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13:15 

Duinzichtlaan 18, 2061DA Bloemendaal 

 

MOOI nummer  23010022 

Zaaknummer partij  HvW 1145845 

Omschrijving Wijzigen kozijn voorgevel 

Aantal voorgaande 

behandelingen 

0 

Gemeente Bloemendaal 

Objecttype Individuele woning 

Beoordelingskader Park Brederode 20 Bijzonder welstandsgebied 

Bestemmingsplan  Voldoet aan bestemmingsplan 

Behandeling 05-01-2023 

 

Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 
een kozijn in de voorgevel. Een pui wordt vervangen door een kozijn met 
een borstwering.  
  

De aanvraag is beoordeeld aan de hand van de criteria voor gebied Park 
Brederode 20 Bijzonder welstandsgebied en sneltoetscriteria.  
  

De ingreep is passend bij de woning en de commissie adviseert akkoord 

te gaan met de aanvraag.  

Welstandsadvies Akkoord 
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Behandelwijze Grote commissie 

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning 
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Bennebroekerdreef 65, 2121CM Bennebroek 

MOOI nummer  22110222 

Zaaknummer partij  HvW - 1122559 

Omschrijving Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 

Aantal voorgaande 

behandelingen 

2 

Gemeente Bloemendaal 

Objecttype Kleine bouwwerken bij woningen 

Beoordelingskader 11. Villagebied Bennebroek (bijzonder welstandsgebied) 

Bestemmingsplan  Voldoet aan bestemmingsplan 

Behandeling 05-01-2023 

 

Bevindingen De aanvrager en architect zijn aanwezig. Er zijn afeeldingen uit de 
omgeving aangeleverd. Toegelicht wordt dat de dakkapel 30 cm van de 
schoorsteen wordt geplaatst. De breedtemaat van de dakkapel is circa 
3.18m.  
  

De commissie constateert dat de dakkapel op voldoende afstand van de 

schoorsteen komt te staan. De kozijnen lijnen uit met het onderliggende 

kozijn. De commissie gaat akkoord met de aanvraag, onder voorwaarde 

dat de tekening met de breedtemaat erop nog bij de gemeente wordt 

aangeleverd. 

Welstandsadvies Akkoord 

Behandelwijze Grote commissie 

Bevindingen Een aangepaste aanvraag ligt voor. 

De commissie constateert dat de beoogde dakkapel in breedte is 
aangepast en nu op voldoende afstand van de schoorsteen komt te 
liggen. Echter de dakkapel is nog niet voldoende uitgelijnd aan het 
onderliggende kozijn. 
Concluderend gaat de commissie daarom vooralsnog niet akkoord met 
de aanvraag tenzij de dakkapel in zijn geheel uitgelijnd wordt met het 
onderliggende kozijn en daar niet buiten uitsteekt. 
  

Welstandsadvies Niet akkoord, tenzij aan de voorwaarde wordt voldaan 

Behandelwijze Grote commissie 

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning 
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Aanvraagsoort Omgevingsvergunning 

Behandeling 08-12-2022 

Behandeling 10-11-2022 

 

Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
een dakkapel in het voordakvlak van een vrijstaande woning. De 
dakkapel heeft één breed vast raam in het midden en twee openslaande 
ramen aan weerszijden. Het boeideel en de kozijnen worden wit 
geschilderd (RAL 9010). De wangen worden uitgevoerd in zink. 
  

Het plan voldoet aan het bestemmingsplan. De commissie heeft het plan  

beoordeeld op basis van de gebiedsgerichte (11. Villagebied Bennebroek) 
en objectgerichte criteria.  
  

De commissie kan zich vinden in het plan, maar vraagt wel om de 
volgende aanpassingen: 
  

   ·De dakkapel dient vrij te blijven van de schoorsteen. 

   ·De dakkapel dient even breed te zijn als - en uitgelijnd te worden met - 
het rechter kozijn in de voorgevel.  
De commissie adviseert niet akkoord te gaan met de aanvraag, tenzij de 

bovenstaande aanpassingen worden gedaan. 

Welstandsadvies Niet akkoord, tenzij 

Behandelwijze Grote commissie 

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning 
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Zeeweg 12, 2051EC Overveen 

MOOI nummer  23010033 

Zaaknummer partij  HvW 1127557 

Omschrijving Gevelwijziging bezoekerscentrum De Kennemerduinen 

Aantal voorgaande 

behandelingen 

0 

Gemeente Bloemendaal 

Objecttype Bijzonder openbaar bouwwerk 

Beoordelingskader 26 Duinlandschap, landgoederen, overige bosgebieden en parken 

Bestemmingsplan  Voldoet aan bestemmingsplan 

Behandeling 05-01-2023 

 

Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor een gevelwijziging 
van het bezoekerscentrum De Kennemerduinen. Er vinden interne en 
externe wijzigingen plaats. Aan de buitenzijde worden harmonicadeuren 
geplaatst, bekleed met het bestaande gevelmateriaal. Daarachter komt 
het uitgifte loket van de keuken, de borstwering wordt betegeld met 
groene natuurlijk ogende tegels. In de kopgevel komen twee extra 
kozijnen.  
  

De aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria voor gebied 26 
Duinlandschap, landgoederen, overige bosgebieden en parken en 
sneltoetscriteria. 
  

De commissie begrijpt de ingrepen, vindt deze passend bij het pand en 
adviseert akkoord te gaan met de aanvraag. 
  

Welstandsadvies Akkoord 

Behandelwijze Grote commissie 

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning 
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Goudsbloemplein 10, 2111ZK Aerdenhout 

MOOI nummer  23010039 

Zaaknummer partij  HvW 1139375 

Omschrijving Aanleggen dakterras 

Aantal voorgaande 

behandelingen 

0 

Gemeente Bloemendaal 

Objecttype Individuele woning 

Beoordelingskader Zonnebloemlaan e.o. 34 Regulier welstandsgebied 

Bestemmingsplan  Voldoet aan bestemmingsplan 

Behandeling 05-01-2023 

 

Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van 
een dakterras. Het houten hekwerk wordt uitgelijnd met het hekwerk 
van de buren. Materiaal en kleur is tevens conform de buren. 
  

De aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria voor 
gebied Zonnebloemlaan e.o. 34 Regulier welstandsgebied en 
sneltoetscriteria.  
  

De commissie heeft geen bezwaar tegen de realisatie van het dakterras, 

dat aansluit op het hekwerk van de buren waardoor de eenheid 

gehandhaafd blijft. De commissie adviseert akkoord te gaan met de 

aanvraag. 

Welstandsadvies Akkoord 

Behandelwijze Grote commissie 

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning 

 

Bentveldsweg 103, 2111EC Aerdenhout 

MOOI nummer  23010015 

Zaaknummer partij  LS-1138327 

Omschrijving Dakkopbouw aan voorzijde 

Aantal voorgaande 

behandelingen 

0 

Gemeente Bloemendaal 

Objecttype Individuele woning 

Beoordelingskader 12. Veldlaan en zuidlaan e.o. 

Bestemmingsplan  Voldoet aan bestemmingsplan 
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Behandeling 05-01-2023 

 

Bevindingen De ontwerper is aanwezig. Het betreft een aanvraag 
omgevingsvergunning voor een dakopbouw aan de voorzijde van de 
woning. De dakopbouw wordt voorzien van een afgeschuinde voorzijde. 
Op het platte deel komen zonnepanelen. De dakopbouw steekt iets over 
de onderliggende gevel heen. De uitbreiding aan de achterzijde is 
vergunningvrij. Het bestaande metselwerk wordt gestuct in een 
lichtgrijze kleur. De bestaande en nieuwe gevels en het afgeschuinde 
dakvlak worden voorzien van vergrijsde platowood planken.  
  

De aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria voor gebied 12. 
Veldlaan en Zuidlaan e.o en sneltoetscriteria. De aanvraag voldoet aan 
het bestemmingsplan. 
  

De commissie begrijpt de wens voor de volumevergroting maar is nog 
niet overtuigd. Zij vraagt de karakteristieke bestaande lessenaars daken 
en baksteen gevels te respecteren . Daarbij kan de nok volgens het 
bestemmingsplan tot 8 meter hoogte worden gebracht en een fauwe 
dakhelling worden aangehouden. Op het lessenaarsdak kunnen de 
zonnepanelen worden geplaatst. 
Verder geeft de commissie aan het stucen van de gevels niet passend te 
vinden. Het bestaande metselwerk straalt veel kwaliteit uit en sluit goed 
aan op de omgeving. Het stucwerk voldoet niet aan de nota: het 
tegengaan van sterk contrasterende kleuren met de omgeving. 
  

De commissie adviseert vooralsnog niet akkoord te gaan met de 
aanvraag. Het aangepaste ontwerp ziet zij met belangstelling tegemoet. 
  

Welstandsadvies Niet akkoord, nader overleg 

 

Behandelwijze Grote commissie 

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning 
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Rijksstraatweg 18, 2121AE Bennebroek 

MOOI nummer  22100206 

Zaaknummer partij  LG 1102576 

Omschrijving Het oprichten van een pand met 4 appartementen en ca. 65m2 

winkelruimte en 26m2 ruimte tbv krantuitgifte. 

Aantal voorgaande 

behandelingen 

3 

Gemeente Bloemendaal 

Objecttype Woningcomplex 

Beoordelingskader 4. Centrum Bennebroek 

Bestemmingsplan  Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na 

advies van welstandscommissie 

Behandeling 05-01-2023 

 

Bevindingen De aanvraag ligt opnieuw voor, er is een aangepast voorstel voor de 
bakstenen aangeleverd. De bakstenen worden nu roodbruin van kleur. 
De spekbanden zijn breder. 
  

De commissie heeft het plan beoordeeld op basis van de gebiedsgerichte 
(4. Centrum Bennebroek) en sneltoetscriteria.  Het plan voldoet niet aan 
het bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na het advies van de 
commissie. 
  

Er is voldaan aan de opmerkingen van de commissie, zij adviseert 

akkoord te gaan met de aanvraag. 

Welstandsadvies Akkoord 

Behandelwijze Grote commissie 

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning 

Behandeling 08-12-2022 

 

Bevindingen De architect is aanwezig om de wijzigingen toe te lichten: de plaatsing 

van de dakkapellen is niet gewijzigd, de aanpassing bij de entree is 

doorgevoerd en de bemonstering wordt voorgelegd. Er is gekozen voor 

twee soorten geel (zandkleurig) gekleurde bakstenen en okerbruine 

plintstenen. Voor de banden is gekozen voor natuursteen/hardsteen. 

  

Gezien de omgeving kan de commissie akkoord gaan met de plaatsing 

van de dakkapellen. Voor wat betreft de keuze voor de gelige bakstenen 

maakt de commissie bezwaar. De getoonde gele stenen overtuigen niet. 

De kleur wordt te opvallend in zijn omgeving gevonden, de commissie 
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adviseert meer aansluiting te zoeken bij de omgeving waar 

hoofdzakelijk rood-bruine baksteen het beeld bepaalt.  

In afwachting van een nieuwe bemonstering/sortering wordt de 

aanvraag aangehouden. Conform het geldende welstandsbeleid dient 

het gebruik van sterk contrasterende kleuren in de omgeving te worden 

vermeden en bij voorkeur voor baksteen in aardkleuren te worden 

gekozen in combinatie met lichte kozijnen. 

  

Welstandsadvies Aanhouden 

Behandelwijze Grote commissie 

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning 

Behandeling 10-11-2022 

 

Bevindingen Het plan ligt opnieuw voor. Er zijn nieuwe tekeningen ingediend. De 
entree is aangepast: die is teruggelegd en voorzien van een luifel en 
penanten. De reclame op de gevel maakt geen deel uit van deze 
behandeling. 
  

Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan, over afwijking wordt 
beslist na het advies van de commissie. De commissie heeft het plan 
beoordeeld op basis van de gebiedsgerichte (4. Centrum Bennebroek) en 
objectgerichte criteria.  
  

De commissie houdt vast aan haar eerdere advies over de dakkapellen. 
Ook dient de bemonstering nog steeds plaats te vinden. Aanvullend 
vraagt de commissie de zijwangen van de entree in metselwerk uit te 
voeren. De aanvraag wordt aangehouden totdat de gevraagde 
aanpassingen zijn doorgevoerd en de bemonstering is aangeleverd. 
  

Ten overvloede: de commissie kan een reclame-uiting alleen beoordelen 

als er een concreet voorstel wordt ingediend.  

Welstandsadvies Aanhouden 

Behandelwijze Grote commissie 

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning 

Behandeling 13-10-2022 

 

Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een pand met 4 appartementen, winkelruimte en ruimte voor 

krantuitgifte. Dit voorstel in 2020 op hoofdlijnen akkoord bevonden. Het 

betreft sloop / nieuwbouw. Een eenlaags volume wordt gesloopt, 

hiervoor in de plaats komt een tweelaags volume met een afgeknot 

schilddak met een verhoging tot drie en halve laag aan de voorzijde. In 
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de voorgevel komen op begane grondniveau gevelopeningen tot op het 

maaiveld. Op de verdieping worden de gevelopeningen voorzien van 

een glazen borstwering. In het voordakvlak worden twee dakopbouwen 

in de goot geplaatst. De achtergevel wordt op de verdieping voorzien 

van een doorlopend balkon, geplaatst op de uitbouw. In de kap komen 

twee  
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opbouwen die door de goot steken en voorzien zijn van openslaande 

deuren en een uitstekend balkon. 

  

Het voorstel voldoet niet aan het bestemmingsplan maar past binnen 

de 10% afwijking. Over afwijking wordt beslist na advies van de 

commissie. De ontwikkeling vindt plaats in centrum Bennebroek.  

  

 De commissie heeft geen bezwaar tegen de massa en de plaatsing van 
het nieuwe volume. Wel constateert zij dat de dakkapellen in de goot 
staan geplaatst waardoor deze niet langer ogen als dakkapel maar als 
dakopbouw. De commissie vraagt minimaal één dakpan afstand tot de 
goot te houden. Verder vraagt de entree om rijker materiaalgebruik en 
aanduiding aangezien de entree vlak in de gevel zit. Meer plastiek is hier 
gewenst. De commissie heeft verder twijfels over de kleur van de 
baksteen - gele bakstenen en de kozijnkleur zijn atypisch voor de straat - 
en ziet deze graag bemonsterd worden. Tot slot vraagt de commissie 
zich af of er nog reclame zal worden toegepast.  
De commissie houdt de aanvraag aan inafwachting van nadere 

informatie en een aangepast ontwerp.  

Welstandsadvies Aanhouden 

Behandelwijze Grote commissie 

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning 
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Abraham van der Hulstln 22, 2121XM Bennebroek 

MOOI nummer  23010012 

Zaaknummer partij  LS-1138095 

Omschrijving het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 

Aantal voorgaande 

behandelingen 

0 

Gemeente Bloemendaal 

Objecttype Individuele woning 

Beoordelingskader 35. Woongebieden Bennebroek 

Bestemmingsplan  Voldoet aan bestemmingsplan 

Behandeling 05-01-2023 

 

Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
een dakkapel op het voordakvlak. De dakkapel is 3.40m breed. 
  

De aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria voor 35. 
Woongebieden Bennebroek en sneltoetscriteria. 
  

De dakkapel is te breed en dient conform de welstandsnota maximaal 3 
meter te zijn, en overeen te komen met de reeds gerealiseerde 
dakkapellen. De commissie vraagt het vlak tussen het boeideel en de 
bovenkant van het kozijn te laten vervallen en het kozijn tegen het 
boeideel te plaatsen. Verder constateert de commissie dat in de 
detailtekening (2) de daktrim lager lijkt te zitten dan de dakopstand en 
daarmee niet overeenkomt met de aanzichttekeningen. Het boeideel 
mag maximaal 25 cm meten. Verder ontbreken materialen en kleuren, 
hierin dient aangesloten te worden op de nota. 
  

De commissie houdt de aanvraag aan in afwachting op de ontbrekende 

stukken en het aangepaste ontwerp. 

Welstandsadvies Aanhouden 

Behandelwijze Grote commissie 

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning 
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Anjelierenlaan 6, 2111BP Aerdenhout 

MOOI nummer  23010018 

Zaaknummer partij  LS-1129258 

Omschrijving het uitbreiden van de woning 

Aantal voorgaande 

behandelingen 

0 

Gemeente Bloemendaal 

Objecttype Individuele woning 

Beoordelingskader 33 Spiegelenburghlaan e.o. 

Bestemmingsplan  Voldoet aan bestemmingsplan 

Behandeling 05-01-2023 

 

Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van 
een woning. De woning wordt aan de voor- en achterzijde uitgebreid. 
Aan de achterzijde komt op de uitbreiding een dakterras.  
  

De aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria voor gebied 33 
Spiegelenburghlaan e.o. en sneltoetscriteria. 
  

De commissie kan zich op hoofdlijnen vinden in het ontwerp, maar vindt 
de dakrand niet passend bij het gebouw. De dakrand is te hoog en te 
klassiek vormgegeven. Deze dient soberder te worden uitgevoerd zoals 
de bestaande goot voorzien van een klein overstek. De commissie 
adviseert niet akkoord te gaan met de aanvraag, tenzij hier aan wordt 
voldaan.  
  

Ten overvloede: De dakkapel op het achterdakvlak is onder voorwaarden 
vergunningvrij, maar staat op tekening zeer dicht op de hoekkeper, dit is 
niet toegestaan.  
  

Welstandsadvies Niet akkoord, tenzij 

Behandelwijze Grote commissie 

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning 
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