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Betreft: herstel omgevingskwaliteit Zeeweg/Brouwerskolkweg (zaak522644) 

Geacht college van B&W, 

We verzoeken u om de omgevingskwaliteit Brouwerskolkweg/Zeeweg te (laten) 

herstellen en te verbeteren door aanleg van een visueel afschermend struweel 

met deels groenblijvende, inheemse struiken van minimaal 2 meter hoog. 

Onjuiste weergave van ons belang in bezwaarprocedure 

Op 05-01-2020 hebben we bezwaar aangetekend omdat de tekening van de 

nieuwe tennisbaan bij de aanvraag d.d. 25-09-2019 niet overeenstemde met de 

tekening d.d. 10-04-2019 die u bij heroverweging op bezwaar heeft vastgesteld 

als behorend bij de vergunning nr 277295 d.d. 31-08-2018 en 17-09 2019. 

Bij brief van 15 september 2020 (zaaknr 522644) heeft u gereageerd op ons 

bezwaar. 

U schrijft dat we bezwaar maken tegen het plaatsen van een hekwerk en 

lichtmasten.  

Wij hebben geen bezwaar gemaakt tegen hek en lichtmasten. 

Ook is het onjuist dat we instemmen met 2 m hoge ligusterstruiken hetgeen op 

blz 10 van het advies van de bezwaarschriften commissie wordt vermeld. 

Behoud en herstel omgevingskwaliteit 

We hebben bezwaar aangetekend tegen de aantasting van de omgevingskwaliteit 

door de uitbreiding van het tenniscomplex WOC.  

Deze uitbreiding is op de volgende punten niet overeenkomstig de vergunning nr 

277295 d.d. 31-08-2018 en 17-09-2019: 

- 2 tennisvelden zijn niet overeenkomstig de tekening aangelegd: het maaiveld is 

+1000mm opgehoogd en het complex is te ver in oostelijke richting uitgebreid, 

- het afschermend struweel bij de picknick plaats is door WOC gerooid, 

- het plantvak langs het parkeerterrein is minstens 1 meter te smal, 

- herplant met visueel afschermend struweel heeft tot op heden niet 

plaatsgevonden. 
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We hebben daarna zowel het bestuur van WOC als de gemeente Bloemendaal 

gevraagd de omgevingskwaliteit te herstellen (zie bijlage) 

Hierop is geen reactie ontvangen. 

Vanwege de afwijkingen van de verleende vergunning hebben we op 23-03-2020 

aan B&W een handhavingsverzoek gestuurd.  

 

 

Conclusie 

We vinden dat bij de beantwoording van ons bezwaar op de essentie van ons 

bezwaar – de aantasting van de landschappelijke kwaliteit- niet is in gegaan.  

Ons belang is daardoor bij de heroverweging van uw beslissing niet betrokken. 

U schrijft dat we bij de rechtbank in beroep kunnen gaan. 

Wij hebben geen behoefte aan verdere juridische escalatie.  

 

Het lijkt ons effectiever om geld, tijd en energie in te zetten voor een 

daadwerkelijk herstel van de omgevingskwaliteit. 

 

Verzoek 

We verzoeken u dit najaar de aanplant van een visueel afschermend struweel 

met deels groenblijvende, inheemse struiken van minimaal 2 meter hoog te 

(laten) realiseren. 

 

Namens de Stichting Vrienden van Middenduin, met vriendelijke groet 

 

EGM Prins, voorzitter SVvM 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herstel Groene Zoom na kap bij baanuitbreiding WOC 

 

 

 

 

 

1. Plantvak groter maken overeenkomstig maten beslissing d.d. 17-09-2019 

(minimaal 1, 66 m aan de noordzijde bij de Zeeweg en 4,52 aan de zuidzijde) 

Nu is het plantvak langs parkeerterrein ruim een meter te smal uitgevoerd rep 

0,60m en 3,16m 

       

 

Realisatie: verbreden plantvak overeenkomstig vergunning 



2. vervangen dichte steenbestrating door grastegels overeenkomstig bestrating 

picknick plaats i.v.m. compensatie en verbetering waterhuishouding. Noodzaak 

vloeit voort uit vergunning aanvraag nr 4675675 d.d. 25-09-2019 voor extra 

baan, met hekwerk en masten: 

waarbij tekening d.d. 08-03-2019 op 29-10-2019 is gewijzigd onder meer wat 

betreft 

-Maaiveld met peil indicatie en aanduiding maaiveld verhoging + 1000 mm 

-Keerwanden en drainage rondom 2 nieuwe velden 

 

Realisatie: Middelvoorschrift voor grastegels opnemen bij beslissing na 

bezwaar. 

 

3. Aanplant van een houtwal van tenminste 2 meter hoog voor minstens de helft 

bestaande uit Taxus, Liguster, Hulst en voor het overige bestaande uit Meidoorn, 

Veldesdoorn, Kardinaalsmuts, Eiken en Hazelaar. 

Een hoge visuele afscherming is nodig i.v.m. (niet vergunde) verhoging van 

maaiveld van bij 2 tennisbanen (waarvan een verplaatst en één nieuwe baan) 

Hoogte is nog belangrijker geworden omdat het maaiveld van 2 banen met een 

meter opgehoogd is waardoor ze nog meer in het zicht zijn gekomen. 

Ook voor de beschutting rondom het picknick plaatsje is een hoog opgaand, en 

voldoende breed struweel nodig. 

 

Realisatie: Middelvoorschrift voor beplanting met struiksoort en maatvoering 

opnemen bij beslissing na bezwaar. 

 

 

Zo was het tot 2020   Zo is het na kap en aanleg banen 

       

Beschut picknick plaatsje   Plantvak te klein 
Visuele afscherming  Beschutting picknickplaats weg 

Dichte bestrating belemmert begroeiing 

Landschappelijk verrommeling  


