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Overveen, 12-12-2021 

Betreft: Realisatie beplanting rondom uitbreiding tennisbanen WOC 

Uw kenmerk: 836139 

Bijlage foto’s: beplanting d.d. 7 december 2021  

 

 

Geachte burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

Op 30 november 2021 heeft u ons geïnformeerd over uw beslissing op bezwaar 

inzake de last onder dwangsom WOC d.d. 24 november 2021. 

Als gevolg van deze beslissing dreigt het herstel van de omgevingskwaliteit nog 

langer te gaan duren. 

We verzoeken u de huidige beplanting aan te passen zodat er binnen enkele 

jaren een groen afschermende begroeiing rondom het tenniscomplex WOC terug 

komt. 

Hieronder lichten we dit verzoek en de verantwoordelijkheid van de gemeente 

toe. 

 

Beslissing op bezwaar d.d. 24 november 2021. 

De adviescommissie bezwaarschriften heeft geadviseerd om het besluit 

bestuursdwang in te trekken vanwege meerdere juridische vormfouten. 

Het is begrijpelijk dat u dientengevolge gedwongen bent het besluit tot 

bestuursdwang d.d. 23 maart 2021 te herroepen. 

Wij vinden het echter opmerkelijk dat u bij deze beslissing op bezwaar ons 

verzoek tot handhaving d.d. 23 maart 2020 afwijst. 

Deze afwijzing volgt niet uit het advies van de bezwaarschriftencommissie. 

 

    rienden van  Middenduin  

http://www.vriendenvanmiddenduin.nl/
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Als motief voert u verder aan dat er een groenstrook gerealiseerd zou zijn die het 

zicht op de tennisbaan weg zou nemen. Ook zou de groenstrook zijn aangelegd 

met snel opgaande beplanting. Deze beweringen zijn onjuist.  

Bij de hoorzitting is aan de orde geweest dat bij de aanleg van de tennisbanen is 

afgeweken van de vergunning en daardoor de plantvakken te klein geworden 

waren. De gemeente heeft hierop niet handhavend opgetreden maar de 

plantvakken in oostelijke richting uitgebreid. 

Deze handelswijze hebben we als pragmatisch aangemerkt. Nadrukkelijk is 

aangegeven dat er nog wel een goede afschermende beplanting moest komen. 

Het plantgoed dat in opdracht van de gemeente was aangebracht was en is 

ontoereikend. 

De Stichting Vrienden van Middenduin is het niet eens met uw besluit om het 

verzoek tot handhaving af te wijzen. 

Onmiskenbaar is komen vast te staan dat bij de aanleg van de tennisbanen is 

afgeweken van de vergunning. In deze situatie is het aan het bevoegd gezag om 

een gedoogbesluit te nemen.  

Ook is nog steeds niet voldaan aan de verplichting tot voldoende herplant zodat 

binnen enkele jaren een visuele afscherming hersteld wordt. Met een 

gedoogbesluit zou u hiertoe nadere voorwaarden kunnen stellen. 

Hoe verder? 

Wij kunnen uw besluit voorleggen aan de bestuursrechter. Dit termijn hiervoor is 

uiterlijk 4 januari 2022. Wij zullen ons hierop beraden. 

We hebben u bij brief van 11 november 2021 verzocht om in de nu ontstane 

situatie als gemeente de verantwoordelijkheid te nemen. In uw besluit van 24 

november 2021 doet u deze brief af als een verzoek tot handhaving. Echter het 

is een verzoek aan de gemeente om de situatie te herstellen zo mogelijk in 

overleg en met medewerking van tennisvereniging WOC. 

De beplanting die in januari 2021 in opdracht van de gemeente is aangebracht, is 

voor het doel -het herstel van de landschappelijke kwaliteit van de omgeving-

onvoldoende. Het plantgoed is te klein, de beplantingsdichtheid is te groot en er 

zijn slechts enkele dennen en taxus struiken als groenblijvend struweel 

aangeplant. Een deel van de beplanting is bovendien door diverse oorzakene niet 

aangeslagen. Ter illustratie voegen we enkele foto’s bij. 

Herstel van de landschappelijke kwaliteit in dit gebied weegt extra zwaar omdat 

de Zeeweg de entree is van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.  

Zowel de Stichting Ons Bloemendaal als de Stichting Vrienden van Middenduin 

hebben twee jaar geleden uw aandacht gevraagd voor de verbetering van de 

openbare ruimte op de hoek Zeeweg/Brouwerskolkweg. 

We veronderstellen dat het bijzondere karakter van de Zeeweg -recent nog 

gekarakteriseerd als de “Rembrandt onder de Zeewegen- bij u genoegzaam 
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bekend is. Bovendien is herstel van de beplanting met dicht inheems struweel 

geheel in de ambitie van het Biodiversiteitsplan van de gemeente. 

Conclusie 

De landschappelijke kwaliteit van de openbare ruimte op de hoek van de Zeeweg 

en de Brouwerskolkweg is door de uitbreiding van het tenniscomplex WOC 

aangetast. 

Juridische escalatie heeft tot nu toe niet geleid tot een herstel. 

De Stichting Vrienden van Middenduin verzoekt u als bevoegd gezag voor de 

openbare ruimte aanvullende maatregelen te treffen die op termijn van enkele 

jaren leiden tot een visuele afscherming van het tenniscomplex. 

Uw reactie zien we graag op korte termijn tegemoet. 

  

Namens de Stichting Vrienden van Middenduin, 

Hoogachtend, 

 

Drs E.G.M.Prins, voorzitter SVvM 

 

 

 

Beplanting oostzijde WOC 7 december 2021 


