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Vergadering ARK Bloemendaal, 19-01-2023 13:00 - 15:00

1. Lonbar Petrilaan 10, 2051EJ Overveen

MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving

Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente

Zaakbeheerder

Objecttype

Beoordelingskader

Bestemmingsplan 

23010463

LS-1122401

het wijzigen van gevelkozijnen en het vergroten van het huis 
0

Bloemendaal

Individuele woning

9. Villagebied Overveen

Voldoet aan bestemmingsplan

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 
kozijnen en het vergroten door middel van een uitbreiding van de 
bestaande aanbouw van een twee-onder-een-kapwoning. 

Vergroten woning
De bestaande gang naar de garage aan de noordgevel wordt door 
middel van een uitbreiding op de begane grond uitgebreid tot een 
keuken. De nok van de aanbouw wordt verhoogd, in het voordakvlak 
komt een kleine dakkapel en het kozijn op de begane grond van de 
oostgevel wordt gewijzigd. De dakpannen zijn als bestaand. 

Wijzigen kozijnen en verwijderen erker
In het bestaande volume worden de volgende kozijnen gewijzigd: alle 
kozijnen op de begane grond van de oostgevel, het kozijn op de begane 
grond van de noordgevel in een erker, alle kozijnen op de begane grond 
en de eerste verdieping van de westgevel en de kozijnen op de eerste 
verdieping van de zuidgevel. De erker aan de oostgevel wordt verwijderd 
ten behoeve van twee kozijnen.

Het plan voldoet aan het bestemmingsplan. De commissie heeft het plan 
beoordeeld op basis van de gebiedsgerichte (9. Villagebied Overveen) en 
objectgerichte criteria. 

De commissie heeft de volgende opmerkingen:

·Het kozijn in de oostgevel van de keuken dient ofwel gedetailleerd te
zijn als de garagedeur ernaast, ofwel als de kozijnen van het 
hoofdvolume, passend bij de bestaande architectuur.

Bevindingen

Behandeling 19-01-2023
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·De noodzaak voor het verwijderen van de erker van de oostgevel van
het hoofdvolume is de commissie onduidelijk. Ze vraagt deze keuze te 
motiveren.

·Volgens de welstandsnota zijn dakkapellen op een aanbouw niet
toegestaan.
De aanvraag wordt aangehouden totdat het bovenstaande wordt 
uitgewerkt en toegelicht.
AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Bloemendaal, 19-01-2023 13:00 - 15:00

2. Meerweg 1a, 2121VA Bennebroek

MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving

Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente

Zaakbeheerder

Objecttype

Beoordelingskader

Bestemmingsplan 

23010468

LS-1131204

het bouwen van een berging/hobbyruimte 
0

Bloemendaal

Kleine bouwwerken bij woningen

35. Woongebieden Bennebroek

Voldoet aan bestemmingsplan

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een berging achter een woonhuis, zichtbaar vanaf het openbare 
achterpad. De eenlaagse berging heeft een oppervlakte van 4,5 x 6 m en 
een plat dak. Alle gevels worden gemetseld in een roodbruine steen. In 
de zuidwestgevel komt een dubbele deur; in de noordoostgevel een 
enkele. De houten deuren worden wit geschilderd.

Het plan voldoet aan het bestemmingsplan. De commissie heeft het plan 
beoordeeld op basis van de gebiedsgerichte (35. Woongebieden 
Bennebroek) en objectgerichte criteria. 

De commissie heeft geen bezwaar en adviseert akkoord te gaan met de 
aanvraag.

Bevindingen

Behandeling 19-01-2023

AkkoordWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Bloemendaal, 19-01-2023 13:00 - 15:00

3. Brouwerskolkweg 5a, 2051ED Overveen

23010471MOOI nummer 

LS-1149872Zaaknummer partij 

Omschrijving het plaatsen van zonnepanelen in de tuin

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

Gemeente

Zaakbeheerder

Bloemendaal 

Objecttype Kleine bouwwerken bij woningen

Erfgoedstatus Gemeentelijk monument

Beoordelingskader 26. Duinlandschap, landgoederen, overige bosgebieden en parken
(zuid/westelijk deel)

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

Het betreft een preadvies voor het plaatsen van 36 all 
black-zonnepanelen op een schans in de tuin van een villa, die een 
gemeentelijk monument is. De schans wordt op een helling geplaatst - 
de beoogde oppervlakte bedraagt 17,22 x 11,34 m. Vanuit de openbare 
ruimte zijn de panelen niet zichtbaar. 

Het plan voldoet aan het bestemmingsplan. De commissie heeft het plan 
beoordeeld op basis van de gebiedsgerichte (26. Duinlandschap, 
landgoederen, overige bosgebieden en parken), objectgerichte en 
monumentencriteria. 

De commissie heeft geen bezwaar, gaat op hoofdlijnen akkoord en kijkt 
uit naar de aanvraag.

Bevindingen

Behandeling 19-01-2023

AkkoordWelstandsadvies
AkkoordErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
PreadviesAanvraagsoort
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Vergadering ARK Bloemendaal, 19-01-2023 13:00 - 15:00

4. Crocussenlaan 5, 2121SN Bennebroek

MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving

Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente

Zaakbeheerder

Objecttype

Beoordelingskader

Bestemmingsplan 

23010243

KW 1146564

plaatsen dakkapellen voor- en achterzijde

0

Bloemendaal

Overig

35. Woongebieden Bennebroek + 1. Dakkapellen 
Voldoet aan bestemmingsplan

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
dakkapellen in het voor- en achterdakvlak van een rijtjeswoning.

Dakkapel in het voordakvlak
De driedelige dakkapel wordt 3 m breed en 1,5 m hoog. De ramen en 
kozijnen worden in kunststof uitgevoerd, het boeideel (22 cm hoog) in 
keralit; alle krijgen de kleur RAL9016. De wangen worden in zink 
uitgevoerd. 

Dakkapel in het achterdakvlak
De vijfdelige dakkapel wordt 4,4 m breed en 1,75 m hoog. De ramen en 
kozijnen worden in kunststof uitgevoerd, het boeideel (22 cm hoog) in 
keralit; alle krijgen de kleur RAL9016. De wangen worden in zink 
uitgevoerd. 

Het plan voldoet aan het bestemmingsplan. De commissie heeft het plan 
beoordeeld op basis van de gebiedsgerichte (35. Woongebieden 
Bennebroek) en sneltoetscriteria (1. Dakkapellen). 

De commissie adviseert niet akkoord te gaan met de dakkapel in het 
voordakvlak, tenzij die wordt uitgevoerd als de trendsetter op nummer 
1. Op het tekenwerk dient deze ook aangegeven te worden. Daarnaast
geeft de commissie mee dat de dakkapel op het achterdakvlak niet
vergunningvrij is omdat deze niet voldoet aan de in de welstandsnota
gestelde voorwaarden voor vergunningvrije dakkapellen. De commissie
adviseert aan te sluiten bij de trendsetter, de dakkapellen aan voor- en
achterzijde op nummer 1 zijn vergund.

Bevindingen

Behandeling 19-01-2023

Niet akkoord, tenzijWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
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OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Bloemendaal, 19-01-2023 13:00 - 15:00

5. Zandvoorterweg 23, 2111GP Aerdenhout

MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving

Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente

Zaakbeheerder

Objecttype

Beoordelingskader

Bestemmingsplan 

23010477

KW 1126307

vervangen kap woonhuis en wijzigen kozijn vooorgevel 
0

Bloemendaal

Individuele woning

12. Veldlaan en Zuidlaan e.o. (bijzonder welstandsgebied) 
Voldoet aan bestemmingsplan

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren van de 
kap van het oostelijke deel van een twee-onder-een-kapwoning en het 
wijzigen van een kozijn in de voorgevel. Om de kap te kunnen isoleren 
wordt deze met 50 mm opgehoogd en wordt de schoorsteen verwijderd. 
Het verschil in nokhoogte met de belendende woning wordt 
opgevangen door de tweede bestaande schoorsteen. De bestaande 
dakpannen en goten worden hergebruikt. Op de begane grond van de 
voorgevel - links van de entree - wordt een enkel kozijn gewijzigd in een 
driedelig kozijn, dat wordt gedetailleerd als het bestaande kozijn aan de 
andere kant van de entree.

Het plan voldoet aan het bestemmingsplan. De commissie heeft het plan 
beoordeeld op basis van de gebiedsgerichte (12. Veldlaan en Zuidlaan 
e.o.) en objectgerichte criteria.

De commissie heeft geen bezwaar tegen de wijziging van de gevel en 
het verwijderen van de schoorsteen. Ze is echter niet overtuigd dat de 
bouwkundige uitvoering het gewenste beeld oplevert en gaat daarom 
niet akkoord en nodigt de architect uit voor nader overleg. Onder andere 
de volgende punten dienen besproken te worden:

·Hoe worden de aansluitingen van het verhoogde dakpakket op de
dakkapel en het dak van de topgevel uitgewerkt?

·Hoe wordt de verhoogde kap aangesloten op de kap van de
belending? Waarom wordt hier niet met een kantpan gewerkt?

·Zou het isolatiepakket niet aan de binnenkant van het dak toegepast
kunnen worden?

Bevindingen

Behandeling 19-01-2023

Niet akkoord, nader overlegWelstandsadvies
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Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Bloemendaal, 19-01-2023 13:00 - 15:00

6. Zocherlaan 4, 2061DK Bloemendaal

MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving

Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente

Zaakbeheerder

Objecttype

Erfgoedstatus

Beoordelingskader

Bestemmingsplan 

23010261

KW 1113207

aanpassing verharding buitenterrein bij Carré van Bloemendaal 
0

Bloemendaal

Woningcomplex

Rijksmonument

20. Park Brederode (vml. Psych. Ziekenhuis)

Voldoet aan bestemmingsplan

Het betreft een preadvies monument voor een aanpassing aan het 
verharde buitenterrein bij Carré van Bloemendaal. Het bestaande open 
legpatroon van tegels - dat rondom het gebouw ligt - wordt vervangen 
door een meer aaneengesloten patroon.

Het plan voldoet aan het bestemmingsplan. De commissie heeft het plan 
beoordeeld op basis van de gebiedsgerichte (20. Park 
Brederode), objectgerichte en monumentencriteria. Het betreft een 
rijksmonument.

Voordat de commissie kan adviseren over deze aanvraag is het nodig om 
de kwalitatieve beperkingen in de overeenkomst of koopcontracten te 
onderzoeken. Tevens is er bij eerdere advisering gestuurd op het 
voorkomen van een 'achterkantsituatie' en zijn daar duidelijke afspraken 
over gemaakt. De aanvraag wordt aangehouden in afwachting van meer 
informatie over de kwalitatieve beperkingen en afspraken. Daarbij 
adviseert de commissie om de (landschaps)architect van het originele 
ontwerp bij de nieuwe planvorming te betrekken.

Bevindingen

Behandeling 19-01-2023

AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
ErfgoedbehandelingBehandelwijze
Preadvies monumentAanvraagsoort
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Vergadering ARK Bloemendaal, 19-01-2023 13:00 - 15:00

7. Rijnegomlaan 36, 2111XP Aerdenhout

MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving

Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente

Zaakbeheerder

Objecttype

Beoordelingskader

Bestemmingsplan 

22120120

HvW 1135741

realiseren dakkapel zijdakvlak

1

Bloemendaal

Individuele woning

33. Spiegelenburghlaan e.o. (regulier welstandsgebied)

Voldoet niet aan het bestemmingsplan, maar de gemeente werkt mee 
aan afwijking

Het plan ligt opnieuw voor. Er zijn tekeningen en foto's aangeleverd 
waaruit blijkt dat de bestaande dakkapel even ver van de nokvorst af 
staat als de aangevraagde. De aanvrager is aanwezig voor een 
toelichting.

Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan, maar de gemeente 
werkt mee aan een afwijking. De commissie heeft het plan beoordeeld 
op basis van de gebiedsgerichte (33. Spiegelenburghlaan e.o.) en 
objectgerichte criteria. 

De commissie adviseert niet akkoord te gaan, tenzij:

·Het boeideel voldoet aan de nota. Met een lager boeideel dan in het
huidige ontwerp ontstaat er meer ruimte tussen de dakkapel en de 
hoekkepers. Volgens de welstandsnota mag een boeideel van een 
dakkapel maximaal 25 cm hoog zijn.

·De dakkapel aan weerszijden 10 cm versmald wordt. In totaal dient de
breedte dus 20 cm kleiner te worden.

·Er dakoverstek wordt toegevoegd, hetgeen de dakkapel een slanker
aanzicht geeft. 

Bevindingen

Behandeling 19-01-2023

Niet akkoord, tenzijWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan. Op de aanvraag zijn 
de criteria voor het gebied 33. Spiegelenburghlaan e.o. (regulier 

Bevindingen

Behandeling 08-12-2022
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welstandsgebied) en de sneltoetscriteria van toepassing.

De aanvraag Omgevingsvergunning betreft het plaatsen van een 
dakkapel in het zijdakvlak van een twee-onder-een-kapwoning ter 
vervanging van een driedelige dakkapel en een dakraam. De beoogde 
dakkapel is gelijk aan de dakkapel van de belendende woning die echter 
zonder vergunning is gebouwd.

Uitgaande van het beleid voldoet de dakkapel qua plaatsing in het 
dakvlak niet aan de criteria. De commissie gaat derhalve niet akkoord 
met de aanvraag.
Indien kan worden aangetoond dat de oorspronkelijke dakkapel ook 
dicht op de hoekkeper is ontworpen is wellicht een afwijking van het 
beleid mogelijk.

De commissie vraagt hierin overtuigd te worden.
Niet akkoordWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Bloemendaal, 19-01-2023 13:00 - 15:00

8. Vrijburglaan 13, 2051LA Overveen

MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving

Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente

Zaakbeheerder

Objecttype

Beoordelingskader

Bestemmingsplan 

23010300

MvO-1157872

bouwen dakkapel in het voordakvlak

0

Bloemendaal

Kleine bouwwerken bij woningen

32. Joan Mauritsplein en Oranje Nassaulaan e.o. + 1. Dakkapellen 
Voldoet aan bestemmingsplan

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een dakkapel in het noordelijke gedeelte van het voordakvlak van een 
drie-onder-een-kapwoning. De tweedelige dakkapel wordt 1,65 m hoog 
en 3 m breed. Ze wordt uitgevoerd met kunststof kozijnen.

Het plan voldoet aan het bestemmingsplan. De commissie heeft het plan 
beoordeeld op basis van de gebiedsgerichte (32. Joan Mauritsplein en 
Oranje Nassaulaan e.o.) en sneltoetscriteria (1. Dakkapellen). 

De ingediende stukken zijn onvoldoende om op te kunnen adviseren. De 
commissie houdt de aanvraag aan in afwachting van:

·De dakkapel van de buren dient op tekening te worden aangegeven.
·De maatvoering van het boeideel.
·De kleuren van de diverse onderdelen van de dakkapel.

De commissie geeft mee dat de dakkapel exact gelijk aan die van de 
buren dient te zijn in positie (horizontale belijning), indeling (niet 
driedelig als bij de buren, maar tweedelig), detaillering en 
materialisering. 

Bevindingen

Behandeling 19-01-2023

AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Bloemendaal, 19-01-2023 13:00 - 15:00

9. Kleine Sparrenlaan 4, 2121CK Bennebroek

MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving

Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente

Zaakbeheerder

Objecttype

Beoordelingskader

Bestemmingsplan 

23010575

HvW 1144401

realiseren dakopbouw

0

Bloemendaal

Individuele woning

11. Villagebied Bennebroek 
Voldoet niet aan bestemmingsplan

Het betreft een preadvies voor het realiseren van een dakopbouw op een 
eenlaagse vrijstaande jaren '70-woning. Aan de commissie wordt 
gevraagd of een dakopbouw denkbaar is, zonder dat er een uitgewerkt 
ontwerp is ingediend.

Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan. De commissie heeft het 
plan beoordeeld op basis van de gebiedsgerichte (11. Villagebied 
Bennebroek) en objectgerichte criteria. 

De ingediende schets is onvoldoende om te kunnen beoordelen. De 
commissie constateert dat het bestaande gebouw zorgvuldig is 
ontworpen. Ze ziet mogelijkheden voor een dakopbouw, maar die dient 
tevens zorgvuldig - en binnen de regels - ontworpen te worden. Het 
advies is om een architect te betrekken bij het ontwerp. De aanvraag 
wordt aangehouden in afwachting op een verder uitgewerkt plan.

Bevindingen

Behandeling 19-01-2023

AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
PreadviesAanvraagsoort
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