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Aanwezigen 

Projectteam: Ernest van der Meijde (Wibaut), Gerald van Hulten (Wibaut),  

Joeri van Ommeren (architect), Mark van der Heide (stedenbouwkundige),  

Gemeente Bloemendaal: Marlon van Trigt, Karen Sonneveld 

De Wijde Blik: Theo Dohle, Jolijn Goertz 

 
Introductie 
 
Theo Dohle, gespreksleider, licht toe dat de bijeenkomst vanwege de 

coronamaatregelen online plaatsvindt. Omdat de plannen voor de 

spoedhuisvesting van statushouders op deze locatie niet doorgaan, werkt de 

ontwikkelaar het oorspronkelijke plan van 1828 verder uit.  

 

Theo Dohle stelt de presentatoren van de avond voor: Ernest van der Meijde 

(Wibaut), Mark van der Heide (stedenbouwkundige), Joeri van Ommeren 

(architect) en Marlon van Trigt (gemeente Bloemendaal). Vragen worden 

aan het eind beantwoord. De opname van de avond, de presentatie en veel 

gestelde vragen komen op de website te staan: www.participatiewr1.nl. 

 

 
Terugblik proces – Ernest van der Meijde 
 
Ernest licht toe dat aan het eind van vorig jaar een participatietraject met 

omwonenden is afgesloten. Aansluitend is de uitwerking van het sociaal 

plan opgepakt, dat is in het begin van dit jaar gereed gekomen. Op dat 

moment werd Wibaut benaderd door de gemeente Bloemendaal met de 

vraag of zij de locatie beschikbaar wilden stellen voor de spoedhuisvesting 

van statushouders. “Er zijn een aantal gesprekken geweest met het college 

en ambtenaren, want wij stonden daar op zich niet onwelwillend tegenover. 

Het zou wel betekenen dat we ons concept op een aantal punten zouden 

moeten aanpassen. Daar hebben we stappen in gezet. Uiteindelijk heeft de 

gemeente besloten om deze locatie niet toe te wijzen als locatie voor 

spoedhuisvesting van statushouders. Dat betekent dat we weer terug zijn bij 

het verder uitwerken van het stedenbouwkundig plan.” Ernest vertelt dat dit 

is gebeurd en dat er ondertussen ook wordt gewerkt aan de benodigde 

onderzoeken en zaken, zoals het bestemmingsplan. Een goed moment om 

het stedenbouwkundig plan te presenteren. Het is ook gepresenteerd aan de 

Welstandscommissie. “Dus via een soort U-bocht zijn we weer op hetzelfde 

spoor als waar we al zaten.” 

 

 
Stedenbouwkundig plan – Mark van der Heide 
 

Aan de hand van een presentatie neemt Mark van der Heide de deelnemers 

even mee terug in de tijd. Eerst toont hij de locatie aan de Westelijke 

Randweg en licht het concept 1828 kort toe: individuele woningen voor 

http://www.participatiewr1.nl/
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/33d0d96a-05b4-4494-8c8e-b1cd759e7cd5/WR1%20-%20Presentatie%20WR1%20SP%2019%20augustus_DEF.pdf
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jongeren met gedeelde voorzieningen. Het gaat om 109 woningen, 1- en 2-

kamerstudio’s. De aanleiding is de urgentie van huisvesting voor jongeren. 

Er hebben zich ruim 19.000 geïnteresseerden aangemeld, waarvan 3500 

voor het initiatief in Bloemendaal. En dit aantal neemt dagelijks toe.  

De locatie is geschikt omdat het centraal ligt en tussen drie treinstations en 

deze doelgroep maakt in toenemende mate gebruik van openbaar vervoer en 

deelvervoer. Wibaut heeft de locatie, een voormalige opslag van 

verkeersborden, gekocht van de Provincie.  

 

Mark vertelt dat door de komst van spoorwegen en de Randweg het gebied 

is opgedeeld, waardoor het nu een soort enclave, een scherf, is. Deze ligt 

betrekkelijk los van de bestaande dorpskernen. Mark laat een aantal 

initiatieven zien aan de Randweg. Dat wil niet zeggen dat het een 

opzichzelfstaande ontwikkeling is. Een wezenlijk kenmerk van de ‘driehoek’ 

is dat het een groene omzoming heeft. 

 

Mark licht toe dat het participatietraject begon met het samen met de 

betrokken stakeholders bepalen van de belangrijke waarden voor het gebied. 

Dit resulteerde in een heatmap: waar moeten we nadrukkelijk rekening mee 

houden als we een ontwerp maken? (zie sheet 23). 

 

Er zijn verschillende ontwerpen gemaakt in verschillende rondes. Die zijn 

teruggelegd bij de stakeholders. Zij konden aangeven wat ze positief en 

negatief vonden. (De verslagen zijn terug te vinden op de website 

www.participatiewr1.nl). Dit resulteerde in een tweede ontwerpronde en in 

een ontwerp dat de grootste voorkeur had van de meeste deelnemers. 

 

Eind 2019 is een eindbeeld gepresenteerd (sheet 25), dat bestaat uit 2 

gebouwen (van elk 6 lagen) en een ‘tussenlid’ (van 4 lagen) met groene 

gevels, die zich qua zicht oriënteren op de flanken (oost en west) en veel 

minder op het zuiden waar zich een aantal van de stakeholders bevindt 

(tuinders en bewoners Kennemerpark). “Het initiatief is toegelicht en 

besproken. Op een aantal punten is overeenstemming bereikt en op een 

aantal andere punten is dat uitgebleven. Dat is beschreven in een verslag. 

Daar zijn we gebleven wat betreft het participatieproces.” 

 

Mark geeft aan dat het resultaat van de participatie is gebruikt om het 

stedenbouwkundig plan te maken. Dat is voorgelegd aan de gemeente en het 

college. Ook het architectonisch ontwerp is verder uitgewerkt. Er bleek in de 

verdere uitwerking ruimte om het ‘tussenlid’ van 4 lagen terug te brengen 

naar 1 laag (sheet 30). Dat is een ontwikkeling die heeft plaatsgevonden na 

het participatieproces.  

 

“Samen met Welstand en ambtenaren van de gemeente Bloemendaal 

hebben we het plan verder gebracht. We hebben gekeken naar de inrichting 

van het maaiveld: parkeren, groen, afscherming, fietsparkeren, etc. Dat 

heeft geresulteerd in het inrichtingsplan (sheet 32). Dit is, samen met het 

architectonisch ontwerp, besproken met Welstand. Zij zijn akkoord met de 

stedenbouwkundige hoofdopzet en het architectonische ontwerp is 

vergevorderd. 

http://www.participatiewr1.nl/
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Op sheets 34 en 35 is het architectonische ontwerp te zien: een collectief 

middendeel, een entree (linksboven) en een aantal flexibele ruimtes met 

grote glazen gevels die op de straat kijken en twee corridors waar woningen 

aan gelegen zijn. Op de verdiepingen zijn de woningen op het oosten of 

westen georiënteerd. Dit is de tussenstand, de laatste stand zoals die is 

besproken met Welstand. 

 

Het gebouw heeft een overwegend groene gevel aan de zuidzijde. De gevels 

op de flanken waren aanvankelijk volledig groen. Op verzoek van Welstand 

is er meer samenhang gecreëerd tussen de verschillende gevels. Dit is 

gedaan door een uitwisseling van materialen tussen de zuidgevel en de 

zijgevels. Sheet 38 toont een plaatje zonder bomen; dit is geen reële 

toekomst, maar maakt het mogelijk om een goed beeld te tonen. 

 

Veiligheid 

Omdat veel bewoners zich hebben afgevraagd hoe veilig het is om naast het 

transformatorstation te wonen, vraagt Theo aan Marlon van Trigt van de 

gemeente Bloemendaal hierop een toelichting. Marlon geeft aan dat de 

partijen die eerder onderzoek deden of advies hebben uitgebracht naar 

aanleiding van het veiligheidsaspect bij het transformatorstation 

uitgenodigd zijn om de conclusies die er al lagen naast elkaar te leggen. Om 

een compacte bundeling van die adviezen op te stellen, zodat het 

overzichtelijker is. Die zal op korte termijn gedeeld worden met het publiek. 

De conclusie is dat er geen nieuwe inzichten gekomen zijn naar aanleiding 

van die sessie en dat veilig wonen mogelijk is.  

 

 
Vervolgstappen 
 
Marlon licht toe dat het idee is om in het vierde kwartaal van dit jaar een 

raadsvoorstel voor te leggen met daarin het zojuist gepresenteerde 

stedenbouwkundig plan, het sociaal concept van 1828 en het 

participatieverslag. 

 

Coördinatiebesluit / -regeling 

Het college is voornemens om een coördinatiebesluit te laten nemen (sheet 

41). Dit is een regulier instrument dat in Bloemendaal al vaker is toegepast, 

bijvoorbeeld bij de Vijverweg en Kweekduin. De coördinatieregeling maakt 

een snellere uitvoering van beleid mogelijk. “In dit geval is dat het 

inspringen op de woningnood onder deze doelgroep (jongeren).” 

 

Procedureel betekent dit dat de procedure voor de omgevingsvergunning 

tegelijkertijd loopt met die van het bestemmingsplan. Dus de 

terinzagelegging en de behandeling van een mogelijk beroep worden 

tegelijkertijd gedaan. In plaats van dat eerst het bestemmingplan ter inzage 

gelegd wordt en de behandeling van de beroepen plaatsvindt en daarna de 

terinzagelegging van de omgevingsvergunning en de behandeling van 

mogelijke beroepen. De zienswijzen voor beiden worden tegelijkertijd 

behandeld en het beroep wordt enkel bij de Raad van State behandeld. 
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Marlon benoemt als voordelen voor de belanghebbenden dat het 

overzichtelijker is, dat de inhoudelijke afstemming tussen de besluiten beter 

zichtbaar is en dat er eerder duidelijkheid en zekerheid is over de 

zienswijzen. Voor de gemeente is het voordeel dat één procedure i.p.v. 

meerdere efficiëntievoordelen oplevert. 

 

Theo vraagt of als je een zienswijze indient, dit apart moet worden gedaan 

voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan? Marlon geeft aan 

dat je dit op hetzelfde moment kunt indienen, maar dat je wel moet 

specificeren waar het betrekking op heeft. In de publicatie staat te zijner tijd 

vermeld hoe men een zienswijze(n) kenbaar maakt. 

 

Inspraak 

Inspraak is mogelijk op vier momenten (sheet 42): 

• Inspreken bij de commissie kan als het raadsvoorstel is ingebracht 

(4e kwartaal 2020); 

• Als het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp vergunning ter 

inzage gaan, in het 1e kwartaal van 2021, kunt u een zienswijze 

indienen bij de gemeente; 

• Als het bestemmingsplan, de vergunning en de Nota van 

zienswijzen (beantwoording van de zienswijzen) worden voorgelegd 

aan de raad, kunt u opnieuw inspreken bij de commissie; 

• Tervisielegging van het bestemmingsplan en de vergunning. 

Hiervoor kunt u in beroep bij de Raad van State. Dit kan alleen als u 

eerder bij de gemeente een zienswijze heeft ingediend of u 

redelijkerwijs kunt aantonen dat u daartoe niet in staat was. 

Welstand 

Theo vraagt aan architect Joeri van Ommeren hoe de behandeling door 

Welstand is gegaan, en tot welke aanpassingen dat geleid heeft. 

 

Joeri vertelt de plannen vier keer zijn gepresenteerd, van grof naar fijn. Het 

startpunt was de uitkomst van het participatietraject. De wijzigingen gingen 

specifiek over de alzijdigheid van het gebouw. “Waar we voorheen een 

groener en nog geslotener gevel aan de tuinkant hadden bedacht, heeft 

Welstand betoogd dat het gebouw vier kanten heeft en dat dat ook alzijdig 

waarneembaar moet zijn.” 

 

Een ander punt is de alzijdigheid van de plint, dus aan de straatkant en het 

tussendeel dat 1 laag is geworden (waar nu een donkere plint te zien is). Die 

vormgeving wenst Welstand rondom toe te passen. 

 

Een ander punt was dat er voor de bewoners enige mate van groeninteractie 

gefaciliteerd moet kunnen worden. “Dus dat gaat verder dan een plantenbak 

die je aan je balkon hangt, maar dat je echt iets mee ontwerpt om ook die 

groenbeleving die we beogen te borgen.” 

 

Voor het proces verwacht Joeri dat ze nog 1 of 2 keer de plannen voor 

bespreken. Dit komt ook omdat het een coördinatieregeling betreft (“wat je 
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ziet, is wat je krijgt”): het bestemmingsplan wordt om het gebouw heen 

geschreven. “Het is kraakhelder wat iedereen te wachten staat. Zodoende 

gaan we dus ook ver met de voorgesprekken zodat het ontwerp op het 

moment van indienen op goedkeuring kan rekenen van de 

Welstandscommissie. We zijn op de goede weg. Ik verwacht dat we het de 

komende maanden kunnen afronden.” 

 

Mark vult aan dat er twee ontwerpen zijn voorgelegd aan de 

Welstandscommissie: het stedenbouwkundig ontwerp en het 

architectonisch ontwerp (het gebouw ontwerp). De verslagen van Welstand 

zijn openbaar en terug te vinden op de website van de gemeente. 

 

Het stedenbouwkundig plan is Welstand positief gepasseerd. Het 

architectonisch ontwerp is in een vergevorderd stadium en de kwesties die 

nog op tafel liggen zijn door Joeri toegelicht. 

 

Vragen 

Theo licht toe dat vragen gemaild kunnen worden naar 

dohle@dewijdeblik.com. De antwoorden worden op de website 

www.participatiewr1.nl in of bij het verslag geplaatst.  

https://www.bloemendaal.nl/commissie-ruimtelijke-kwaliteit-welstandscommissie
mailto:dohle@dewijdeblik.com
http://www.participatiewr1.nl/

