
Programma 1e Denktank 15:00 – 17:30 uur:

1- Welkom, svz en toelichting op agenda.
2- Vaststellen verslag bijeenkomst 29 november jl.
3- Ingekomen stukken.
4- In gesprek: uitgangspunten voor ontwikkeling 

Reinwaterpark.
5- Conclusies vaststellen Denktank 1
6- Terugkoppeling resultaten naar alle belanghebbenden en 

vervolgstappen participatietraject.
7- Wvttk + afsluiting.



1a- Gezamenlijk doel participatie:

Tot een plan komen dat 
Økwaliteit heeft, 
Ødraagvlak heeft bij de omwonenden en 
andere direct belanghebbenden 
Øen haalbaar is voor de ontwikkelaar



1b- Stand van zaken en planning parAcipaAe:

ØInterviews met belanghebbende huishoudens en organisaties op 
www.reinwaterpark.nl

Ø29 nov. 2016: terugkoppeling resultaten 1e fase participatietraject.

ØUitwerking planontwikkeling in thematische Denktanksessies (2 of 3).

ØBrede bijeenkomst voor alle geïnteresseerde burgers.

ØConsensusbepaling VOSP.

ØDOSP klaar voor raadsbesluit voorjaar 2017.



2- Vaststellen verslag 29 nov. 2016.

3- Ingekomen stukken: brief huurders

‘Huiswerk’ binnengekregen van:

St. Ons Bloemendaal
Staatsbosbeheer 
Sterrenwacht
SVVM
10 Huurders
Vereniging Duurzaam Overveen



‘Hoe communiceer je effectief?’ 

Kwaliteit  X  Acceptatie  = Effect

Bron: Covey



Randvoorwaarden en wensen van de raadsfracties 
gemeente Bloemendaal:

1. Structuurvisie is toetsingskader.
2. 30% sociale woningbouw & wens: koopwoningen in het 

middensegment.
3. Bouwenvelop binnen bestaande bovengronds bebouwde 

oppervlak.
4. Sterrenwacht moet optimaal kunnen blijven functioneren, bij 

voorkeur op huidige locatie. Kosten eventuele verhuizing voor 
rekening van de ontwikkelaar. 

5. Gebiedsanalyse SVVM biedt bruikbare aanknopingspunten voor 
ontwikkeling Reinwaterpark. 



Randvoorwaarden St. Ons Bloemendaal:
1) Behoud en goede bestemming voor het cultureel erfgoed. 

2) Zichtbaar oude funcNe van waterwingebied in het nieuwe concept.

3) Behoud parkachNg/landschappelijk karakter.

4) ConnecNe gebied met watertoren herstellen + zichtbaarheid 
watertoren verbeteren.

5) Behoud ongestoorde zicht vanuit Middenduin en zo min mogelijk 
verstoring van het zicht vanaf de Zeeweg.

6) Bebouwing concentreren rond de bestaande bebouwing / 
bebouwingsvlak handhaven, geen verspreidde bebouwing of 
individuele erfafscheidingen.



Randvoorwaarden SBB:
1) Handhaving bosrand aan de zuidgrens met Middenduin (beheer en 

onderhoud regelen met kettingbeding)

2) Kwaliteit duisternis handhaven.

3) Directe koppeling ontwikkellocatie met ingang natuurgebied NP niet 
wenselijk i.v.m. overlast (SBB onderzoekt zelf alternatief).

4) Voorzieningen op het terrein zelf voor uitlaten honden bewoners.

5) Maatregelen om ongewenste inloop in Middenduin te ontmoedigen
(handhaving huidige afrastering?).



Randvoorwaarden SVVM:
1. Planontwikkeling binnen kader van één monumentaal complex 

gebaseerd op de Gebiedsanalyse 
2. Geen nieuwe bebouwing toevoegen. Geen toename van

bovengronds zichtbare gebouwen. 
3. Behoud de cultuurhistorische en architectonische kenmerken van 

het complex: geen verkaveling in afzonderlijke percelen.
4. Behoud rusNge recreaNeve fiets- en wandelroutes via Te^erodeweg 

langs Middenduin. 
5. Behoud groene karakter en bufferzone naar Middenduin: groene 

zone bestemmen voor natuur: beheer door PWN of SBB.  



Randvoorwaarden Ver. Duurzaam Overveen





Randvoorwaarden Ver. Duurzaam Overveen
1) Belangen van toekomstige generaties centraal!

2) CO-2 neutraal ontwikkelen en bouwen.

3) Herbestemming gebouwen/monumenten met demontabel interieur om 
plaats te kunnen maken voor nieuwe voorzieningen als daar behoefte 
aan komt.

4) Maatschappelijke invulling van het Machinegebouw als 
expertisecentrum: thema ‘cradle to cradle’ en relatie met gemeentewerf.

5) Behoud natuurlijke en (deels) openbare karakter van het gebied.



Randvoorwaarden Sterrenwacht: 
1) Sterrenwacht op de huidige locatie gehandhaafd.

2) Geen nieuwe bebouwing ten zuidwesten van de oude Tetterodeweg 
ter voorkoming invallend licht.

3) Geen toename huidige bovengronds bebouwd oppervlak en geen 
hoogbouw ivm. lichtvervuiling.

4) Uiterst beperkte straatverlichting ivm. lichtvervuiling (zie Zeeweg).

5) Parkeren voor bezoekers moet mogelijk blijven.



Randvoorwaarden 10 huurders:

1. Wonen met de mogelijkheid van een beperkte vorm van Leisure, bv. in 
het Machinegebouw.

2. Maatregelen m.b.t. de watertoren i.v.m. de privacy van de bewoners 
zoals vastgelegd in overeenkomst met Cobraspen.

3. Sluiting van de achteruitgang aan de Tetterodeweg, zoals vastgelegd in 
overeenkomst met Cobraspen. 

4. Het laten staan van het hek rondom het terrein, zoals vastgelegd in 
overeenkomst met Cobraspen. 



Vaststellen thema 2e denktanksessie met 
excursie, jan./febr. 2017

Dank allen en wel thuis! 


