
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING

Steller vragen: Michel Radix

Datum: 20 september 2017

Onderwerp: Berkenrode

Wijze van beantwoording: 
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.
Indien anders gewenst:

Graag beantwoorden vóór: 
omdat: 

VRAAG
Naar aanleiding van de bijgaande brief die ik ontvangen heb van een omwonende, heb ik de volgende 
vragen:
Is de wethouder op de hoogte van het plan van Stichting Berkenrode? Zo ja, kunnen wij dit plan ook 
ontvangen, zo niet, kan de wethouder dan aangeven wat er op het landgoed Berkenrode mogelijk of 
niet mogelijk is qua planontwikkeling?



ANTWOORD
[ vraag en antwoord in 1 document houden!! ]

datum: 27 september 2017

portefeuillehouder: S. Nieuwland

antwoord:

Is de wethouder op de hoogte van het plan van Stichting Berkenrode?

Ja. In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen en Groene 
Gebieden’ heeft de Stichting Berkenrode in december 2014 voor het eerst haar plan voor de 
buitenplaats aangegeven. Het plan wordt genoemd in de ‘Inventarisatie ontwikkelingen herziening 
bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden’ dat door de raadscommissie Ruimte is 
besproken en op 22 december 2015 door het college is vastgesteld. 
Door het college is aan initiatiefnemer gevraagd om een gedegen analyse van de aanwezige waarden 
en een samenhangende visie op de gehele buitenplaats. Deze analyse en visie (masterplan) zijn 
begin 2016 ontvangen. Met de stichting is afgesproken het masterplan niet mee te nemen in het kader 
van de voorbereiding van de herziening van het bestemmingsplan omdat een zorgvuldige 
voorbereiding geruime tijd in beslag neemt.  

Zo ja, kunnen wij dit plan ook ontvangen, zo niet, kan de wethouder dan aangeven wat er op het 
landgoed Berkenrode mogelijk of niet mogelijk is qua planontwikkeling?

Ja, het masterplan is bij dit antwoord gevoegd.
Het college heeft over het masterplan nog geen standpunt ingenomen. Stichting Berkenrode heeft 
onlangs met wethouder Nieuwland afgesproken dat zij binnenkort nadere informatie aan de gemeente 
toezendt. Op basis hiervan vraagt het college de raadscommissie Ruimte om een eerste reactie op 
het masterplan, naar verwachting in de commissievergadering van november aanstaande. 

In het sinds 21 september 2017 van kracht zijnde bestemmingsplan “Herziening Landgoederen en 
Groene gebieden” zijn voor de buitenplaats Berkenrode de bouw- en gebruiksmogelijkheden 
overgenomen uit het hiervoor geldende plan ‘Landgoederen en Groene Gebieden’. In het herziene 
plan zijn voor Berkenrode geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt. 
Om de door de Stichting Berkenrode gewenste ontwikkeling mogelijk te maken dient voor de 
buitenplaats een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld óf een omgevingsvergunning voor 
het wijzigen van het bestemmingsplan te worden verleend. In beide gevallen is het aan de 
gemeenteraad om te bepalen om al dan niet mee te werken aan de ontwikkeling (vaststellen 
bestemmingsplan of afgeven verklaring van geen bedenkingen). Dat de stichting in het kader van de 
voorbereiding van de door haar gewenste ontwikkeling op de buitenplaats hierover spreekt met haar 
buren, doet hieraan niets af. 

Evt. bijlagen:
 Masterplan Buitenplaats Berkenrode te Heemstede (1 februari 2016) van Stichting In Arcadië
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