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17 april 2014 - Villa Elshof 
 
Op dit moment 'speelt' in de gemeenteraad van Bloemendaal o.a. een aanvraag van een 
projectontwikkelaar om een woning (de Villa Elshof) in het dorp Bloemendaal (een 
beschermd dorpsgezicht) af te breken en aldaar een 'nieuwe woning' met een aantal 
appartementen te mogen gaan bouwen. Daarover verscheen onlangs een publicatie in 
het Haarlems Dagblad, waarbij de projectontwikkelaar zich hierover uitliet.  
De fractie van Liberaal Bloemendaal wil graag haar –al eerder ingenomen en naar buiten 
gebrachte- standpunt over deze aanvraag nogmaals hier herhalen en weergeven. Eerst 
een korte samenvatting van ons standpunt en wie de gehele onderbouwing wil lezen 
verwijzen wij naar de daar onderstaande uitgebreide tekst. 
 
Samenvatting standpunt fractie Liberaal Bloemendaal over voorstel van 
projectontwikkelaar tot verbouwing van de Villa Elshof in Bloemendaal dorp. De fractie 
van Liberaal Bloemendaal zal aangeven dat zij met dit plan vanwege de afwijking van het 
bestemmingsplan en de afwezigheid van een uitzonderingspositie niet kan instemmen. 
De fractie blijft daarin consequent vanaf oktober 2013, toen deze aanvraag voor het 
eerst speelde in de gemeenteraad, ondanks de druk van de projectontwikkelaar via de 
media. 
 
Uitgebreide motivering standpunt fractie Liberaal Bloemendaal 
Op dit moment 'speelt' in de gemeenteraad o.a. een aanvraag van een 
projectontwikkelaar om een woning in het dorp Bloemendaal (een beschermd 
dorpsgezicht) af te breken en daar een 'nieuwe woning' met een aantal appartementen te 
mogen gaan bouwen. Deze projectontwikkelaar heeft in eerste instantie aangegeven dat 
hij als het ware de oorspronkelijke villa die daar vroeger gestaan heeft opnieuw wil gaan 
bouwen. Die vraag heeft hij in 2012 aan de Raad voorgelegd met het verzoek een 
principebesluit te geven of een dergelijke reconstructie of herbouw mogelijk was of zou 
kunnen worden. De Raad heeft toen aangegeven in principe tegen een dergelijke, toen 
nog buitengewoon vage omschrijving, in het algemeen geen bezwaar te hebben maar dat 
het oordeel natuurlijk afhankelijk is van de definitieve aanvraag daarvoor. Een van de 
aspecten die daarbij natuurlijk altijd een rol spelen is of zo'n aanvraag voor een 
reconstructie of herbouw past binnen het aldaar vigerende bestemmingsplan. Juist een 
projectontwikkelaar is met die feiten bekend. Indien een projectontwikkelaar in tweede 
instantie, nadat hij dat principe verzoek heeft voorgelegd, komt met een nadere 
uitwerking van dat plan en dan blijkt die aanvraag in strijd te zijn met het vigerende 
bestemmingsplan, dan weet ook een projectontwikkelaar dat de gemeenteraad, dan wel 
het college indien zij daartoe gemandateerd is, akkoord moet gaan met feitelijk een 
wijziging van het bestemmingsplan. Dat betekent dat aan zo'n principeverzoek en zo'n 
principe toestemming geen rechtskracht verbonden is als het in te dienen plan in strijd is 
met het bestemmingsplan. In deze kwestie heeft de projectontwikkelaar in tweede 
instantie begin 2013 een bouwplan voorgelegd dat in strijd was met de bestemmingsplan 
dat kort daarvoor was vastgesteld. In de gemeente Bloemendaal geldt als uitgangspunt 
dat uitzonderingen op bestemmingsplannen, die net zijn vastgesteld, of aanpassingen 
daarvan, niet zullen worden uitgevoerd dan slechts indien en voor zover er sprake is van 
een zodanig ernstig of nopende situatie dat onverkort handhaven van dat 
bestemmingsplan in strijd is met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  
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Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld herstel van fouten die gemaakt zijn of 
oplossingen van acute situaties dan wel andersoortige ernstige tekortkomingen of 
buitengewone en bijzondere verbeteringen. Het moet dus veel meer dan een normale 
aanpassing zijn. Een andere uitleg en/of toepassing zou een rechtsonzekerheid en of 
willekeur kunnen doen ontstaan. Het is om die reden dan ook dat de fractie van Liberaal-
Bloemendaal dit principe ongeacht in welk dorp en ongeacht in welke omgeving en 
ongeacht ten opzichte van wie blijft handhaven. Dat betekent dus ook dat als een 
aanvrager, of hij nu projectontwikkelaar is of niet, dreigt met allerlei claims dat voor de 
fractie van Liberaal Bloemendaal geen verschil uitmaakt. Een kort voor het indienen van 
een bouwaanvraag vastgesteld bestemmingsplan geldt voor een ieder en de 
uitzonderingen om zo'n bestemmingsplan kort na het vaststellen daarvan geheel of 
gedeeltelijk aan te passen zijn per definitie hoge uitzondering. Indien een 
belanghebbende het niet eens zou zijn geweest met een bepaalde vaststelling van het 
bestemmingsplan dan was er voor die belanghebbende de mogelijkheid tijdig bezwaar 
daartegen aan te tekenen en dan zal of zou het bestemmingsplan al dan niet worden 
aangepast. Die rechtszekerheid moet een ieder hebben. In dit geval was er van de zijde 
van de projectontwikkelaar nog van de bewoonster van de huidige woning bezwaar 
gemaakt tegen de vaststelling van het bestemmingsplan op dat specifieke stuk grond.  
Nu we geen sprake is van zo'n bijzondere uitzondering die een aanpassing rechtvaardigt 
en de bouwaanvraag pas kort na het vaststellen van het bestaan van is ingediend en de 
aanvraag strijdig is met het bestemmingsplan betekent dat voor de fractie van Liberaal 
Bloemendaal dat zij niet zal en kan instemmen met een poging om kort na de vaststelling 
alsnog een wijziging tot stand te brengen. 
 
Ten overvloede merkt de fractie op dat in dit specifieke geval de projectontwikkelaar ook 
binnen het bestemmingsplan zo'n woning kan realiseren maar dan moet hij of minder 
appartementen met gelijk vloeroppervlak willen bouwen in die woning of deze 
appartementen binnen dat gebouw een kleine vloeroppervlak geven. Die keuze ligt bij 
hem, maar het oordeel over het overschrijden van het bestemmingsplan ligt bij de 
gemeenteraad. Tot op heden heeft de gemeenteraad zich daar nog niet specifiek via een 
besluit over uitgelaten. In eerste instantie, in oktober 2013, heeft deze 
projectontwikkelaar aangegeven niet in te stemmen met minder aantal appartementen 
en ook niet in te stemmen met een klein vloeroppervlak waardoor hij in beide gevallen 
binnen het bestaande bestemmingsplan bij de herbouw zou blijven. Nu hij deze aanvraag 
niet wenst aan te passen, is het afwijzen door de gemeenteraad van dit verzoek om een 
aanpassing van het bestemmingsplan, geheel voor risico van de projectontwikkelaar. 
Laat dat voor een ieder duidelijk zijn. Dat vindt de fractie van Liberaal Bloemendaal. 
De fractie van Liberaal Bloemendaal zal aangeven dat zij met dit plan vanwege de 
overschrijding van het bestemmingsplan en de afwezigheid van een uitzonderingspositie, 
zoals hierboven aangegeven, niet kan instemmen. De fractie blijft daarin consequent 
vanaf oktober 2013, toen deze aanvraag voor het eerst speelde in de gemeenteraad, 
ondanks de druk van de projectontwikkelaar via de media. 
 
 
Leonard Heukels 
 
Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal 
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