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ONDERWERP
Terinzagelegging ontwerpverklaring van geen bedenkingen + ontwerp-omgevings-
vergunning parkeerplaats en passeerstroken seminarhotel Mariënheuvel en aangaan 
anterieure overeenkomst

SAMENVATTING
Op 28 maart 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van Mariënheuvel 
Estate BV voor de realisatie van een parkeerterrein en passeerstroken ten behoeve van de 
transformatie van Mariënheuvel tot seminarhotel aan de Glipper Dreef 199. Deze activiteit is 
in strijd met het bestemmingsplan “Herziening Landgoederen en Groene Gebieden”. Om de 
parkeerplaats en de passeerstroken mogelijk te maken dient een omgevingsvergunning te 
worden verleend voor de activiteiten afwijken bestemmingsplan, wijzigen monument, 
uitvoeren werk en vellen houtopstanden. Dit is mogelijk indien er sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening. Dit is het geval.
De raadscommissie Ruimte heeft aangegeven positief te staan tegenover het initiatief. De 
gemeenteraad heeft voor het initiatief een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
afgegeven. Voorgesteld wordt om de ontwerp-omgevingsvergunning en de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen en bekend te maken en 
initiatiefnemer te vragen de (gewijzigde) anterieure overeenkomst te ondertekenen.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Awb, Wabo, Bor, Wro, Bro, Bouwbesluit, Notitie inventarisatie ontwikkelingen Herziening 
bestemmingsplan L&GG, bestemmingsplan Herziening L&GG.

BESLUIT B&W
1. De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende ruimtelijke 

onderbouwing en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de 
parkeerplaats en 5 passeerstroken t.b.v. het seminarhotel Mariënheuvel, Glipper 
Dreef 199, ter inzage te leggen;

2. De (gewijzigde) anterieure overeenkomst aan te gaan met Mariënheuvel Estate BV;
3. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de raadscommissie Ruimte (C-

stuk).

AANLEIDING
Het plan voor het seminarhotel is op 9 mei 2019 besproken in de vergadering van de 
raadscommissie Ruimte. De commissie staat positief ten opzicht van het initiatief om op 
Mariënheuvel een seminarhotel te vestigen. Wel is aan het college gevraagd met de 
initiatiefnemer te spreken over de mogelijkheden van een kleiner parkeerterrein en/of de 
inzet van alternatieven voor parkeren, over de mogelijkheid van een openbaar toegankelijk 
wandelpad en over de zorg ten aanzien van eventuele touringcars. Ook is het college 
meegegeven of de bomen die gekapt gaan worden te compenseren met meer dan alleen 
stinzeplanten.

Naar aanleiding hiervan heeft de wethouder ruimtelijke ordening gesproken met de 
eigenaar/verhuurder van het seminarhotel.

 Mogelijkheid kleiner parkeerterrein en alternatieven voor parkeren
Tussen de eigenaar/verhuurder en de exploitant/huurder is het aantal van 104 
parkeerplaatsen contractueel vastgelegd. Dit op basis van gemeentelijk beleid 
voorgeschreven aantal van 104 is fors minder dan de huurder gebruikelijk eist, te 
weten 2 parkeerplaatsen per hotelkamer. In het geval Mariënheuvel dus 138 
parkeerplekken (= 69 kamers x 2). De verhuurder wenst het gesloten contract op dit 
punt niet te wijzigen. Voorgesteld wordt het aantal van 104 parkeerplaatsen niet te 
wijzigen.
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 Compenseren 76 bomen
Vanwege de aanleg van de parkeerplaats is het college voornemens een vergunning 
te verlenen voor het kappen van 76 bomen. Eigenaar/verhuurder en de wethouder 
ruimtelijke ordening zijn overeengekomen om voor een deel van deze bomen (40 
stuks) nieuwe bomen te planten. Het compenseren van alle te kappen bomen is niet 
nodig, omdat het noodzakelijk is een deel van de bomen te verwijderen in het kader 
van gebruikelijk bosonderhoud. Genoemde partijen zijn overeengekomen in de te 
sluiten anterieure overeenkomst de volgende bepaling op te nemen:

Artikel ..
Ontwikkelaar stelt binnen 1 jaar na ondertekening van deze overeenkomst voor 
de gehele buitenplaats Mariënheuvel een door het college van burgemeester en 
wethouders goed te keuren beheerplan op als bedoeld in artikel 4:10b, vierde 
lid onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017. In dit beheerplan 
staat in ieder geval aangegeven op welke wijze binnen de looptijd van het 
beheerplan 40 bomen (bomen 1e en 2e grootte) extra worden geplant ter 
compensatie van de te kappen bomen ten behoeve van de aanleg van de 
parkeerplaats op Mariënheuvel. Ontwikkelaar verplicht zich deze bomen 
overeenkomstig het plan te planten.

Op deze wijze wordt op doordachte wijze een bijdrage geleverd aan het in stand 
houden van de kwaliteit van de buitenplaats, alsmede aan het compenseren van de 
te kappen bomen.

 Mogelijkheid openbaar toegankelijk wandelpad
De huurder/exploitant van het seminarhotel op Mariënheuvel, heeft het exclusieve 
gebruik van het gehuurde deel van Mariënheuvel bedongen. Het is voor huurder en 
verhuurder niet bespreekbaar om hiervan af te wijken. 

 Zorg over komst touringcars
De komst van touringcars op Mariënheuvel is niet voorzien. Het is overigens de 
vraag of dit überhaupt mogelijk is vanwege de slingerende weg en overhangende 
bomen. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan is een verbod voor touringcars op de 
toegangsweg voor de eigenaar/verhuurder een optie.

Over bovenstaande is ook gesproken in de vergadering van de gemeenteraad op 29 mei 
2019. De gemeenteraad heeft unaniem besloten de voor de omgevingsvergunning 
noodzakelijke verklaring van geen bedenkingen in ontwerp af te geven.

FINANCIËN
In het als bijlage bijgevoegde raadsbesluit 29 mei 2019 wordt hierop nader ingegaan.

PLANNING/UITVOERING
De ontwerp-omgevingsvergunning (B&W) en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
(gemeenteraad) zullen voor zes weken ter inzage liggen. Een ieder wordt in de gelegenheid 
gesteld in deze periode zienswijzen in te dienen. De ingediende zienswijzen en de
uitgebrachte adviezen worden voorgelegd aan de gemeenteraad met het verzoek een 
definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Vervolgens kan uw college met 
inachtneming hiervan een besluit op de aanvraag nemen.
De ontwerpen worden voor advies toegezonden aan provincie Noord-Holland, 
Hoogheemraadschap Rijnland en de Gasunie.
In de bijlagen is een planning opgenomen.
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
De ontwerp-omgevingsvergunning zal bekend worden gemaakt in de Heemsteder en in de 
Staatscourant. Ook zal het op de website van Heemstede en op www.ruimtelijkeplannen.nl 
worden gepubliceerd. Buurtbewoners worden per brief geïnformeerd. 

DUURZAAMHEID
In het als bijlage bijgevoegde raadsbesluit 29 mei 2019 wordt hierop nader ingegaan.

BIJLAGEN

 kenmerk: 700327  onderwerp: ontwerpbesluit omgevingsvergunning Mariënheuvel
 kenmerk: 716592  onderwerp: anterieure overeenkomst (versie 11 juni 2019)
 kenmerk: 715702  onderwerp: planning
 kenmerk: 707631  onderwerp: Raadsbesluit 29 mei 2019: ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen en omgevingsvergunning parkeerplaats en passeerstroken 
seminarhotel Mariënheuvel, Glipper Dreef 199


