing wordt genomen en dat hemelwater op een duurzame wijze wordt
verwerkt. De ontwikkeling zal daarmee hydrologisch neutraal zijn.
In de toekomstige bergings- c.q. infiltratievoorzieningen in het noordelijke plangebied dient in ieder geval
22,5 m3 geborgen te kunnen worden. Binnen de noordelijke plangebied (5.500 m2) is voldoende ruimte
aanwezig aan deze waterbergingsopgave te kunnen voldoen. In de toekomstige bergings- c.q.
infiltratievoorzieningen in het zuidelijke plangebied zal in ieder geval 765 m3 geborgen kunnen worden.
Binnen de zuidelijke plangebied (24.500 m2) is voldoende ruimte aanwezig om aan deze
waterbergingsopgave te kunnen voldoen.
Er kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan de aanleg van een wadi of een vijver.
Het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) zal in de toekomstige situatie worden aangesloten
op het bestaande rioleringsstelsel in de omgeving.
De totale watertoets is opgenomen als bijlage bij de toelichting (Bijlage 9 Watertoets).
Uit de watertoets is gebleken dat het aspect water geen belemmering is voor de ontwikkeling.

5.10

Gezondheid

Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving is een van de
maatschappelijk doelen van de toekomstige omgevingswet,
De gezondheid van mensen wordt door veel factoren beïnvloed, zowel in positieve als negatieve zin. De
leefomgeving speelt bij veel van deze factoren een rol. In Nederland is gemiddeld bijna 6% van de
ziektelast toe te schrijven aan milieufactoren. Lokaal kan dit flink variëren, zo tussen de 4 en 14%. Ook
andere factoren zoals overgewicht en weinig lichamelijke activiteit dragen bij aan de ziektelast.
De locatie Denneheuvel is vanuit gezondheid een goede locatie om te wonen. Er is sprake van een
prettige leefomgeving met weinig milieuhinder. Er is een sprake van een rustig akoestisch klimaat en
ook de andere milieuaspecten geven geen belasting op de locatie.
De locatie ligt in een bosrijk natuurgebied en vlak bij de duinen en het strand. Er zijn veel mogelijkheden
om te wandelen en fietsen in de directe omgeving. De opzet van het plan met een binnenplaats, die als
gemeenschappelijke buitenruimte wordt ingericht, draagt bij aan de sociale contacten tussen de nieuwe
bewoners.
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5.11

Kabels en leidingen

Voor het omgevingsplan zijn alleen buisleidingen met veiligheidszone, bovengrondse
hoogspanningsleidingen, straalpaden of andere leidingen die risico's of beperkingen kunnen geven voor
de omgeving van belang. Gewonen nutsleidingen worden niet opgenomen in een omgevingsplan.
In het plangebied zijn geen kabels, leidingen en straalpaden aanwezig die risico's of beperkingen geven.

5.12

Conclusie

Uit de onderzoeken blijkt dat er geen belemmeringen zijn om de woningen en maatschappelijke
voorzieningen te realiseren.
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Hoofdstuk 6
6.1

Hoe wordt dit vertaald in het bestemmingsplan?

Algemeen

De verbeelding en de regels vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. Beide
planonderdelen kunnen niet los van elkaar worden gezien. De toelichting heeft geen rechtskracht, maar
vormt wel een belangrijk onderdeel van het plan.
Op de verbeelding is het gehele plangebied weergegeven. Alle gronden zijn bestemd. De digitale
verbeelding is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De analoge verbeelding is in te zien in het
gemeentehuis en bestaat uit één kaartblad met legenda.

6.2

Hoe gaan we het regelen?

De in dit bestemmingsplan gekozen bestemmingen voldoen geheel aan de wettelijk verplichte normen
zoals die worden gesteld binnen de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012) en de
RO-standaarden-2012.
Voor het verbeelden van de geometrisch bepaalde bestemmingen is een BGT-ondergrond gebruikt. Dit
bestand is opgebouwd in coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, of kortweg
Rijksdriehoekscoördinaten (ook wel: RD-coördinaten). Dit zijn de coördinaten die in Nederland worden
gebruikt als grondslag voor onder meer geografische aanduidingen, waarbij de exacte locatie van een
gebied wordt vastgelegd. De tekenmethode voor de geometrische plaatsbepaling is uitgevoerd volgens
de wettelijke regels van de IMRO-coderingen.
Het digitaal, uitwisselbaar en vergelijkbaar maken van ruimtelijke plannen gebeurt via de systematiek
van Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen (DURP) waarbij het bestemmingsplan op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl wordt geplaatst.

6.3

Leeswijzer regels

De regels bestaan uit vier hoofdstukken, te weten de inleidende regels (hoofdstuk 1), de
bestemmingsregels (hoofdstuk 2), de algemene regels (hoofdstuk 3) en de overgangs- en slotregels
(hoofdstuk 4).
Bij het opstellen van de regels is aangesloten bij de standaardisering uit het Handboek
bestemmingsplannen van de Gemeente Bloemendaal (augustus 2015). De regels zijn sterk
vereenvoudigd wat betreft inhoud en taalgebruik om in te spelen op de nieuwe omgevingswet. Hierna
wordt een korte toelichting gegeven op de in het plan voorkomende bestemmingen.
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
In dit hoofdstuk is een aantal begrippen verklaard dat wordt gebruikt in de regels. Dit voorkomt dat er bij
de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde regelingen. Daarnaast
is het artikel 'Wijze van meten' opgenomen waarin bepaald is hoe de voorgeschreven maatvoering in het
plan gemeten moet worden.
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
In dit hoofdstuk zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel is per
bestemming bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bouwregels er gelden. Ook
zijn, waar mogelijk, flexibiliteitsbepalingen opgenomen.
Vergunningvrij bouwen
In enkele bestemmingen zijn vergunningvrije bouwwerken toegestaan. In het Besluit omgevingsrecht
(Bor) Bijlage II artikel 2 is aangegeven waar en onder welke voorwaarden (bijbehorende) bouwwerken
vergunningvrij mogen worden gebouwd.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Voorwaardelijke verplichting parkeren en laden/lossen
In deze regel is opgenomen dat er voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en voor laden en lossen op
eigen terrein beschikbaar moet zijn. Dit werd vroeger geregeld in de bouwverordening, maar per 29
november 2014 is deze regeling vervallen en moet in het bestemmingsplan ervoor zorgen dat er
voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en voor laden en lossen op eigen terrein beschikbaar is.
De gemeente Bloemendaal hanteert de richtlijnen voor parkeren en laden en lossen die door het CROW
zijn opgesteld. Deze richtlijnen kunnen tijdens de looptijd van het bestemmingsplan worden aangepast.
Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen wordt
getoetst aan de richtlijnen zoals die gelden ten tijde van de vergunningsaanvraag.
Anti-dubbeltelregel
In deze regel is vastgelegd dat grond die in aanmerking moest worden genomen bij het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevonden of alsnog kan
plaatsvinden, bij de beoordeling van een andere aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen niet
opnieuw in beschouwing mag worden genomen.
Algemene bouwregels
In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen kunnen
gelden. Het gaat bijvoorbeeld om extra bouwmogelijkheden voor ondergeschikte bouwdelen zoals
balkons, galerijen en kelders. Ook is hier een regeling voor ondergronds bouwen opgenomen.
Algemene gebruiksregels
In de algemene gebruiksregels is een algemeen verbod op strijdig gebruik opgenomen, en wordt een
aantal voorbeelden genoemd die in ieder geval als strijdig worden beschouwd.
Algemene afwijkingsregels
Dit artikel is een aanvulling op de afwijkingsregels uit de bestemmingen. In het artikel is een algemene
afwijking opgenomen die middels een omgevingsvergunning kunnen worden verleend. Het is een
standaardregeling die het mogelijk maakt om bij de uitvoering van bouwplannen beperkte afwijkingen van
het plan bij een omgevingsvergunning mogelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om een geringe
overschrijding van de toegestane bouwhoogte.
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij het
opstellen van het plan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder bepaalde voorwaarden
mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden voortgezet of gewijzigd.
Slotregel
In de slotregel is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het bestemmingsplan
worden aangehaald.

6.4

Wat gaan we regelen?

Aan alle gronden (en in dit geval ook wateren) binnen het plangebied een bestemming toegekend. In de
regels is aangegeven hoe gronden met een bepaalde bestemming mogen worden gebruikt en wat er
mag worden gebouwd. Binnen een bestemmingsvlak zijn in enkele situaties met aanduidingen nadere
regels aangegeven. Deze nadere regels kunnen betrekking hebben op het gebruik of de
bouwmogelijkheden.
Hierna wordt elke bestemming kort toegelicht.
Natuur
Om de nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Dennenweg te kunnen aanleggen, is de bestemming 'Natuur' uit
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het geldende bestemmingsplan 'Bloemendaal 2012' overgenomen. De gronden zijn, naast de aanleg van
een ontsluitingsweg, bestemd voor het behoud, herstel en/of ontwikkeling van natuur- en
landschappelijke waarden. Ondergeschikt extensief recreatief medegebruik is toegestaan.
Ook zijn de gronden direct aansluitend aan de woonbestemming bestemd als Natuur. Het gebruik als
tuin bij de woningen is toegestaan en ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' zijn onder
voorwaarden aangebouwde bijbehorende bouwwerken toegestaan.
Recreatie
Voor de gronden aan de zijde van de Johan Verhulstweg is de bestemming 'Recreatie' uit het geldende
bestemmingsplan 'Bloemendaal 2012' overgenomen. Er zijn dagrecreatieve functies en volkstuinen
toegestaan. De mogelijkheden ondersteunende horeca en parkeren zijn niet overgenomen. Voor het
noordelijke deel zijn de mogelijkheden voor het bouwen van kleine gebouwtjes behouden. In het
zuidelijke deel is dit niet meer mogelijk maar worden twee gebouwen en een tijdelijke kas mogelijk
gemaakt.
Tuin
De bestemming 'Tuin' is opgenomen voor de voor- en achtertuinen bij woningen en het binnenhof. Binnen
deze bestemming mogen alleen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd die vergunningvrij zijn. Voor
de ondergrondse parkeergarage is een aanduiding opgenomen. Vanwege het hoogteverschil rondom het
carré mag de parkeergarage aan de laagste zijde maximaal 1,5 m boven het maaiveld worden gebouwd,
waarbij de bovenkant van de parkeergarage niet hoger mag worden gebouwd dan 5,2 m + NAP.
Verkeer
De gronden voor en ten zuidwesten van het hoofdgebouw zijn in deze bestemming opgenomen. Naast
wegen en pleinen zijn parkeervoorzieningen toegestaan.
Water
Watergangen en -partijen die waterhuishoudkundige betekenis hebben, zijn in het bestemmingsplan
'Bloemendaal 2012' bestemd als 'Water'. Deze bestemming is overgenomen voor de watergangen in de
zone met volkstuinen aan de Johan Verhulstweg.
Wonen
Op de gronden met de bestemming 'Wonen' mogen maximaal 95 (zorg)woningen worden gebouwd.
Op de verbeelding is de maximale bouwhoogte opgenomen. Alleen voor de locatie Pelletier en De Terp
is ook een maximale goothoogte opgenomen om de bouw van woningen met een kap mogelijk te
maken. Op de locatie Pelletier is de aanduiding 'vrijstaand' opgenomen zodat daar alleen vrijstaande
woningen kunnen worden gebouwd.
Voor de toegang tot het binnenhof wordt het hoofdgebouw voorzien van een onderdoorgang. Hiervoor is
op de verbeelding een aanduiding opgenomen waar regels aan zijn verbonden.
Waarde - Archeologie
Conform de gemeentelijke archeologische beleidskaart is de archeologische waarde in het plangebied
met diverse dubbelbestemmingen beschermd. Hierbij is onderscheid gemaakt in zeven verschillende
verwachtingswaarden. In het plangebied komen twee van deze waarden voor. Deze twee waarden
hebben elk een aparte bestemming gekregen in de planregels. De archeologische waarden worden door
middel van een verplichting voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden binnen het bestemmingsplan beschermd.
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Hoofdstuk 7
Economische en maatschappelijke
uitvoerbaarheid
7.1

Economische uitvoerbaarheid

Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet de financiële haalbaarheid van het plan aangetoond
worden. Dit om te voorkomen dat recht gaat gelden dat niet realistisch blijkt te zijn.
Op grond van artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet voor het bestemmingsplan
een exploitatieplan worden vastgesteld indien er sprake is van een 'bouwplan'. Artikel 6.2.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschrijft wat een 'bouwplan' is. De gemeente kan besluiten geen
exploitatieplan vast te stellen, wanneer:
het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden op een andere
manier geregeld is (art. 6.12 Wro);
er geen kosten te verhalen zijn (art 6.2.1a Bro).
De 'grex-wet' is erop gericht dat de overheid kosten kan verhalen die gemaakt worden naar aanleiding
van een bouwplan. Indien er geen kosten gemaakt worden, hoeven deze ook niet verhaald te worden.
De gemeente heeft een anterieure overeenkomst afgesloten met de ontwikkelende partij. Daarmee is
het kostenverhaal geregeld.

7.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Participatie
Uitgangspunt voor de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel was te komen tot een voor alle
belanghebbenden passende invulling. Daarom is er een uitgebreid participatieproces geweest om de
toekomstige gebruikers (onder andere Arkgemeenschap regio Haarlem) en de omgeving te laten
participeren in deze ontwikkeling.
Het doel was om de ideeën en wensen van de omgeving mee te nemen in de planvorming. Met de
omgeving worden hier niet alleen de directe buren bedoeld maar ook belanghebbenden zoals
buurtvereniging Bloemendaal Noord, de aanpalende Sint Theresia Basisschool, het tegenoverliggende
centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvang Partou, de eigenaar en beheerder van de begraafplaats, de
woningbouwvereniging Brederode Wonen en de gemeente Bloemendaal.
Het participatieproces bestond uit verschillende fasen: voorbereiden, verdiepen en terugkoppelen. De
ideeën en wensen die in dit proces zijn opgehaald zijn meegenomen bij de uitwerking van het
stedenbouwkundig plan. Meer over het participatieproces staat in het stedenbouwkundig plan in de
bijlage bij dit bestemmingsplan.
Vooroverleg
Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening moeten burgemeester en wethouder bij de
voorbereiding van het bestemmingsplan vooroverleg hebben met de besturen van de betrokken
gemeenten en waterschappen en met de betrokken diensten van provincie en Rijk.
Het conceptontwerpbestemmingsplan is toegestuurd aan de volgende instanties:
Provincie Noord-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Brandweer Kennemerland
GGD Kennemerland
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)
De Brandweer, het Hoogheemraadschap en de GGD hebben aangegeven geen opmerkingen te hebben.
De Provincie, ODIJ en RUD NHN hebben aandacht gevraagd voor de gevolgen op het naastgelegen
Natura 2000 gebied. Naar aanleiding hiervan heeft een gedetailleerdere stikstofberekening
plaatsgevonden. Deze is aan het ontwerpbestemmingsplan toegevoegd.

38

bestemmingsplan "Dennenheuvel" (ontwerp)

bestemmingsplan Dennenheuvel

Daarnaast had de Provincie een tekstuele opmerking. Deze is verwerkt.
Zienswijzeprocedure
Volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is op de voorbereiding van het bestemmingsplan
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt in dat het
ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken gedurende 6 weken ter inzage liggen. Ook
wordt het ontwerpplan en de daarbij behorende stukken tijdens deze termijn elektronisch beschikbaar
gesteld. Tijdens de termijn van terinzagelegging is het voor belanghebbenden mogelijk om bij de
gemeenteraad schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpplan naar voren te brengen.
PM: resultaten
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