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ONDERWERP
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen functiewijziging seminarhotel Mariënheuvel 
(Clipper Dreef 199)

SAMENVATTING
Op 29 mei heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven 
voor een parkeerplaats en 5 passeerstroken (activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’) ten 
behoeve van het seminarhotel in het voormalige klooster Mariënheuvel. Deze verklaring van 
de raad is een voorwaarde om de hiervoor noodzakelijke omgevingsvergunning te kunnen 
verlenen.
De te verlenen omgevingsvergunning dient ook te zien op het gebruik van het historische 
hoofdhuis met twee zijvleugels als seminarhotel. Dit gebruik is namelijk niet mogelijk binnen 
de nu geldende bestemming ‘Maatschappelijk’ (aanduiding zorginstelling). Ook hiervoor is 
een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’.
Abusievelijk is verondersteld dat voor deze wijziging van het gebruik van het hoofdhuis als 
seminarhotel geen verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig is. Bij de 
behandeling van de aanvraag is er vanuit gegaan dat het college op grond van het Besluit 
omgevingsrecht de omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik zonder 
verklaring kan verlenen. Dit is echter niet het geval. De gemeenteraad dient ook hiervoor 
een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
af te geven voor de activiteit ‘afwijken bestemmingsplan gebruik hoofdgebouw Clipper Dreef 
199 als seminarhotel’.
De ontwerp-omgevingsvergunning die is besproken in de vergadering van de commissie 
Ruimte 9 mei 2019, wordt gewijzigd in de zin dat deze nu ook ziet op de functiewijziging van 
het hoofdhuis tot seminarhotel.

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 gemeenteraad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te 

geven voor de activiteit 'afwijken bestemmingsplan gebruik hoofdgebouw Clipper 
Dreef 199 als seminarhotel’;

2. De ontwerp-omgevingsvergunning te wijzigen zodat deze nu ook ziet op 
functiewijziging van het hoofdhuis tot seminarhotel.

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2019;

besluit:
een ontwerpverklaring van geen 
bestemmingsplan gebruik hoofdgebouw Clipper

irnoemd,De ra

de

mgen

de voorzitt

te geyeh voor de activiteit ‘afwijken 
Dreef199 als seminarhotel’.
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AANLEIDING
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van Mariënheuvel Estate BV ten 
behoeve van de transformatie van Mariënheuvel tot seminarhotel aan de Clipper Dreef 199. 
Deze activiteit is in strijd met het bestemmingsplan “Herziening Landgoederen en Groene 
Gebieden”.

Op 29 mei heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven 
voor het aanleggen van een parkeerplaats en 5 passeerstroken (activiteit ‘afwijken 
bestemmingsplan’) ten behoeve van het seminarhotel in het voormalige klooster 
Mariënheuvel. Deze verklaring van de raad is een voorwaarde om de hiervoor noodzakelijke 
omgevingsvergunning te kunnen verlenen.
De omgevingsvergunning dient ook te zien op het gebruik van het historische hoofdhuis met 
twee zijvleugels als seminarhotel. Dit gebruik is namelijk niet mogelijk binnen de nu 
geldende bestemming 'Maatschappelijk’ (aanduiding zorginstelling) en hiervoor is ook een 
omgevingsvergunning nodig voor de activiteit 'afwijken bestemmingsplan’.
Abusievelijk is verondersteld dat voor deze wijziging van het gebruik geen verklaring van 
geen bedenkingen van de raad nodig is. Bij de behandeling van de aanvraag is er vanuit 
gegaan dat het college op grond van Besluit omgevingsrecht (artikel 4 van bijlage 2) de 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik zonder verklaring kan verlenen. Dit 
is echter niet het geval. De gemeenteraad dient ook hiervoor een verklaring van geen 
bedenkingen af te geven.
Daarom wordt voorgesteld de gemeenteraad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen af te geven voor de activiteit 'afwijken bestemmingsplan gebruik hoofdgebouw 
Clipper Dreef 199 als seminarhotel’.
De ontwerp-omgevingsvergunning die is besproken in de vergadering van de commissie 
Ruimte 9 mei 2019, wordt gewijzigd in de zin dat deze nu ook ziet op de functiewijziging van 
het gebouw tot seminarhotel.

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

PLANNING/UITVOERING
In de bijlagen is een planning opgenomen.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
In het als bijlage bijgevoegde raadsbesluit 29 mei 2019 wordt hierop nader ingegaan. Omdat 
de periode dat zienswijzen kunnen worden ingediend grotendeels samenvalt met de 
schoolvakantie, is die periode met twee weken verlengd. Zienswijzen kunnen nu worden 
ingediend van half juli tot begin september.

Nu het voorstel direct in de raadsvergadering van 20 juni behandeld gaat worden, is er geen 
gelegenheid om in een commissievergadering van het spreekrecht gebruik te maken. Om dit 
te ondervangen zal bij de raadsvergadering de mogelijkheid tot inspreken geregeld worden. 
Belanghebbenden worden hierover geïnformeerd.

DUURZAAMHEID
In het als bijlage bijgevoegde raadsbesluit 29 mei 2019 wordt hierop nader ingegaan.
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BIJLAGEN
• kenmerk: 716699 onderwerp: (gewijzigd) ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

Mariënheuvel
• kenmerk: 715702 onderwerp: planning
• kenmerk: 707631 onderwerp: Raadsbesluit 29 mei 2019: ontwerpverklaring van 

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