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Aan:

Het College van burgermeester en wethouders

T.a.v. het hoofd van de afdeling Bouw- en Won¡ngtoezícht.

Postbus 352

2100 AJ Heemstede

01 iul 2019 1001029

Heemstede, 30-6-2019

Zlensw{ze KDV Camplaan tl{l

Gezien de ligging van de buitenspeelplaats van het KDV in een zeer rustige binnentuin vind ik een

kleinschafig KDV met BSO van maximaalc.a. 30 kinderen nog net aanvaardbaar.

Waar ik mij over verbaas is dat u in uw afweging om de uitbreiding van het KDV toe te staan, terug
grijpt op de vorige verleende toestemm¡ng voor 93 kinderen. Deze is inmiddels juridisch verjaard en

m.i. niet van toepassing op de huidige aanvraag. Het pand is meer dan één jaar niet als KDV gebruikt.

leder weldenkend mens kan begrijpen dat de geluidshinder van 93 kinderen méér is dan die van 30

kinderen,

Dit kan zijn in geluidsvolume of in de tijdsduur van de hinder.

Waarom maakt de gemeente geen onderscheid in een kleinschalig KDV ( c.a. 3O kinderen) en een

grootschalig KDV ? €r zijn diverce Nederlandse geme€nten die dat weldoen.

Elk tyæ KDV heeft daar zijn eigen ruimteliJke ordening voonvaarden zoals:

Aantal parkeerplaatsen, Kiss and Ride voorzieningen, ligging van het KDV in de wijk enz. enz.

ln Heemstede wordt er wel volgens mij wel erg gemakkelijk over gedacht door B&W.

Ook vind ik het vreemd dat u de bestemmingsplan wijzigging van de 2 bovenste verdieplngen als een

verglssing aanmerkl.

Ðe omwonenden hebben toekomstige geluidshinder en we voelden ons beschermd door het
gewijzigde bestemmingsplan.

ln mijn ogen wordt het commerciële belang van een ondernemer nu vóór het leefbaarheidsbelang

van de omwonenden geplaatst. Dit neem ik u zeer kwalijk.

Getekend,



Mijn naam is

Zienswijze m.b.t. KDV Camplaan 40

en ik woon in de

Hierbij een reactie op het collegebesluit van 25 juni 2019 met onderwerp "Camplaan 40, aanvraag
omgevingsvergunn i ng kinderdagverblijf en bu itenschoolse opva ng".

Ondanks dat de mediation nog niet was afgerond en in weerwil van het advies van de gemeenteraad
werd het besluit tot vergunningverlening door het college reeds genomen.
Maar de conclusie was dan ook lang daarvoor door de gemeente reeds getrokken: juridische
argu menten spreken voor vergu n ningverlening.
Het lijdt geen twijfel dat de uitgebreide brief d.d. 26 juni 2019 van de gemeente aan bewoners die
eerder werd verzonden dan de afronding van de mediation betekent dat de verlening van de
voorlopige vergunning al langer vast stond.
Dit betekent dus ook dat het inspreken van bewoners bij de commissievergadering van de
gemeenteraad volkomen nutteloos is geweest en dit kost dan ook alleen maar tijd voor raadsleden
en bewoners.
Er wordt tegenwoordig door de gemeente nogal aangedrongen op bewonersparticipatie, dan mogen
wij als bewoners verwachten wel gehoord en serieus genomen te worden door het college. Dat
gevoel heb ik echter geenszins gekregen.

lk woon nu 58 jaar in de iaan en heb twee keer eerder overlast ondervonden:
De eerste keer van de firma die allereerst huisvestte op Camplaan 40 ,dit had niet zozeer te
maken met geluidsoverlast als wel met parkeerproblemen, de tweede keer met kinderopvang

dat er gehuisvest was en overlast veroorzaakte met geluid (schreewende kinderen)
en parkeren tot zelfs vaak voor mijn uitrit terwijl ik er toch iets verder vanaf woon.

lk heb daar zelf nooit over geklaagd, maar leefde ermee. Andere bewoners hadden er begrijpelijk
veel meer last van.
Maar wat ons nu te wachten staat, staat in geen enkele verhouding tot die overlast (90 tot 100
kinderen).
En dat soms ook nog in het weekend!

Verkeerstechnisch zou er geen probleem zijn wordt gesteld. Dit is nergens op gebaseerd, het is m.i.
eigen interpretatie van de gemeente. lk zal dit hier toelichten:
ln de ochtend rond openingstijden van het kinderdagverblijf staat de hele Camplaan van west naar
oost in de file. Wellicht zijn er twee plaatsen beschikbaar om de auto voor het kinderdagverblijf te
parkeren. En dan de aanname dat er wel in omlíggende straten of achter het raadhuis geparkeerd zal

worden. Volgens de conclusie van het college zijn er voldoende mogelijkheden om kort te parkeren
in de buurt, nou helemaal niet dus. Het is bovendien niet zo dat kinderen worden afgezet maar
ouders gaan mee naar binnen en willen zo snel mogelijk door naar hun werk. Gevolg is dat
omliggende straten te maken krijgen met enorme verkeersoverlast en helemaal gigantisch op de
marktdag. Bovendien zal met het autoluw maken van de Lanckhorstlaan het autoverkeer op de
Camplaan alleen maar toenemen.
Dit kan gemakkelijk leiden tot ernstige ongelukken, maar ja volgens het college is er
verkeerstechnisch toch geen probleem! Alléén heeft het college m.i. dan pas echt een juridisch
probleem.

En dan de geluidsoverlast: volgens het collegebesluit ruimtelijk niet relevant, ja dat is makkelijk
gezegd als je er zelf niet woont.



Al zouden geluidsmetingen binnen de norm blijven, het kan toch niet de bedoeling zijn dat de
buurtbewoners hier niet meer met plezier wonen.

Er wordt geschermd met wachtlijsten, maar er zijn in Heemstede nauwelijks wachtlijsten.
Er schijnt op maandag, dinsdag en donderdag wel wat druk te zijn, maar nauwelijks wachtlijsten.
Bovendien zijn die wachtlijsten altijd vervuild, omdat ouders zich voor de zekerheid bü 2 of 3 locaties

inschrijven. Ja voor babies is het een beetje krap, misschien enkele maanden, maar dat wordt vooral
veroorzaakt door personeelsgebrek.

Voor andere leeftijds-categorieën, valt het allemaal erg mee.
Maar ja, de gemeente heeft ook alleen maar bij Casca geinformeerd. Dat daar wachtlijsten zijn zou

kunnen maar dit is zeker niet het geval bij alle andere kinderdagverblijven.
De buurt kent een grote dichtheid van Kinderdagverblijven, specifiek in dit leefgebied tel ik er zo al

vier andere. Les Petits(op HBC), Kindergarten ( (op Alliance), Op Stoom (Pleinl), Club Bambino
(Provincielaan). Allemaal goed bereikbaar met prachtige buitenspeel faciliteiten. Dus die behoefte
aan extra Kinderopvang is er helemaal niet.
Het zelfde geldt voor BSO Buitenschoolse opvang. Dat is immers allemaal ondergebracht bij de
Basisscholen; waarom zou je als Gemeente willen aansturen op externe BSO als dat alleen maar

logistiek gedoe met extra verkeersbewegingen in de gehele gemeente en zeker ook op de Camplaan

oplevert?
Hoe past externe Kinderopvang/ BSO in het gemeentelijk beleid van centrale Kinderhuisvesting bij

basisscholen?
Of is grootschalige Kinderopvang / BSO een nieuw speerpunt van dit College?

Waarom moet je dat als gemeente willen faciliteren.

Dan nog even over het kinderdagverblijf en haar leiding zelf:
lk heb nog nergens gehoord of gezien dat ook maar ergens enige
consideratie heeft met omwonenden en nog steeds geen excuses heeft aangeboden voor die idiote
aantijgingen naar buurtgenoten gedaan.

Naar mijn idee is het in deze zaak een niet zo betrouwbare dame die (wellicht door deze of gene

ingefluisterd) opeens overstag is gegaan om zeer bereidwillig, vriendelijk en toeschietelijk over te
komen, misschien gewaarschuwd dat een geduchte opponent is. Naar mijn idee is

deze dame alleen bezig om haar eigen doel te bereiken. lemand die zo met modder gooit verandert
niet opeens als een blad aan de boom. Ook iemand die, in het nauw gedreven, bedenkt om op het
stukje 'braakliggend' terrein voor het KDV" naast een gezellig parkje of klimrek te
maken (of er al niet genoeg overlast achter haar huis is). Dat getuigt toch wel van inzicht en van de

"goede" bedoelingen van deze dame na alles wat er gepasseerd is. Hoe bedenk je het!
Dit is m.i. een opportunistische dame die niet schroomt om naderhand haar ware gezicht te laten

zien. Wat zou kunnen inhouden dat als de definitieve vergunning binnen is zij weleens lak aan alle

afspraken zou kunnen hebben, inclusief aan afspraken met het gemeentebestuur. Echter in het
gemeentebestuur heb ik wat betreft het handhaven hiervan zeer weinig vertrouwen. Ze zullen zich

waarschijnlijk achter elkaar gaan verschuilen.

Zoals de gemeente al stelt "waar mogelijk" kunnen afspraken en regels met bewoners in de
vergunning worden opgenomen". Vrijblijvend maar je kunt ook niet anders verwachten, de
gemeente is er niet alleen voor de bewoners, maar in ieder geval ook voor andere belanghebbenden
Naar mijn idee moeten in het kader van de burgerparticipatie alle regels en afspraken( zeker van de

burgers) worden opgenomen in de vergunning.
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Met vriendelijke groet,



Zienswijze uitbreiding Kindervilla Camplaan Heemstede

Heemstede, Dinsdag 9 juli 2019

L.S.

Hierbij wil ik u mijn zienswijze kenbaar maken over de voorgenomen uitbreiding van de Kindervilla

Camplaan Heemstede.

a Belangen omwonenden
Niemand zit te wachten op een kinderdagverblijf of naschoolse opvang in zijn of haar

achtertuin. Het is ook niet logisch om dit in een woonwijk, grenzend aan bestaande

woonhuizen te realiseren. Het woongenot van de omwonenden wordt hierdoor ernstig
geschaad. Het mag dan in de avond en in de nacht rustig zijn, maar van 's morgens 07.00 tot
avond 19.00 uur schreeuwende kinderen in de achtertuin: wie zou dat wel willen.
Daarbij ligt het speelplein midden tussen de huizen, waardoor de muren als klankkast

fungeren en de geluidsoverlast alleen maar meer wordt.

a Parkeren en verkeersoverlast
Wat is het toch bijzonder dat de gemeente Heemstede durft te beweren dat er geen

verkeersoverlast, dan wel parkeerproblemen extra zullen ontstaan door de komst van de

Kindervilla met plek voor maar liefst 99 kinderen. Op de Camplaan is nu al veel

verkeerschaos en een levensgevaarlijk kruispunt met heel veel verkeersbewegingen. De

markt op woensdag werkt hier nog meer gevaarlijke verkeerssituaties in de hand. Kennelijk
wacht de gemeente op het eerste dodelijke slachtoffer... U kent zeer waarschijnlijk
ook het gezegde'Als het kalf verdronken is.....'

Jammer dat de gemeente niet vooruit durft te regeren i.p.v. de belangen van de

commerciële kindervilla te laten prevaleren. Kennelijk zwicht de gemeente liever voor
commerciële instellingen dan voor de belangen van de Heemstedenaren.

Behoefte aan Kinderopvang
Het huidige beleid van de gemeente Heemstede is gericht op lntegrale Kind Centra. Hoe

tegenstrijdig is het dus om een commerciële (zeker geen maatschappelfike) instelling zich te
laten vestigen midden in een woonwijk. Wellicht kun je dat voor een kinderdagverblijf (0-4
jaar) nog wel billijken, maar hoe onlogisch is het om Buitenschoolse Opvang toe te voegen

aan een commerciële instelling. De kinderen horen buitenschoolse opvang te krijgen op hun

eigen basisschool: zet daar de organisaties in die daarvoor geschikt zijn, zodat je ook geen

vervoersproblemen krijgt voor het halen en brengen met auto's van diverse

basisschoolkinderen naar de Kindervilla. ln het kader van het 'Groen denken' zeker ook veel

beter voor het milieu.

Geluidsoverlast
Als het niet de kinderen zijn die geluidsoverlast bezorgen, dan zijn het wel de arme geiten die

maar aan het mekkeren zijn.

a



a

Dieren horen bij de kindervilla, is de filosofie van het bedrijf, maar ze trekken wel op

vrijdagmiddag de deuren dicht, en laten de arme geiten aan hun lot over. Het is te belachelijk
voor woorden dat dit wordt getolereerd, terwijl 500 meter verderop de kinderboerderij

Groenendaal is gevestigd, met geiten, schapen, konijnen en wat al niet meer.

Een leuke naschoolse activiteit om met de kinderen naar toe te gaan, en daar de beesten te

bezoeken.

Het is dierenmishandeling de geiten ( en inmiddels ook konijnen) op te sluiten tussen de

muren van de buren en er verder geen aandacht aan te besteden.

Mijn voorstel is dan ook dat de burgemeester en wethouders elk weekend een geit mee naar

huis nemen, er goed voor zorgen en maandag weer mee terug nemen naar de Kindervilla.

Aangezien ik verwacht dat dit niet gaat gebeuren, wil ik u dringend vragen om de geiten en

andere dieren naar de kinderboerderij te laten verplaatsen.

Negatief advies van de Raad

lk was aanwezig bij de hoorzitting díe plaats vond op het Raadhuis toen het onderwerp

'uitbreiding Kindervilla' aan de orde was. Vele omwonenden hebben hun zienswijze laten

horen. De raad was deze avond zeer unaniem, en de partijen gaven nagenoeg allemaal een

negatief advies.

Dit wordt, blijkt na de uitspraak, zomaar van tafel geveegd. Het negatieve advies mag

worden genegeerd omdat er geen stemrecht aan vast zit.

De hele avond is dus een toneelstukje geweest, waarbij de uitkomst al vast lag: de

vergunning zou toch wel worden verstrekt.

Mijn vertrouwen in de (gemeentelijke) politiek was al niet zo groot, maar de gemeente

Heemstede heeft laten zien dat de politiek'dubbele agenda's heeft en 'dubbele afspraken

maakt'waar ze voorbij gaat aan de belangen van hun eigen burgers.

Het beleid klinkt bijna erger dan mekkerende geiten

Met vriendelijke groet,



From:
ïo:
Subject:
Date:

FW: Zienswijze Camplaan 40 van de achterburen (Hendrik de Keyserlaan 2)

10.07.2019 11: 15:36 (+0200)

Van: Raadsgriffier Heemstede

Verzonden: woensdag 10 juli 2019 9:46
Aan: Postbus lnformatiebeheer Heemstede <Postbus-lnformatiebeheer@heemstede.nl>

Onderwerp: FW: Zienswijze Camplaan 40 van de achterburen (Hendrik de Keyserlaan 2)

Geachte collega's,

Willen jullie onderstaande mail inboeken en het Verseon nummer doorgeven aan

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: woensdag L0 juli 2019 9:44
Aan: Raadsgriffier Heemstede <griffie@heemstede.nl>
Onderwerp: Zienswijze Camplaan 40 van de achterburen (Hendrik de Keyserlaan 2)

Geachte commissie,

De zienswijze van ons als direct omwonende van de Camplaan 40 hebben we reeds vele malen geuit via

insprekers, talloze stukken, onze advocaat etc etc.

lk kan me niet echt meer iets extra's bedenken dat we nog niet hebben overlegd.

3 punten moeten me nog wel van het hart.

1) Het zeer irritante geleidsoverlast van die geiten die ons als direct omwonenden uit de slaap houdt
is ronduit belachelijk. Die geiten kunnen er niets aan doen, maar dat "de onderneemster" denkt dat
ze op deze manier een normale verstandhouding met de buurt kan krijgen is natuuurlijk absurd.
Feit is ook dat de gemeente/politie er niets aan doet terwijl iedereen op de hoogte is van deze

compleet nutteloze overlast begrijp ik werkelijk niet.

2) Hoe kan de gemeente met droge ogen beweren dat de geleidsoverlast van 30 spelende kinderen
geen verschil maakt met ruim 90 kinderen?? Dat kan toch niemand serieus nemen????

3) De door de Gemeente gewenste "oplossing" om een mediation traject te starten tussen de
omwonenende en KDV hebben wij gedaan. De enige mogelíjkheid tot een succesvolle mediation
zou zijn als er tijdens dat traject geen beslissingen etc zouden worden genomen en/of procedures

zo wordt duidelijk gemaakt tijdens de inspreekavonden en commissievergaderingen.

Groot was dan ook de verbazing dat de gemeente doodleuk een dikke envelop met diverse stukken

waaronder de conceptverlening van de vergunning aan de KDV. Druist volledig in tegen de
toezegging van gemeente dat dit tijdens een lopende mediation procedure {sterk aangemoedigd

door gemeente) geen beslissingen worden genomen.



lk kan niet anders concluderen dat we om de tuin zijn geleid op een sluwe manier op dit punt...

Hartelijke groet,



College van B&W,

Naar aanleiding van Uw brief dd 26 juni 2019 omtrent het verlenen van het concept ontwerp
omgevingsvergunning 'Camplaan 40', wil ik hier het volgende over kwijt:

Parkeren en verkeersveiligheid.

De berekening van het aantal parkeerplaatsen en de locatie van de parkeerplaatsen theoretisch
prachtig, maar helaas, zoals het altijd gaat, is de praktijk weerbarstig!

Zoals ik tijdens de inspreek-avond dd 09-05-2019 al heb aangegeven, wat de echte gang van zaken
was ten tijde van de Schuilenburg
(s Ochtends tussen half I en half 9 worden de meeste kinderen afgeleverd; verkeer is druk en haastig; ouders hebben
haast, moeten ook door naar hun werk etc.;alle parkeerplaatsen vol; wordt nog een rondje gereden; geen parkeerplaats
te zien, dus er wordt gestopt op heÍ trottoir of midden op het rijweggedeelte of op de fietsstrook van de Camplaan met
de knipperlichten aan; Jìetsers ø,,ttalken om de auîo's heen; met maxicosies in en een ander kindje aan de hand racen de
ouders naar binnen om hun kinderen af te leveren, waarbij de ouders nauwelijlcs op het overig verkeer letten, met nome
op defietsers! En inlussen stopt er dan daarachtet'nog iemand die hetzelfde doet! Enorme opstopping! Meerder malen
heb ik daar ongelukken zien gebeuren! Men rijdt echt niet verder om een goede parkeerplaats te vinden.
Ik schetste hier nu de sihøtie met 30 kinderen; misschien klmt U zich voorstellen wat er gebeurt als
er geen 30, maar 60 tot 100 afgeleverd moeten worden en dan 's avonds dus weer opgehaald moeten worden, in dat
korte tijdsbestek! Moet er dan eerst werkelijk een dode vallen, voordat men zich realiseert wat de werkelijke dagelijkse
praktijk is??)

is het en blijft het een utopie te hopen dat het dit keer helemaal anders zal gaant

Momenteel is het goed weer en langer licht, maar met name 's winters en met regen gaat het zeker
mis!
Verder zie ik nergens de parkeerdruk uitgewerkt wat betreft de toeleveringsbedrijven en al
helemaal niet een oplossing voor de woensdag!!! Is het KDV op woensdag gesloten??

Bordje geramd!!

Dit zijn foto's van een paar voorbeelden van de afgelopen 3 weken!
Er was een week geleden nog iemand met zijn auto half op het trottoir en half op het fietspad!
Bracht een kindje in een maxicosi naar binnen; helaas had ik mijn telefoon thuis laten liggen!!

a Geluidsoverlast

Er wordt aangegeven dat het Activiteitenbesluit inhoudt dat de geluidsoverlast van het aantal
kinderstemmen niet meetelt in de beoordeling, mflar kinderstemmen in een bepaalde ingesloten
ruimte met weerkaatsende wanden hebben wel degelijk een versterkend effect.
Men kan zich gemakkelijk een zwembad voorstellen met schreeuwende kinderen, maar dat kan men
nog verlaten!



Erger wordt het als men in een vliegtuig enkele uren moet doorbrengen met een zelfs jengelende
baby uren lang! Dan kan men het zich nog beter voorstellen wat er gebeurt met je als dat niet I
maar slechts 3 huilende kinderen zijn! Men kan niet weg uit die ruimte!
Natuurlijk kunnen omwonenden naar binnen gaan of alle ramen en deuren sluiten, maar het is
onacceptabel dat juist met mooi weer men uit de eigen tuinen gejaagd kunnen worden doordat het
de hele dag door kan gaan en dan nog 5 dagen achter elkaar!! Hoewel mijn tuin niet eens aan die
van het KDV grenst, hoor ik wel degelijk de geluidsoverlast!
De uitbreiding tot 99 kinderen heeft wel degelijk een groot effect op de leefomgeving!!

Dan wijs ik nogmaals op de normen van geluidsoverlast wat betreft ook de gehoorschade

Bij een geluidsoverlast van 90 dB - geluid van 1 gillend kind- treedt na 8 uur al gehoorschade op
(op internet te verifiëren);
1 Hooghuilende baby geeft een geluid van 110 dB
I Klas met ong. 25 schreeuwende kinderen produceert 120 dB

Ífif0

dB (A)

vl¡egtu¡g

Lðwaa¡ op het ret åuto's

"",r*"o@.**
st¡lle slaapkamer W¡nd doorde bomen

Hoezo is er weinig toename van geluidsoverlast als men het aantal kinderen ongeveer 3x zoveel
wordt??

Tot slot:
o Waarom laat de gemeente dit zover komen, zodat de bewoners geen kant meer uit kunnen??
o Waarom werd men niet vooraf geinformeerd over sowieso de vestiging van het

kinderdagverbhjf, waardoor, op grond van eerdere ervaringen, alle praktische consequenties
eerst rustig bekeken kunnen worden, zonder dat de weg naar niet-uitbreiding vooraf al
afgekapt wordt??

o Wanneer komt er eindelijk beleid wat betreft de verkeersdruk en veiligheid en zeker ook
geluidsoverlast van dit gedeelte van de Camplaan met de aaîgrenzende kruispunten??

o Als er al plannen zijn voor het (voormalig) kroegje op de hoek Camplaan/Valkenburgerlaan
worden wij dan ook pas geïnformeerd als alles al in kannen en kruiken is en mogen wij dan
pas meebeslissen alleen over het uithangbordje.....??



B&W van de gemeente Heemstede

t.a.v. het hoofd van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Heemstede, 10 juli 2019

Onderwerp: zienswijze tegen concept omgevingsvergunning Camplaan 40

Geacht college,

Bij besluit van 25 juni 2019 heeft het college een ontwerp omgevingsvergunning vastgesteld
teneinde de vestiging van een kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO)

mogelijk te maken op de 1" en 2e verdieping van het pand aan de Camplaan 40 te
Heemstede

Deze zienswijze is opgebouwd rondom de thema's die de gemeente hanteert voor een
goede ruimtelijke onderbouwing, te weten: 1) planologisch, 2)verkeer (veiligheid en
parkeren) en 3) aantasting woon- en leefklimaat (geluidsoverlast).

Wij beperken ons op dit moment, mede gegeven de beperkte tijd om een zienswijze in te
dienen, tot het onderdeel "leefbaarheid" , zie hierna. Op de andere onderwerpen zoals
verkeer, veiligheid en parkeren zullen wij later in het bezwaarschrift tegen een evt. te
verlenen vergunning nader terug komen.

ln de onderbouwing van het ontwerpbesluit blijft het college tegen beter weten in
vasthouden aan het oorspronkelíjk standpunt: "Het is juridisch/planologisch een voldongen
feít dat de begane grond en dus ook de buitenplaats gebruikt mag worden als

kinderdagverblijf." Het hele kaartenhuis constructie is hierop gebaseerd terwijl reeds
meermalen is aangetoond dat de redenatie zichzelf tegenspreekt en op cirkelredeneringen
stoelt en derhalve geen stand kan houden. De gemeente begeeft zich met dit ontwerp
besluit op glad ijs, te meer daar het er alle schijn van heeft dat de zaak reeds beklonken is en

men voor de vorm nog oproept om zienswijzen in te dienen.

Ondanks de vele inspreekrondes constateren wij dat het nog steeds niet is gelukt om deze
boodschap duidelijk over het voetlicht te krijgen, want keer op keer wordt dat onderwerp
geluidshinder/overlast wegens het KDV van de buurt door het college ter zijde geschoven.

De situatie
De kwestie loopt inmiddels al ruim een jaar en vanaf juni 2018 hebben omwonenden hun
zorgen uitgesproken over deze ontwikkeling. Er is veelvuldig ingesproken waarbij de nadruk
is gelegd op de enorme geluidsoverlast en gehorigheid van het kantoorgebouw. Door de
ommuurde binnenplaats kan het geluid en lawaai niet weg en resoneert verder door de hele
buurt. De 10 meter hoge muren van het kantoorpand reflecteren de geluidsgolven tussen de



omliggende woonhuizen. En beide factoren versterken elkaar met als gevolg dat buren erg

hun best doen om de verhoudingen goed te houden.

De buurt wordt omsloten door de Camplaan en het Raadhuisplein - twee drukke
verkeersaders van Heemstede. Waar zowel het doorgaand verkeer als al het vracht verkeer
van Heemstede doorheen moet om van Oost naar West en naar het Centrum van

Heemstede te rijden. Dat is druk en voor ons een gegeven waar we mee moeten leven.
Want daar vínden immers alle economische activiteiten plaats.

Het betreft hier een vrij normale planologische setting in de achterzijde van de woningen
aan deze doorgaande wegen. D¡t ¡s de Rustiee Ziide, waar de tuinen liggen en waar
hoofdzakelijk door bewoners wordt gewoond en geleefd. En waar buren bereid ziin om
rekening met elkaar houden om de zaak leefbaarte houden.
De Hendrik de Keyserlaan is een autoluwe straat metname bedoeld om de veiligheid
leefbaarheid en de rust in de wijk te bewaren. Het betreft hier dus een situatie met
uitsluitend aangrenzende binnentuinen.

Het gros van alle omwonenden van Camplaan 404 is locatie gebonden, zowel door hier te
wonen als hier te werken (economisch gebonden). Zij zijn dus 2417/365 gebonden en

hebben weinig keus om naar elders uit te wijken of weg te vluchten. Het merendeel ( >75%)

van omwonenden heeft een eigen bedrijf, kantoor aan huis of werkt van huis uit en zodra

het kan wordt er buiten gewerkt, getelefoneerd en vergaderd of gegeten. De bewoners
hebben hier voor gekozen en moeten op deze locatie hun boterham verdienen; de oudere
bewoners wonen hier om van hun rust te genieten. Deze mensen hebben recht op
woongenot met rust en privacy. En daarvoor zijn de omstandigheden ook gecreëerd.

De Gemeente heeft bij het toestaan van een kinderopvang op de begane gerond een

kaartenhuis opgetuigd en meent daaraan ondanks diverse waarschuwingen en externe
adviezen toch vast te moeten blijven houden. Dat is onbegrijpelijk en niet handig want het
toont aan dat het college zich onvoldoende realiseert wat hier het probleem is en hoeveel
onherstelbare schade dit toebrengt aan de omwonenden en de Heemsteedse samenleving.
We weten immers allemaal dat de ondernemer de opvang capaciteit wil vergroten tot ca

100 kinderen. Om dat allemaal mogelijk te maken weten we dat alle bijgebouwen moesten
worden gesloopt. En zo is het hele complex getransformeerd tot een gigantische speeltuin
van 350 m2. Deze triviale besluitvorming van het college legt de bijl aan wortel van de

leefbaarheid in de buurt. Er worden burgerrechten geschonden en gezinnen bewust kapot
gemaakt en tot waanzin gedreven.

Er wordt gesteld dat er geen toezeggingen zijn gedaan, maar reeds in de zomer van 2018
heeft het college gecommuniceerd dat er abusievelijk een omissie in het bestemmíngsplan is

geslopen en dat men kennelijk heeft toegezegd om deze'slip of the pen' recht te zetten.

Er was immers sprake een kruimelgeval een soort routinematige activiteit. Dat blijkt achteraf
een vergissing. Er zijn toezeggingen gedaan, burgers zijn aangespoord om vooral te
participeren en mee te denken door premature zienswíjzen in te dienen en daarmee zijn bij
omwonenden wel degelijk concrete verwachtingen gewekt. Daarna ging de Heemsteedse
politiek zich met het dossier bemoeien en heeft het College de zaak volledig uit de hand



laten lopen en verder laten escaleren. De regie was zoek, met alle desastreuze gevolgen van
dien. Zachte heelmeesters ... ? lk vrees dat dit muisje nog een staartje gaat krijgen en

bewoners onderzoeken de mogelijkheid van bestuurscompensatie.

De situatie (zie de foto)
We zien hier een compacte gebouwde woonwijk uit begin 20e eeuw waarin in de jaren zestig
door dhr. Smit op miraculeuze wijze een kantoorpand met expeditie faciliteit van Koot in is
geknutseld. Dat is bijzonder knap maatwerk, want destijds waren er nog geen 3D Computer
simulatie programma's. ln ieder geval was er overeenstemming en harmonie in de buurt.
Door groei en toenemend verkeer is op initiatief van de gemeente voor firma Koot een

nieuw onderkomen gevonden. Daarna kreeg het gebouw een kantoorbestemming. Eerst KTB

en van af 1996 tot 2006 Zorgbalans. Een uitstekende combinatie!Toen kwam de leegstand
en de crisis en had de pandeigenaar een probleem. Hij wist de eígenaar van een KDV te
strikken en het toenmalig college mee te krijgen om hier een KDV op te starten. En daarmee
is de ellende begonnen. Weliswaar kleinschalig en met een kleine binnenplaats van

65m2,maar de decibellen vlogen wel door de buurt en was het gedaan met de rust. Wel zijn

er afspraken gemaakt dat BSO nooit op de binnenplaats maar altijd buiten op het
Raadhuisplein ging spelen, dus dat was een hele verbetering. Toch wisten de ca 15 kinderen
(0-  jr) op de binnenplaats de levensvreugde van omwonenden danig te bederven. Er zijn
bewoners die drie jaar lang niet buiten in hun tuin hebben gezeten, er zijn bewoners ziek
geworden en mensen die het huis uit zijn gejaagd door de voortdurende herrie en er zijn
bewoners die niet eens meer durven te reageren uit angst voor represailles.
Dus dat dagelijks kinderfeestje van slechts 15 - 20 kinderen ! was níet bepaald een feestje
voor de omwonenden geworden. U kunt zich voorstellen hoe groot de opluchting was toen
bleek dat de KDV vestiging op deze locatie failliet ging en in 2016 vertrok.
Een ervaring rijker en een illusie armer, want het initiatief was aanvankelijk gedoogd en de

ook getolereerd door de omwonenden. En dat hadden we dus achteraf nooit moeten doen.

Verder kan de gemeente de bewering ook niet staande houden dat bewoners dan maar niet
naast een kinderdagverblijf moeten gaan wonen, want het merendeel van de omwonenden
woont nu inmiddels 35 jaar in deze buurt. Een gezellig gemoedelijk buurtje, maar ook hier
wordt het steeds drukker, maar dat is onontkoombaar en daar hebben we vrede mee.

Maar het rampscenario dat nu boven ons hoofd hangt, gaat alle perken te buiten.
Onbegrijpelijk en schandalig dat een ondernemer met zo'n XXL plan op zo'n onhandige
locatie durft aan te komen. Het motto van Pandeigenaar en Kindervilla wereld luidt simpel:

"Het Mag Dus Wen Er Maar Aan" ! En daarmee doet de "Dikke lkke" zijn intrede in onze

woonwijk.
Die mensen komen uit een ander universum waar de sociale antennes niet goed staan
afgesteld. Ze hebben geen enkele band met Heemstede en willen maximaal geld verdienen
aan Heemstede. En alle lasten worden over de schutting gedropt.
Een ondernemer die uitsluitend naar 'binnen' kijkt en geen oog heeft voor de buitenwereld,
d.w.z. de omgeving (buren/omwonenden), beschikt niet over het juiste morele kompas en

verdient geen 'Licence to Operate'. Een dergelijke mentaliteit wijzen we af omdat onze

Heemsteedse samenleving te complex is geworden.

Vandaag de dag verwacht de gemeenschap op zijn minst dat een ondernemer zich

conformeert aan MVO gedragsregels. Ook mogen we op zijn minst van de Gemeente



Heemstede verwachten dat zij zich sterk maakt voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Bovendien zijn we van mening dat dergelijk praktijken over de rug van de

omgeving (buren omwonenden) in strijd zijn met de rechten van de mens.

Samenvattend
Wij moeten constateren dat de gemeente uitsluitend bezig is haar straatje schoon te vegen
en zich onttrekt aan haar verantwoordelijkheid. De gemeente is te beducht om fouten te
maken en dat leidt er toe dat men halsstarrig vast blijft houden aan de ingenomen posities
(die door deskundigen niet houdbaar worden geacht.) Wat dat betreft kan het college haar

nek wel wat meer uitsteken.

Het besluit lijkt dus al lang geleden genomen is en dat er vervolgens steekhoudende
argumenten worden bij gezocht en gesteund door eigen legitimerend ambtelijk onderzoek.
Dat is geen'best practice'van goed gemeentebeleid. Dat is de omgekeerde wereld.
Ook de verwijzing naar het Activiteiten besluit is een drogredenering. Het betreft hier een

ruimteliik afwegine en daarin is de factor seluidshinder iuist de grootste factor van

betekenis. Onbegrijpelijk dat de gemeente dit weigert in te zien.
'Wie nooit van mening verandert heeft zelden iets geleerd'.
Ook missen wij een fundamentele onderbouwing van de gevolgen van dit besluit voor de

woon en leefomgeving in de buurt in de toekomst. Er zijn geen scenario's met effecten voor
de leefomgeving, geen metingen, onderzoeken, geen geluidsreflectie studies, geen

computer simulaties met 40, 60 80 of 100 kinderen. Schandalig en onbegrijpelijk dat de
gemeente zo met haar eigen burgers durft om te gaan.
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Onderwerp: zienswijze tegen concept omgevingsvergunning Camplaan 40

Geacht college,

Bij besluit van 25 juni 20L9 heeft het college een ontwerp omgevingsvergunning vastgesteld
teneinde de vestiging van een kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (B5O) mogelijk te
maken op de 1'en 2u verdieping van het pand aan de Camplaan 40 te Heemstede.

Tegen dit besluit dien ook ik . als bewoner van r dus direct
betrokkene en als vertegenwoordiger van alle betrokken bewoners bij de Mediation met het
Kinderdagverblijf, middels dit schrijven mijn zienswíjze in.

lk richt mij hierbíj vooral op de aantasting van ons woon- en leefklimaat door de geluidsoverlast
vanuit het KDV en de BSO naar de omgeving en dus de omwonenden en de door B&W en de
gemeente zwaar overschatte rol van de mediation.

Op uitnodiging van de gemeente nemen de bewoners deel aan een mediationtraject. De gemeente

onderschri.ift het belang van mediation en zegt in haar brief van 26 juni jl. aan omwonenden dat in de

mediation afspraken zullen worden gemaakt over "het aantal buiten spelende kinderen en andere
zaken ten aanzien van de bedrijfsvoering die van invloed zijn op het woon- en leefklimaat." (denk bij

andere zaken bijvoorbeeld aan: het voorkomen van geluidsoverlast door het treffen van
voorzieningen, het waarborgen van privacy van omwonenden en het voorkomen van overlast door
het houden van geiten en het in de tuin laten spelen van BSO-kinderen). Dit alles zou dus opgelost
moeten worden door mediation.

De gemeente beloofde hierbij dat de uitkomsten van de mediation meegenomen zouden worden in

de besluitvorming voor het wel/niet verlenen van de vergunning. Dit ¿ou dan gebeuren door de

uitkomsten van de mediation vast te leggen in de omgevingsvergunning en deze afspraken 'waar
mogelijk' te handhaven. Waar mogelijk is voor omwonenden een veel te abstracte omschrijving, een

holle frase. Er wordt wel of er wordt niet gehandhaafd.

Maar op dinsdag 25 juni bl¡jkt de voorlopige vergunning al vergeven. En er waren pas twee
mediationgesprekken geweestl De druk op de mediation wordt hierdoor nog verder opgevoerd en

voor mij als vertegenwoordiger betekent dit nu in alle opzichten vechten tegen de bierkaai, lk zit
tussen twee vuren in. De bewoners voelen zich niet serieus genomen en gebruikt. De directeur van

het KDV lacht zich een kriek. En ik zei de gek mag in deze situatie alsnog proberen de geluidsoverlast

voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken om de leefbaarheid nog enigszins redelijk te
krijgen. Een onmogelijke opgave. De gemeente hoopt op afspraken, hoe klein ook. Dan kan zij iets als

voorwaarde in de omgevingsvergunning zetten en daarmee een vinkje zetten, haar bureau
schoonvegen en overgaan tot de orde van de dag.

Het kan en mag niet zo zijn dat de belangen van ons als omwonenden alleen worden beschermd als

en nadat de aanvraagster deze belangen heeft "erkend, maar daar begint het nu toch wel heel erg op



a

te lijken. Terwijl het in mijn beleving juist andersom ¿ou moeten zijn. lk leefde in de veronderstelling
dat een gemeente haar burgers wil beschermen.

De gemeente behandelt het hele gebeuren rondom Camplaan 40 echter als een 'case' en bekijkt
ondanks alle mooie woorden het hele project alleen feitelijk en puur juridisch. Zij weigert om de
toekomstige onleefbaarheid van de buurt te zien en aan te pakken. Vooral de geluidsoverlast zal

exponentieel stijgen, zowel qua aantallen buitenspelende kinderen, als qua tijden (namelijk van 7 uur
's ochtends tot 7 uur's avonds, met wellicht twee maal een pauze van een half uur!) De gemeente
zou juist NU "haar rol moeten pakken". Mediation is geen panacee en na het verlenen van de

voorlopige vergunning zijn wi.i als deelnemers allang geen broedende kippen meer. Als B&W de
belangen van de bewoners, naar zij zelf zeggen, zwaar vinden wegen, dan ¿ouden die lòs van de

uitkomst van de mediation NU als voorwaarden aan de vergunning moeten worden verbonden.
Bijkomend voordeel is dat de gemeente dan ook serieus kan handhaven.

Op dit moment kan één der partijen de uitkomst dus frustreren, zonder dat de gemeente de

belangen van de andere partij weegt en beschermt. Kan de gemeente motiveren waarom zij geen

betekenis toekent aan de belangen van omwonenden, terwijl zij zelf zegt dat juist deze belangen
onderwerp van de mediation zouden moeten zijn ( en dus het beschermen waardig)?

Als gezegd proberen de omwonenden ondanks alles alsnog heel constructief mee te denken. Wij
proberen oplossingen te vinden voor de geluidsoverlast die de 96 kinderen met zekerheíd gaan

veroorzaken. Daarbij vormen het nemen van geluidswerende maatregelen en de financiering
daarvan; aangepaste speeltijden en een verbod op 8SO-kinderen in de tuin van het kinderdagverblijf
de crusiale onderwerpen van discussie in de mediation. Dat ¡n de voorlopige vergunning is
opgenomen dat het KDV in de weekenden dicht blijft, was eigenlijk al een gegeven. Dat de geiten
weggaan was überhaupt nog niet in de mediation besproken, maar staat wel als feit in de
onderbouwing van de gemeente genoemd. Hierdoor lijkt het alsof het KDV aan veel van onze eisen

tegemoet is gekomen, terwijl de discussie over hele andere dingen ging en gaat - namelijk de

dagelijkse en continue geluidsoverlast - en er nog nergens overeenstemming over is bereikt.

Samenvattend
lk ben van mening dat de gemeente door géén voorwaarden te verbinden aan de vergunning geen

enkel recht doet aan de belangen van de omwonenden. Omwonenden waarvan deze zelfde
gemeente zegt dat "zij het waard zijn om te beschermen".
lk ben ook van mening dat de gemeente alsnog en zonder zich te verschuilen achter de mediation
voorwaarden aan de vergunning moet verbinden. Dus ook als de mediation niet het gewenste

resultaat oplevert.
Op dit moment worden er alleen voorwaarden aan de vergunning verbonden als het voorwaarden in

een door beide partijen getekende overeenkomst van de mediation betreft. Met de al verleende
voorlopige vergunning betekent dit dat ¡k, als vertegenwoordiger van de bewoners, eigenlijk al met
10 tegen 0 achter sta en aan het eind van de maand waarschijnlijk met lege handen, Met het KDV als

lachende derde en een gemeente die zich achter de u¡tkomsten van de mediation verschuilt en haar
handen wast in onschuld. Dat voelt niet goed en getuigt van onbehoorlijk bestuur. De gemeente

MOET nu eindelijk eens de daad bij het woord voegen en actie ondernemen.

Vanzelfsprekend ben ik bereid mijn zienswijze nader toe te lichten

Met vriendelijke groet,

Vertegenwoord iger va n het bewonersco t t".ti.iõffii-ao in de med iatio n,
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Ondenverp : zienswijze tegen concept omgevingsverg u n n ing Camplaan 40

Geachte college,

Bij besluit van 25juni 2019 heeft het college een ontwerp omgevingsvergunning
vastgesteld teneinde de vestiging van een kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse
opvang (BSO) mogelijk te maken op de 1u en 2e verdieping van het pand aan de
Camplaan 40 te Heemstede

Het College stelt dat gelriidshinder vari kinderen niet thuishoort in de afweging voor
het besluit over omgevin{:lsvergunning En lijkt dus onherroepelijk vast te willen
houden aan de letter van de wet.
Dat zal misschien zo zijn rnaar dit specifrek geval betreft het gebouwen-complex
Camplaan 40 en dat heett een unieke akoestiek.
Dat staat los van de overlast van lawaai van een kinderdagverblijf, maar betreft dus
geluidshinder in algemene zin.Dat wil ¡n dlt geval zeggen :hoofdzakelijk
geluidsoverlast vanuit de tûrn / binnen¡llaats van het complex.
Dat gaat niet primair oyer het Kinderopvangbedrijf als decibellenfabriek met 50 tc¡t

100 kinderen zoals hét Crlllege stelt, nraar Geluidsoverlast in Alqemene Zin op deze
specifieke locatie . Dus ¿it.le heriemakencle activiteiten die zich hier ondom het
gebouw afspelen. l

Dat kan zijn trommelen, balletje trappen tegen de muur, met een stok slaan tegen
een boom of tegen een trapar.rto enzovoort . Kan ook zijn fluiten, zingen, timmeren of
corrigerende vermaningen naar krnderen of Ouders die samen op de binneplaats
heftige gesprekken mdJ ef1aar staan te voeren en met bijv leidsters en ouders die
helemaaleuforisch zijtt ovèr hun kroost. Dit is voor ons omwonenden allemaal
letterlijk te volgen en is nrogelijk nog hrnderlijker dan het geluid van huilende,
schreeuwende en gillende- kinderen.
Dus niet de decibellen van peuters en kleuters, maar de afgeleide gevolgen en
randverschijnselen eridaarmee samenhangende geluidsproductie wat zich buiten de
kaders van de wet kinderoþvang afspeelt. We praten hier dus over een akoestisc_b
probleem en dat heeft wçl'dêoeliik ruirntelijke imolicaties.

Dat probleem is van techriìsche bouwkundiqe aard en om deze klankkast de
Camplaan uit te werk6-ffi een aantal ngnJpende bouwkundige aanpassingen
vereist. Dat verdient êen zdrgvuldig onderzoek om alle geluidsgolven in kaart te
brengen en de effectë.n ciaarvan op de omgeving en omliggende woningen vast te
stellen. lk wil u vragen orrì de uitkomsten hiervan in de afwegingen van het bes[rit te
betrekken.

t,



Het kan toch niet zo zijn rlal mensen die hier al hun hele leven hebben gewoond hun
woongenot wordt ontnonren en genoodzaakl worden om maar gehoorbeschermers
of koptelefoons op te zelten als ze in hun tuin willen zitten? Dat is toch geen doen
Dat zijn onhoudbare toestanden en dat geeft Trumpiaanse taferelen.
Dat moeten we hier niet willen

U herkent ze allemaal wel. De concedzalen of een groot station of een
ontvangstruimte zonder gordijnen waar alle geluiden meermalen worden
gereflecteerd. Dat geldt ook voor echoputten, klankasten en openluchttheaters.

Ook in de bouw en bij de aanleg van u/egen is een reflectie onderzoek inmiddels
staande prakt¡k.
lk zou willen pleiten voor;

1 een Akoestisch ondezoek om vast te stellen watr hier in deze situatie precies
aan de hand is -.'

2 een Reflectie onderzoek om te bepalen hoevaak geluidsgolven op deze
locatie worden, gereflecteerd weerkaatst en versterkt.

-e |l
ìt
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3 Een nulmeting om vast te stellen wat het huidige geluidsniveau nu is. Dat kan
gelden als refererrtie en maakt vergelijking met toekomstige situaties mogelijk.
Beetje naar analogie van de gelurdsrtuatie rondom de luchthaven Schiphol,

Een andere vraag betreft de normen en richtlijnen van de VNG? ls er überhaupt een
VNG toets geweest qua lgging en afstanden tot belendende woningen tuinen?

We worden door de eigenaar van het kinderopvang bedrijf neergezet als boze buren
die alleen maar aan zich zelf denken. Dat wil ik hier glaag even rechtgezet hebben.'
We hebben niets tegen kinderen en en ook niet tegen een KDV. Maar wel als er
dagelijks ruim 100 kinderen hier hun k¡nderfeestje komen vieren te midden van de
tuinen van omwonenden Dat gaat te ve'. Dat zijn dagelijks twee autobussen vol.
De ondernemeing heeft nlaatregelen getroffen. Er liggen immers snippers in de tuin
en er staan 2 ielige boompjes. Dat maakt qua akoestiek en reflectie geen enkel
verschil. Er staat immers een muur van 10 meter hoog en er zijn muren van 2,5
meter rondom geplaatst en het hele complex is omringd met woningen met hoge
muren. Dus het geluid kan gewoon niet weg. Daar is in het verleden ook al eens
eerder vastgesteld

Hier is geen duurzame oplossing mogelijk
Vraag aan het College is of zij het desondanks toch wil blijvn faciliteren?

Dank voor uw aandacht.
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From:
Date: 9Jul 2019 15:00:01 +0200
To: "Postbus lnformatiebeheer Heemstede" <Postbus-

lnformatiebeheer@ heemstede. nl>

Subject: Fwd: KDV de Wereld - inboeken
Attachments: imageO01.jpg

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

Oorspronkelijk bericht
Van: Bestuurssecretariaat Heemstede
Datum: 09-07 -19 14:58 (GMT+01 :00)
Aan: "
Onderwerp: FW: KDV de W'ereld - inboeken

Beste collega,
Zouden jullie onderstaande mail aan het desbetreffende zaak kunnen hangen?
Dank je wel.
Met vriendelijke groet,

Bestuu rssecreta riaat gemeente Heemstede
Maandag, dinsdag en donderdag
023.5485642 lbestuurssecretariaat@heemstede.nl lRaadhuisplein 1 | 2101 HA I Heemstede
i.boon@heemstede.nl I Postbus 352 | 2100 AJ I Heemstede

Van:
Ver¿onden: maandag 8 juli 2019 18:35

Aan:
CC: Bestuurssecretariaat Heemstede
Onderwcrp: Re: KDV de Wereld
Beste mevrouw
Hartelijk dank voor uw e-mail. lk wil u graag uitnodigen voor een persoonlijk gesprek om uw zorgen te
bespreken. lndien u hier prijs op stelt, zal het bestuurssecretar¡aat een afspraak met u inplannen. lk hoor
het graag.

Hartelijke groet,

Wethouder gemeente Heemstede

OE 06-24758360

Op 27 jun. 2019 om 00:10 heeft o <info@¡ ' het volgende geschreven
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Al geruime tijd ben ik van plan om U een mail te sturen over de uitbreiding van KDV de

Wereld.
Wij wonen al 2O jaar op het Raadhuisplein nr 5, dit is schuin tegenover het pand waar nu

KDV de Wereld bezig is zich te vestigen.
Al zijn wij niet echt betrokken omdat wij aan het plein wonen, zijn er toch een aantal
dingen die ons zeer verontrusten.
Het parkeren !!l!!l!! Als daar echt een kleine 100 kinderen komen dan wordt parkeren een

mega probleem!! Denk aan leidsters, die ook nog een wisseling op een dag moeten hebben
omdat er niemand van 7 uur sóchtens tot 8 uur sávonds kan werken. Bij een wisseling is

een overdracht. Deze overdracht duurt al snel een half uur en dan staan er dus 2 auto's
geparkeerd inplaats van 1. Er is al nauwelijks plaats voor onze auto. Zeer recent heeft een

overbuurnman een oprit gekregen en daarmee zijn weer 2 plekken om te parkeren

verdwenen van het Raadhuisplein. Dan zit garage , naast ons en die hebben 3
plekken voor onze deur om te parkeren (gedoogd) en ze houden ze gewoon altijd bezet
met auto"s die te koop staan. De markt op woensdag en als ik me niet vergis wordt er in de

nabije toekomst ook nog een 3 a 4 verdiepingen hoog nieuw gebouw aan de overkant van

KDV de Werled gebouwd met horeca en appartementen !! Dit is op die plek waar de kroeg
lverda jaren voor overlast heeft gezorgd! Ooit over nagedacht wat er op deze nieuwe
horeca gelegenheid en de bovenliggende apartementen zal afkomen en waar dat gaat
parkeren?? De horeca op de Valkenburgerlaan trekt ook veel parkerende gasten! Dan

hebben we nog de bezoekers van het gemeentehuis. Een goede parkeerplaats achter het
Raadhuis, verkomt niet dat mensen die aankomen rijden met de auto en een plekje zien op
het Raadhuisplein, daar natuurlijk gaan staan! Lekker dicht bij de ingang van het Raadhuis.

En al helamaal op de vele avonden dat er wordt vergaderd in het Raadhuis, dan parkeren er
opvallend veel Raadsleden op het plein voor het Raadhuis. Mensen die gaan winkelen of
werken in de Raadhuisstraat/Binnenweg parkeren hier ook.
Dit hoekje Raadhuisplein, Valkenburegerlaan, Camplaan is al 20 jaar overbelast en met 100

kids aan de overkant gaat het echt niet goed meer!! lk hoop echt dat U daar rekening mee
houd. Er komt een uiterst comerciele onderneming in het pand, die zelf geen idee hebben
van dit punt. U toch wel hoop ik? U kent dit kruispunt en het Raadhuisplein toch?
Ouders komen met de auto en ik denk en hoop dat die chaos die daaromheen onstaat wel
vrij duidelijk isMaar ook veel ouders komen met de fiets en ook dat is gewoon levens
gevaarlijk op dit kruispuntl! Ook dat zal toch wel bij U bekend zijn !! Kom anders eens een

half uurtje bij ons voor het raam staan rond de forensen spits in de ochtend, dan zal U zien

wat wij al 2O jaar zien en dat is dat het kruispunt een onoverzichtelijke chaos is.

Wanneer het toch doorgaat en er echt een comercieel kinderdag verblijf aan de overkant
komt, dan MOET er betaald parkeren hier op het Raadhuisplein komen!! En eigenlijk ook in

de omleggene straaten!! Met verguning om te parkeren voor bewoners! Dit kan meteen
meehelpen om meer parkeergeld op te leveren voor de gemeente. W'rj als bewoners van

het plein vinden het niet erg om evt. zelfs te betalen voor zo'n vergunning, als het maar
mogelijk is om hier te parkeren.
lk vraag U daarom dringend om hier over natedenken en dit mee te nemen in de beslissing

om wel of niet een vergunning voor lste en 2e verdieping te geven an KDV de Werled.

Van het 1 komt het ander, KDV betekend betaald parkeren in de straten rondom KDV de

Werled!!
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Onderwerp: zienswijze tegen concept omgevingsvergunning Camplaan 40

Geachte college,

Bij besluit van 25 juni 2019 heeft het college eerì ontwerp omgevingsvergunning vastgesteld
teneinde de vestiging van eerì kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) mogelijk te
maken op de 1u en 2u verdieping van het pand aan de Camplaan 40 te Heemstede.

Vanwege de korte tijd voor het indienen van zienswijzen is het niet meer gelukt om machtigingen
van direct omwonenden op te halen. Naast deze zienswijze hebben vele omwonenden daarom ook
nog een eigen zienswijze ingecliend.

Wij groeperen onze zienswijze rbnd de 3 therna's die de gemeente noemt die onderdeel zouden
moeten zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing:

- planologisch;
- verkeer (veiligheid en parkeren);
- aantasting woon- en leefklimaat (geluidsoverlast).

Allereerst echter gaan wij in op de aanvraag en ná bespreking van de door de gemeente aangevoerde
thema's voegen wij een tweetal onderwerpen toe: (onderzoek naar) de behoefte en de betekenis
van de ingezette mediation.

de aanvraag
Wij stellen als eerste vast dat de aanvraag van 29 maart 2019 (aanvraagnummer 4313981)
uitsluitend betrekking heeft op het beoogde gebruik als kinderdagverblijf. Met andere woorden:
buitenschoolse opvang maakt.geen deel uit van de aanvraag. Naar onze mening betekent dit dat, in
tegenstelling tot de ontwerp vergunning, het gebruik ten behoeve van buitenschoolse opvang ook
geen deel kan uitmaken van de vergunning. De (ontwerp) vergunning dient op dit punt dus
aangepast te worden.

Ook stellen wij vast dat de aanvraag verschillende vormen van voorgenomen gebruik bevat. Onder
Bouwen is onder 6. sprake van "kinderdagverblijf" en onder 7. van "Onderwijs" terwijl onder
"Handelen in stríjd met ..." in de 2' alinea onder L. sprake is van "maatschappelijke voorzieningen"
Het college maakt dit ondersclreid niet en toetst van deze alleen het voornemen voor gebruik als
kinderdagverblijf aan een goede ruimteli.jke ordening. Dat betekent ons inziens dat gebruik ten
behoeve van onderwijs en maatschappelijke voorzieningen geen deel uitmaakt van de {ontwerp)
vergunning.

Voorts maakt de aanvraag onder "Handelen in strijd met ,..." in de 2'alinea onder 1. gewag van een
"bestemminqsverandering". Vòor alle duidelijkheid; wij begrijpen de vergunning zó dat alleen
gebruik wordt toegestaan dat afwijkt van de huidige bestemming dat wil zeggen dat niet de
bestemming wordt gewij2igd. Àls dat de bedoeling van de aanvraag is dan kan ons inziens niet de
reguliere procedure gevofgd worden.

Tenslotte stellen wij vast Oat f f l de aanvraag alleen betrekking heeft op de 1u en 2u verdieping dus
niet op de kelder en (2) dat de aanvraag alleen betrekking heeft op het gebouw en niet op het



(speel)terrein. Dat wil zeggên: afwijkend gebruik van de kelder en het (speellterrein maken geen deel
uit van de (ontwerp)verguhnirrg.

planologisch

Wij gaan in deze zienswijze in bp de door de gemeente in de ontwerp vergunning gebruikte
redenering voor het toestaan van gebruik van de 1o en 2'verdieping ten behoeve van
kinderdagverblijf (KDV) e.n br¡itenschoolse opvans {BSO). Zoals hiervoor onder de aanvraag al

Seconstateerd heeft de aanvraag echter geen betrekking op gebruik ten behoeve van BSO,

huidiee situatie
Op diverse punten in de onderþouwing van de ontwerp omgevingsvergunning wordt betekenis
toegekend aan het feit dat er reeds een KDV en 8SO gevestigd is en dat dit voor zo ver het de begane
grond betreft binnen het besternmingsplan ¿ou pãssen.

Het college stelt hiertoe (ten onrechte) dat een KDV en BSO educatieve voorzieningen en
voorzieningen ten behoeve van openbare dierrstverlening zijn en daardoor vallen onder het begrip
"maatschappelijke instelling/voorzieningen" en daardoor vallen onder de functie "maatschappelijke
doeleinden" van de bestemnring "Gemengd-8" die op het perceel rust.

Deze redenering is, om de hierna te noemen redenen, onjuist en kan daardoor de conclusíe t.w. dat
een KDV en BSO legaal gevestigd z¡jn niet dragen.

beste m mi n gs rege I vs. B eg ri p
In de bestemmingsregeling van artikel L3 ("maatschappelijke doeleinden") wordt geen relatie gelegd
met de omschrijving van het beirip "maatschappelijke instelling/voorziening". Volgens jurisprudentie
van de Raad van State betekent d¡t ¡.c. dat de ornschrijving van het begrip "maatschappelijke
instelling/voorziening" niet v¿ñ. betekenis is voor de uitleg van het begrip "maatschappelijke
doeleinden" in de planregels.

Dit doorbreekt de redenering die de gemeente bezigt zodat deze alleen daarom al niet ¡n stand kan
blijven. Maar er is meer.

uitleg bestemmingsplan vsl SVBp
Blijkens de Toelichting bij het bestemmingsplan "centrum en omgeving" (hierna: het
bestemmingsplan) is het bestemmingsplan "opgesteld met inachtneming van de "standaard
Vergelijkbare Bestemm irìgspla nnbn 2008 (hierna : SVBp 2008)",
Van belang is dat de SVBP'2008 een onderscheid maakt tussen z.g. hoofdgroepen van bestemmingen
en bijbehorende functies, eerr.hoofdgroep is opgebouwd uit functies. De hoofdgroep Gemengd is
volgens deze systematiek opgebouwd uit functies uit andere hoofdgroepen.

De door de gemeente gebezigde'redenering houdt ten onrechte geen rekening met dit onderscheid
tussen hoofdgroep en functie.ci.w.z. tussen de bestemm¡ng Maatschappelijk en de functie
maatschappelijke doeleinden.

Het ¡s vaste rechtspraak van de Afdeling dat voor de uitleg of een bepaald gebruik is toegestaan op
grond van het bestemmingsplan de plankaarì en de daarbij behorende regels bepalend zijn.

Welnu, dit bestemmingsplan is volstrekt duidelijk. Het object Camplaan 40 heeft binnen het
bestemmingsplan de bestemniing "Gemengd-8". Volgens artikel 13 van het bestemmingsplan
behoort tot de hoofdgroep "Gemengd-8", voor zo ver hier relevant, onder andere de functie
"maatschappelijke doeleinden". Van belang ¡s vast te stellen dat de functie "maatschappelijke
doeleinden" behoort tot de hoofdgroep Centrum.



De door de gemeente aangeh*alde functies t.w. "onderwijs" en "openbare dienstverlening" behoren
echter tot een andere hôofdgtoep {nl. Maatschappelijk) en kunnen dus niet behoren tot de functie
"maatschappelijke doeleinden/j omdat deze tot een andere hoofdgroep behoort.

Omdat de functies "onderwijs" en "openbare dienstverlening" functies n;et worden genoemd zijn
deze dus niet toegestaan.en lunlen een KDV en BSO dus ook niet binnen de bestemming vallen.
Voor een BSO is dit sowieso evjdent omdat de ftrnctie "naschoolse opvang" in de SVBP wordt
genoemd, eveneens behorend tot de hoofdgroep Maatschappelijk.

gebruik kelder t.b.v. KDV en 8SO

Daarenboven staat vast dat het KDV en B5O op ilit moment niet alleen de begane grond in gebruik
hebben dus op dit moment sowieso al gevestigcl zijn in strijd met het bestemmingsplan dat immers
bepaalt dat op de verdiepingslagen {dus ook -1) uitsluitend wonen ¡s toegestaan.

Samenvattend
De stelling van de gemeente c{pt een KDV en BSO tot de functie "maatschappelijke doeleinden"
behoort als bedoeld in h9t beslernmingsplan rs irì strijd met vaste jurisprudentie en kan dus niet juist
zijn. Bovendien hebben KpV en 8SO niet alleen rle begane grond in gebruik.

Daar waar het college stelt dat het KDV en BSO op dit moment juridisch en planologisch een
voldongen feit zijn, is dit dus per se onjuist,

Op alle onderdelen waar het be.sluit van het college er (mede) op is gebaseerd dat het KDV en B5O
reeds legaalgevestigd zijn is het besluit dus onjuist gemotiveerd.

de bestemmíne "Gemengd"
Als het gaat om de wenselijkheid van "wonen boven commerciële voorzieningen" neemt de
gemeente een tweeslachtig standpunt in. Enerzijds wordt het belang hiervan verdedigd vanwege
sociale veiligheid en de brjdrage. aan de woningvoorraad. Toegevoegd wordt dat in Heemstede
daarvan alleen wordt afgeweken als sprake is van bestaande rechten en tervoorkomingvan
planschade.

Anderzijds Saat de gemee.nte op zoek naar argumenten waarom in dit geval (ook) om andere reden
afgeweken zou kunnen worden van dit principe.

Waarom dit, in afwijking dqs van het beleid, in dit geval wordt gedaan, wordt volstrekt niet
Semotiveerd

parkeren

de bestemming von de 7'en 2" verdieping

verkeer (veiligheid en paikerenf .

Zoals onder de aanvraag al vaitgesteld, heeft de aanvraag uitsluitend betrekking op voorgenomen
gebruik als KDV. ln de beoordeling van het onderdeel verkeer is door de gemeente (zo ís kenbaar)
uitgegaan van gebruik ten.behoeve KDV èn BS0. Om die reden alleen al, naast de hierna te noemen
redenen, kunnen de conclticies op de onderdelen verkeer en parkeren niet in stand blijven.

veilieheid
Wij beperken ons op dit rnonrent, mede gegeven de beperkte tijd om een zienswijze in te d¡enen, tot
het onderdeel "parkeren:','iie liierna, Op het onderdeel "verkeer" zullen wij in het bezwaarschrift
tegen een evt, te verlenen vergunning nader terug komen.



Allereerst is het van belarlg v.ìst t€ stellen wái precies de bestemming is van de 1' en 2* verdieping
Volgens de bestemming "Gernengd-8" is deze "wonen". Dat wil zeggen: er mag op de 1'en 2o

verdieping gewoond worden, er Íìogen echter niet zonder meer woníngen {appartementen)
gebouwd worden, "wonen" en "woning" zijn blilkens vaste rechtspraak twee te onderscheiden
begrippen.

Met andere woorden: eiån verbouwplan naar 6 appartementen, met de bijbehorende parkeernorm,
past niet binnen het bestem"ringsplan en is niet aan de orde. Reeds om die reden kan de door de
gemeente aangehaalde parkeerbalans niet in stand blijven.

Daarmee is evenmin sprake v('ìn een "rechtens verkregen niveau", ook omdat de functie wonen tot
op heden nog niet is gerealiseerd en omdat niet is voldaan aan het vereiste van parkeren op eigen
terre¡n.

parkeerbalans .'
De parkeerbalans is op de belañgrijkste orrderdelen {parkeervraag werknemers en kort
parkeerbehoefte) gebaseerd cip gegevens die door de aanvraagster zijn verstrekt zónder dat de
gemeente daar zelf onderzoel< naar heeft gedaan.

Aan de motivering van het besluit ontbreekt onrier andere onderzoek naar/verificatie van de
"beroepskracht-kindratio" die resulteert in een.rantal werknemers. Dit is een wettelijke norm die
vóór de normen van het CROW gaat en vóór de gemeentelijke parkeernormen.

Bovendien gaat de gemeente klakkeloos mee in de verdeling van het aantal werknemers naar begane
grond en verdiepingen zonder deze opgave op realiteitsgehalte te toetsen.

Samenvottend ,

Door de gebezigde uitgangspu.nten gaat de gemeente erin mee dat de parkeervraag wordt
onderschat en komt de eis om op eigen terrein in de parkeerbehoefte te voorzien niet aan de orde
Het besluit is op dit punt o¡vrrldoende gernotiveerd en de gebruikte motivering kan de conclusies
niet dragen.

aantasting woon- en leefklimaat (geluidsoverlast)
vanuit het KDV en de BSO.naar de omgeving
Het college haalt aan dat'volgqns het Activiteitenbesluit het stemgeluid van kinderen niet wordt
meegewogen. Wellicht is dat juist, maar die vraag is nu niet aan de orde, Thans is aan de orde het
aspect "geluíd" als onderdeel van een goede ruimtelijke ordening en dat is volgens vaste rechtspraak
een veel ruimere afweging dan een formele toets.

ln de beantwoording van de vragen uit de cornnrissie Ruimte van 9 meijl. zegt het college daarover
"Het is juridisch/planologisch een voldongen feit dat de begane grond en dus ook de buitenplaats
gebruikt mag worden als kinde'rdagverblijf.".

Het college gaat daarmee aan een aantal ¿aken voorbij. ln de eerste plaats is het nog maar de vraag
of het KDV en de B5O thans legaal gevestigd zijn (zie hiervoor onder "planologisch"). ln de tweede
plaats is de buitenplaats niet bestemd om te worden gebruikt als KDV.

En tenslotte: als het zo zou zijn dat het KDV op de begane grond legaal gevestigd zou zijn (wij menen
uitdrukkelíjk dat dit niet het geval is) dan zegt het bestemmingsplan dat het speelterrein daaraan
ondergeschikt dient te z[j.n. tuìet."daaraan" worclt vanzelfsprekend bedoeld: ondergeschikt aan de
functie die volgens het besterllrnrngsplan is toegestaan. Met andere woorden: het speelterrein dient
ondergeschikt te zijn aan het t<DV op de begane grond. Het behoort dus niet bij een KDV en/of BSO



die in afwijking van het bestenlmingsplan op cle L" en 2u verdieping zouden worden toegestaan. Noch
maakt een gewijzigd gebruik van het (speel)terrein deeluit van de aanvraag.

Anders gezegd: omwonende,, iioeven niet te accepteren dat het speelterrein intensiever gebrurkt
gaat worden doordat op de 1" en 2'verdieping een KDV en BSo gevestigd worden.
Weer anders gezegd: B&W dienen te motiveren waarom dit gebruik zou zijn toegestaan èn waarom
deze overlast niet in strijd is rnet een goede ruinrtelijke ordening.

vanuit de omgevins naar het KDV (en de BSO)

Een kinderdagverblijf is voþens het "Besluit geltridhinder" een z.g. geluidsgevoelig gebouw. Op geen
enkele wijze wordt duidelijk of de gemeerìte ¿¡arr de hand van de geluidsbelastingkaart voor de
gerneente Heemstede rekenirrg heeft gehouden nìet de ligging van deze geluidsgevoelige functie aan
een doorgaande weg.

behoefte
Volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordenirrg (PRV)is de PRV in principe ook van toepassing op
kruimelgevallen als deze. Als de PRV van toepassing is, betekent dit {kort samengevat) dat in dat
geval moet worden getoetst aan de z.g. Laddelroor duurzame verstedelijking. Onderdeel van deze
toets is onder andere dat worclt beschreven op welke wijze het plan voorziet in een actuele
behoefte.

ln het collegebesluit van 25 jur! jl. zegt de gerneente daarover enerzijds "Hoe groot de behoefte /oon
KDV en BS0) is, is niet in cijfers aan te geven.", enige feitelijke onderbouwing ontbreekt derhalve.

Ook op dit punt is de conclusie dat sprake zou zijn van een goede ruimtelijke ordening dus
onvoldoende gemotiveeid.

de betekenis van mediation :

Op uitnodiging van de gqmeerrte hebben de omwonenden deelgenomen aan mediation, De
gemeente onderschrijft hèt bela.ng hiervan en zegt in haar brief van 26 junijl. aan omwonenden dat
in de mediation afspraken zulleJ worden gemaakt over "het aantal buiten spelende kinderen en
andere zaken ten aanzien van de bedrijfsvoering die van invloed zijn op het woon- en leefklimaat."
(denk bij andere zaken bijvoorbeeld aan: het voorkomen van geluidsoverlast door het treffen van
voorzieningen, het waarborgen van privacy van omwonenden en het voorkomen van overlast door
het houden van geiten).

Met gebruik van het woord'l¿ullen" maakt de gemeente duidelijk welke ¿aken zij in elk geval als
uítkomst van de mediation wil zien. Tevens zegt de gemeente ernaar te streven de uitkomsten van
de mediation mee te nemen iir haar besluitvorming bijvoorbeeld door het verbinden van
voorwaarden aan de omgevirrgsvergunning.

Het verbaast daarom dat dergelijke voorwaarden nu niet zijn meegenomen in de ontwerp
vergunning. Het kan toch niet zo zijn dat de belangen van omwonenden alleen worden beschermd
als en nadat de aanvraagster cle¿e heeft "erkend".
Het zou vanzelfsprekend ahders moeten zijn. Jurst nu de gemeente niet deelneemt aan de mediation
en de deelnemers aan de ñediation niet de vergunning verlenen, moet de gemeente ,,haar rol
pakken". Als B&W de genbemde belangen, naar zij zelf zeggen, zwaar vinden wegen dan zouden die
lòs van de uitkomst van de mediation als voorwaarden aan de vergunning moeten worden
verbonden, Bijkomend vodrdeel is dat de gemeente dan ook kan handhaven.



)

Zo nu met de mediation *or,ltiOrng"gaan, kan één der partijen de uitkomst frustreren zónder dat de
Semeente de belangen van de.andere partij weegt en beschermt. De gemeente zou in elk geval
moeten motiveren waarom zi¡ þeen betekenis toekent aan de belangen van omwonenden waarvan
zij zelf zegt dat die onderwer¡:'van de mecliatron zouden moeten zijn ( en dus beschermen waardig
zijn),

samenvattend
Als eerste stellen wij vast dat cle danvraag uitsluitend betrekking heeft op voorgenomen gebruik ten
behoeve van een KDV. Gebruik ten behoeve van een 8SO behoort dus geen onderdeel te zijn van de
(ontwerp) vergunning en deze dient op dat punt te worden aangepast.

Voorts herhalen wij onze eerclere conclusre dat cle keuzes en besluiten van de gemeente op de
genoemde onderdelen (planologisch, verkeer. aantasting woon- en leefklimaat en onderzoek naar
behoefte) niet of onvoldoencle zijn gemotiveerd enlof dat de gebezigde motivering de conclusies niet
kan dragen. Wij menen daarc¡m dat het besluit niet voldoet aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur en niet votdoet aan de eis van een goede ruimtelijke ordening.

Bovendien zijn wij van mênrng dat de gemeente door géén voorwaarden te verbinden aan de
vergunning geen recht doet aa.n de belangen van de omwonenden die zij zèlf als beschermen
waardig heeft benoemd.. Wij dringen er daarom op aan dat, áls de vergunning zou worden verleend,
dergelijke voorwaarden alsnog ãan de vergunning worden verbonden. Daarbij gaat het onder andere
om de (ook door de gemeente genoemde) onderwerpen: maximeren aantal (gelijktijdig) buiten
spelende kinderen, (voorkomen) geluidsoverlast, (voorkomen) inbreuk op privacy {o.a. ontstaan door
ophogen speelterrein) en (voorkomen)overlast door het houden van ge¡ten,

Wij behouden ons het recht voor deze zienswijze en een evt. bezwaarschrift tegen de definitieve
vergunning op onderdelen te wlj¿igen en/of rrit te breiden.

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid onze zienswijze nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,


