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Huizen, 24 maart 2020 

 

Geachte College, 

 

De VVG stelt zich statutair tot doel het bijzondere eigen karakter van de natuur, de landschap-
pelijke en stedelijke gebieden en het cultureel erfgoed in het Gooi en omstreken zo goed mogelijk 
te beschermen en om duurzame ontwikkeling te bevorderen. 
 
Aanleiding en kader bezwaarschrift. 
De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) heeft kennisgenomen van uw besluit d.d. 12 
februari 2020 tot het verlenen van de omgevingsvergunning WABO 2019-0687 voor de bouw 
van een strandpaviljoen voor de duur van maximaal 10 jaar op het Voorland 3 te Blaricum 
(hierna de vergunning te noemen) in afwijking van het geldende bestemmingsplan, c.q. de 
beheersverordening (BHV). De vergunning voor de strandtent is verleend met toepassing van art. 
2.12. lid 1 onder a sub 3 WABO en met toepassing van art. 4 lid 11 van het Bor voor een 
activiteit (i.c. een horecafunctie) in een gebied met een recreatieve functie en een natuurfunctie als 
onderdeel van het NNN. 
De rechtmatigheid van de vergunning wordt onderbouwd met een Ruimtelijke onderbouwing 
van bureau Bugel Hajema d.d. 8 augustus 2019 en met een natuurtoets van Royal 
HaskoningDHV van 19 juli 2019 en het advies Inrichtingsmaatregelen Blaricummermeent t.b.v. 
de salderingsmaatregelen Nationaal Natuurnetwerk van 21 januari 2020. 
 
Huidige bestemmingsregeling 
De geldende bestemming is geregeld in de Beheersverordening 2014 van de gemeente Blaricum.  
Voor de locatie van de bestreden vergunning geldt de functie “Zone recreatie”, waarin uitsluitend 
dag-recreatief gebruik is toegestaan en geen bebouwing (art 3). Daarnaast geldt voor het gehele 
Voorland Stichtsebrug de bestemming Waarde Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inmiddels 
opgevolgd door het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Volgens de EHS i.c. het NNN zijn deze 
gronden mede bestemd voor het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van 



 

natuurwetenschappelijke waarde en/of ecologische waarde en de bijbehorende instandhoudings-
doelstelling.  
Het strandpaviljoen wordt voorzien in het gebied Voorland Stichtsebrug dat in zijn geheel deel 
uitmaakt van het NNN, zoals bedoeld in artikel 19 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
(PRV) en titel 2.10 van het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke ordening (BARRO). NNN-
gebieden genieten bijzondere bescherming op basis van genoemde wetten, gelet op de bijzondere 
waarden van natuur en landschap die zij nationaal gezien herbergen (het zogenaamde Nee-tenzij-
beginsel).  
 
De VVG stelt vast dat in 2014 gelijktijdig een structuurvisie en een beheersverordening voor het 
Voorland Stichtsebrug zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De structuurvisie is een beleidsstuk 
waarin de ambitie is vastgelegd om het Voorland op te waarderen met recreatieve functies. Deze 
gaan in de structuurvisie weliswaar in hoofzaak over de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een 
jachthaven met voorzieningen, waaronder een havenrestaurant, maar gaat ook het ontwikkelen 
van recreatieve voorzieningen op het recreatiestrand niet uit de weg. De BHV geeft het 
recreatiestrand in artikel 3 primair een recreatieve functie. De functie natuur is bij dat artikel niet 
geformuleerd. Tot zover is er overeenstemming tussen de structuurvisie en de BHV. 
Echter in de inspraakprocedure, die voor beide documenten gezamenlijk is gevoerd, heeft de 
provincie aangegeven dat voor het gehele als EHS aangewezen gebied, en daarmee het gehele 
Voorland exclusief de parkeervoorzieningen, ook de functie natuur met de daarbij behorende 
regelgeving diende te worden vastgelegd. Uit de stukken blijkt dat daaraan is voldaan in de BHV 
in artikel 7, waarde EHS, met een aanpassing van bijbehorende aanduiding op de verbeelding. 
Daarmee lijkt frictie te zijn ontstaan tussen regelgeving volgens de BHV en de ambitie volgens de 
structuurvisie. Waar de structuurvisie voorziet in nieuwe ontwikkelingen op het recreatiestrand 
worden deze mogelijkheden tegelijkertijd belemmerd door de bepaling in de BHV dat op het 
recreatiestrand “de voor 'Waarde - EHS' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar 
voorkomende zones, mede bestemd zijn voor het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van 
natuurwetenschappelijke waarde en/of ecologische waarde en de instandhoudingsdoelstelling van 
de Ecologische Hoofd Structuur” eveneens van kracht is. 
Wij ontkomen niet aan de constatering dat bij uw college de ambitie om de structuurvisie te 
realiseren bij voortduring voorbijgaat aan de zorgvuldigheid, die de ontwikkelings- en 
instandhoudingsdoelstellingen volgens de regelgeving van – inmiddels - het NNN, vereist. 
Het gaat daarbij met name om de toepassing van de PRV met inbegrip van regelgeving die op 
grond van de PRV eveneens toepassing is. De besluitvorming of liever gezegd het volledig 
ontbreken daarvan bij de strandophoging is daar een goed voorbeeld van. 
 
De VVG maakt bezwaar tegen de omgevingsvergunning WABO 2019-0687 om de 
volgende redenen: 

1. Onjuiste toepassing van artikel 4 lid 11 van het Bor; 
2. Niet voldaan regelgeving saldobenadering; 
3. Oppervlakten terreinen onjuist; 



 

4. Ecologische kwaliteit onvoldoende getoetst; 
 

Ad 1. Een onjuiste toepassing van artikel 4 lid 11 van het Bor in combinatie met de PRV, 
artikelen 3, 5a en 5c. 
De vergunning voor het paviljoen is verleend met toepassing van art 2.12. lid 1 onder a sub 2 
WABO met toepassing van artikel 4 lid 11 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). 
 

Toepasselijkheid. 
Door de provincie Noord-Holland is, behorend bij artikel 3 lid 1d van de PRV, een Handreiking 
Uitzonderingen vastgesteld op 1 maart 2017 (Handreiking). Deze ziet toe op de toepassing van 
de PRV bij het beoordelen van omgevingsvergunningen op basis van artikel 4 Bijlage II van het 
Bor: ‘Op de lijst bij het Bor staan ontwikkelingen die soms een provinciaal belang kunnen raken. De PRV is 
van toepassing op deze lijst zodat ontwikkelingen die door een omgevingsvergunning mogelijk worden gemaakt aan 
dezelfde regels moeten voldoen als ontwikkelingen die via een bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Bij het 
beoordelen of een ontwikkeling mogelijk is, speelt de planvorm (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) geen rol.’ 
Volgens de bijgevoegde tabel is deze regel van toepassing op artikel 4 lid 11 voor alle artikelen in 
de PRV.  
De VVG stelt dat door gebruikmaking van de toepassing van artikel 4 lid 11 van het Bor het niet 
noodzakelijk is om de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor een omgevingsvergunning toe 
te passen (zoals ook overigens wel was aangekondigd in de ROB), maar dat daarmee niet de 
regels die van toepassing zijn op een bestemmingsplan buiten werking worden gesteld. 
Anders gezegd, het mag zo zijn dat voor de aard van de procedure de kruimelgevallenregeling 
geldt en daarmee de reguliere voorbereidingsprocedure (8 weken), dat neemt niet weg dat de 
vraag of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling, en daarmee of er dient te worden getoetst 
aan de Laddertoets volgens artikel 3.1.6 van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro), met ja dient 
te worden beantwoord. 
 
Laddertoets 
Omdat de totale oppervlakte van de aanvraag groter is dan 500 meter, er sprake is van een 
stedelijke ontwikkeling en dat daarmee sprake is van verstedelijking buiten de bestaande stedelijke 
contour dient deze dus getoetst te worden aan de ladder volgens het Bro. Op grond van de 
Handreiking is, zoals hierboven al gesteld, de vraag of de vergunning al of niet van beperkte duur 
is, niet aan de orde. 
Daarmee is tevens de vraag of de beperkte duur van de vergunning, i.c. 10 jaar, aanleiding kan 
zijn voor de provincie om zonder herbegrenzing akkoord te gaan met de omgevingsvergunning, 
eenvoudig te beantwoorden. Nee dus. De PRV voorziet namelijk niet in een tijdelijke regeling 
voor aantasting van het NNN. 
 
Tijdelijkheid 
Wij hebben twijfels bij de vraag of de tijdelijkheid van de vergunning voor een periode van tien 
jaar reëel is, is gezien de doelstelling zoals beschreven in de ROB (blz. 13), dat het strandpaviljoen 



 

invulling beoogt te geven aan de ruimtelijke ambities van de gemeente Blaricum om het Voorland 
recreatief op te waarderen. Deze ambitie is blijkens de structuurvisie van permanente aard. Dat 
wordt onderschreven door een opmerking in de Natuurtoets van RHDHV d.d. 19 juli 2019 op 
pagina 1 in de voetnoot: “Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor 10 jaar en 
mogelijk krijgt het paviljoen op termijn middels een bestemmingsplanwijziging een permanente 
status.” Ook uitlatingen van de zijde van uw bestuur aan de leden van uw raad en in de pers dat 
het in de bedoeling ligt om op een termijn van drie jaar het paviljoen definitief te bestemmen met 
een alsdan vast te stellen bestemmingsplan voor het Voorland versterken deze twijfels. 
Ook de mededeling van de ontwikkelaar, de heer Geesink, (bijlage) dat het economisch niet 
haalbaar is om het paviljoen slechts voor tien jaar te exploiteren geeft aan dat twijfels aan de 
keuze voor een vergunning met gebruikmaking van artikel 4 lid 11 van het Bor gerechtvaardigd 
zijn. In ieder geval hebben wij geen enkele planologische beargumentering bij de vergunnings-
aanvraag noch in het besluit  kunnen vinden die de maximale termijn van tien jaar onderbouwt. 
Een beschrijving van de technische mogelijkheid om het gebouw op termijn te verwijderen doet 
daar niet aan af.  
Tenslotte zij nog vermeld dat artikel 4 lid 11 Bor bepaalt dat de periode van ten hoogste 10 jaar 
niet mag worden overschreden.  
Dat impliceert in ieder geval dat, als tijdens of na deze periode van tien jaar in een nieuw 
bestemmingsplan deze zelfde voorziening wordt opgenomen, de bestaande tijdelijke voorziening 
in de procedure van de totstandkoming van het bestemmingsplan, juridisch als afwijkend van de 
bestaande situatie dient te worden beschouwd. Het is aannemelijk dat toepassing van het 
overgangsrecht dan is uitgesloten . Wij stellen overigens vast dat uw college in het besluit bij de 
voorschriften slechts heeft bepaald dat het strandpaviljoen c.a. op 12 februari 2030 verwijderd 
dienen te zijn. Een instandhoudingstermijn gekoppeld aan de eis van herstel van de oude 
toestand  zoals opgenomen in uw besluit van 2 mei 2019 inzake Blaricum Beach is een 
opvallende afwezige in dit besluit . 
 
Wij zijn van mening dat sprake is van een stedelijke ontwikkeling die had moeten 
worden getoetst aan de Laddertoets volgens artikel 3.1.6 van het Bro, nu onweersproken 
is dat het om een gebied gaat, gelegen buiten de stedelijke contour en deel uitmakend 
van het NNN. Tevens zijn wij zijn van mening dat de keuze voor een tijdelijke aanvraag 
niet aannemelijk is gemaakt en kennelijk niet in overeenstemming is met de bedoelingen 
van de aanvrager noch met de ruimtelijke ambities van uw college.  
 
Ad 2. Niet voldaan aan regelgeving saldobenadering 
 
De Ruimtelijke onderbouwing van Bugel Hajema van 8 augustus 2019 bij de vergunnings-
aanvraag van J. Geesink van 19 augustus 2019 en de Natuurtoets van Royal Haskoning DHV 
gaan uit van het gebruikmaken van de regeling volgens artikel 19 lid 4 van de PRV om de 
aantasting van de natuurwaarden en de vermindering van de oppervlakte van het NNN te 
compenseren  



 

In de afwikkeling van de vergunningverlening is in het ambtelijk overleg met de provincie het 
inzicht ontstaan, dat artikel 19 lid 4 PRV niet het juiste instrument zou zijn, maar dat voor de 
verlening van de vergunning artikel 19 lid 3 PRV, dat uitgaat van saldering en niet van 
compensatie, meer geëigend zou zijn. 
Om gebruik te maken van artikel 19 lid 3 PRV zijn in overleg met het ambtelijk apparaat van de 
provincie Noord-Holland afspraken gemaakt die zijn beschreven in een memo met als 
onderwerp ambtelijk akkoord saldering NNN t.b.v. strandpaviljoen (Akkoord) van 21-1-2020.  
Het Akkoord gaat uit van een positieve grondhouding ten aanzien van het instemmen door de 
provincie met het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van het paviljoen, onder 
voorwaarden. In genoemd memo wordt expliciet verwezen naar een aantal onderliggende en 
bijbehorende stukken met daarin voorwaarden verbonden aan het Akkoord. Aan deze 
voorwaarden had moeten zijn voldaan voordat de aangevraagde omgevingsvergunning werd 
verleend. 
 
Los van de voorwaarden die verbonden zijn aan het Akkoord, geldt voor saldering in het kader 
van de PRV art 19 lid 3 het Beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en 
herbegrenzen EHS (Spelregels EHS), met name hoofdstuk 6: de EHS-saldobenadering. Dit 
beleidskader is een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies van de regels voor toepassing 
van het compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS uit 2007. Deze 
regeling is in het zogenaamde Natuurakkoord van rijk en provincies uit 2013 ( in het kader van de 
decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies) van toepassing verklaard op het NNN. 
De provincies hebben zich er op vastgelegd de inhoud ervan te laten doorwerken in het 
provinciaal ruimtelijk beleid. 
De saldobenadering is alleen toepasbaar als:  

- de combinatie van plannen, projecten of handelingen binnen één ruimtelijke visie wordt 
gepresenteerd;  

- er een onderlinge samenhang bestaat tussen de betreffende plannen, projecten of 
handelingen;  

- een schriftelijke waarborg voor de realisatie van de plannen/projecten of handelingen kan 
worden overlegd waarop alle betrokkenen zijn aan te spreken. 

Bovendien is voor toepassing van deze saldobenadering nodig dat: 
- binnen de EHS een kwaliteitsslag gemaakt kan worden waarbij het oppervlak natuur 

minimaal gelijk blijft dan wel toeneemt. Zo’n kwaliteitsslag kan bijvoorbeeld ontstaan 
doordat binnen de EHS met bestemmingen geschoven wordt; en/of: 

- binnen de ruimtelijke visie vergroting van het areaal EHS optreedt, ter compensatie van 
het gebied dat door de projecten of handelingen verloren is gegaan; onder de voorwaarde 
dat daarmee tevens een beter functionerende EHS ontstaat. 

Tenslotte is voorwaarde voor het toepassen van de EHS-saldobenadering dat een gebiedsvisie 
wordt opgesteld, waarin de omvang van het gebied, de omschrijving van de doelen en de 
waarborgen voor de uitvoering zijn beschreven (waaronder herbegrenzing van de NNN om te 
bereiken dat het te salderen gebied de wettelijke bescherming van het NNN verkrijgt). Ook 



 

gemeenten zijn destijds geïnformeerd over de toepasselijkheid van de Spelregels. Toepassing van 
de EHS-saldobenadering is een bestuurlijke bevoegdheid van de provincie. 
 
Wij stellen vast dat het ambtelijke akkoord de noodzaak van een gebiedsvisie onderschrijft door 
het stellen van de voorwaarde dat de saldobenadering wordt uitgewerkt en ten aanzien van de 
significante aantasting van de WKW het oppervlak en de samenhang tussen de gebieden. Maar 
dat is nog geen wettelijk salderingsbesluit, immers zo’n besluit dient te worden genomen c.q. 
bekrachtigd door GS. Wij stellen vast dat zowel de gebiedsvisie als een salderingsbesluit van GS 
ontbreken. Daarmee ontbreekt een wettelijke basis voor het verlenen van de omgevings-
vergunning. Desalniettemin wordt in het Akkoord gesteld dat ambtelijk wordt ingestemd met de 
NNN-saldering, met als uitgangspunt een bijgevoegde kaart en een kennelijke salderingsopgave 
van 6100 m2 aan oppervlak.  
 
Wij stellen vast dat niet is voldaan aan de vereisten volgens het Beleidskader voor 
compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS (Spelregels EHS) en 
de voorwaarden van het Ambtelijk akkoord saldering NNN Voorland Blaricum van 21-1-
2020 
 
Ad 3. Oppervlakten terrein onjuist 
Wij constateren dat de vergunning voor het paviljoen wordt gebonden aan de saldering van 6100 
m2 NNN. Het paviljoen zelf heeft volgens de vergunning een oppervlakte van 693 m2. Bij de 
vergunning worden gerekend: de verharding ten behoeve van de toegangspaden naar het 
paviljoen van 284,4 m2, een volleybalveld van 400 m2 en tenslotte ook nog de saldering voor 
4000 m2 strand. Samen 5377,4 m2.  
Wij concluderen dat met de 4000 m2 strand gedoeld wordt op het oppervlak aan vegetatie dat is 
afgegraven c.q. met een zandlaag is overdekt in 2019 ten behoeve van de in dat jaar uitgevoerde 
strandophoging, zoals dat ook gesteld is in het memo van 28 november 2019 van de provincie 
Noord-Holland. U maakt daarmee de vergunning voor het paviljoen onderdeel van een complex 
aan ingrepen op het Voorland, daarmee aansluitend op de term ‘upgrade van het Voorland’, zoals 
u die heeft geïntroduceerd in 2019 bij de uitvoering van de strandophoging in samenhang met de 
toen gerealiseerde tijdelijke strandtent. Daarmee wordt voldaan aan een van de voorwaarden, die 
in het kader van de Spelregels EHS worden gesteld, namelijk de samenhang van de projecten. 
Echter, het is onduidelijk of u met het opnemen van deze voorwaarde in de vergunning voor het 
paviljoen tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning regelt voor de ophoging van het strand. 
Een aanvraag daarvoor hebben wij niet aangetroffen. In de aanvulling van 13 maart jl. op ons Pro 
forma-bezwaarschrift van 23-12-2019 tegen uw besluit van 14-11-2019 op ons handhavings-
verzoek van 7 juni 2019 inzake de strandophoging hebben wij ook al op gewezen op het 
ontbreken van deze wettelijk vereiste omgevingsvergunning. 
  



 

Dat staat uiteraard los van de vraag of de genoemde oppervlakten aan verloren NNN 
overeenkomen met het verlies aan NNN door alle genoemde ingrepen: paviljoen, volleybalveld, 
verharding en strandophoging en of het aanbod in het salderingsvoorstel daarin kwantitatief kan 
voorzien. 
 
Daadwerkelijke en ingemeten oppervlakten 
Wij gaan ervan uit dat de in de vergunning opgenomen oppervlakten voor het paviljoen, het 
volleybalveld en de verharding correct zijn. De in de saldering opgenomen omvang van de 
verdwenen begroeiing van 4000 m2 moeten wij bestrijden. 
Het programma ‘Google Earth Pro’ biedt de mogelijkheid om oppervlaktes te meten op 
luchtfoto’s. Deze meting kan uitgevoerd worden met gebruikmaking van luchtfoto’s uit meerdere 
jaren. Doordat ‘Google Earth Pro’ gebruikt maakt van het geografische coördinatensysteem zijn 
metingen met dit programma exact. Wij hebben een oppervlaktemeting uitgevoerd op het 
recreatiestrand waarbij de situatie op 19 maart 2018 uitgangspunt was voor de westelijke 
begrenzing van het te meten oppervlak van de oorspronkelijke vegetatie en de situatie op 20 april 
2019 oostelijke grens van de op dat moment gerealiseerde zandophoging. Kortom, de omvang 
van de vegetatie die tenminste is verdwenen als gevolg van de zandophoging. Onze meting (4 
bijlagen) komt uit op een verlies aan vegetatie met een oppervlakte van 5308 m2. 
 
Hierbij zijn de volgende kanttekeningen te maken. Op de luchtfoto van 30 juni 2015 is te zien 
dat, niet lang voordat de foto werd gemaakt, langs de waterlijn een strook van - bij nameting - 
ongeveer 3,60 m breed, over een lengte van 400 meter was ontdaan van vegetatie. Uit de foto van 
2018 blijkt dat deze strook zo te zien gedeeltelijk door betreding en gedeeltelijk door verwaaiing 
op een aantal plaatsen breder is geworden. Dat verklaart de grillige lijn aan de waterzijde van de 
oppervlaktemeting. Aannemelijk is dat onder het verwaaide zand langs de oever in 2018 de 
vegetatie nog aanwezig was en dus mogelijkheid had tot herstel. Buiten kijf staat dat, wanneer 
beschreven grillige lijn niet wordt gehanteerd, maar het deel van het recreatiestrand dat in 2015 
nog in stand was en waar zich nu het nieuwe opgehoogde strand bevindt, een omvang heeft van 
7500 m2. Ook foto’s van het recreatiestrand van 2017 en 2019 onderbouwen deze stelling (2 
bijlagen). De totaal opgebrachte hoeveelheid nieuw zand is bij meting 9800 m2. 
Voor het onderhavige bezwaar op de vergunning voor het paviljoen gaan wij uit van tenminste 
5300 m2 aan verlies van vegetatie en daarmee te salderen ten behoeve van de strandophoging in 
plaats van 4000m2 zoals waar nu mee in het Akkoord is gerekend. Daarmee komt het aantal m2 
te salderen NNN op tenminste 6677,40 m2. 
 
Het salderingsvoorstel 
Het Akkoord gaat uit van 6100 m2 te salderen oppervlak (bebouwing c.s. en zandophoging) en 
het rapport van RHDHV van dezelfde datum als het Akkoord, getiteld ‘Inrichtingsmaatregelen 
Blaricummermeent t.b.v. de salderingsmaatregelen Nationaal Natuurnetwerk’, hetwelk is gevoegd 
bij de vergunning voor het paviljoen, gaat uit van een toe te voegen oppervlak van 5559 m2 aan 
dijklichaam, behorend tot de Gooise Zomerdijk, en een binnendijks terrein van 1662 m2. 



 

 
De Gooise Zomerdijk 
Volgens onze meting is de breedte van het voorgestelde stuk dijklichaam 44,5 m. Bij een 
oppervlak van 5559 m2 is dan de lengte van het voorgestelde stuk dijk 125 m. Het dijklichaam is 
aan de Gooimeerzijde voor de volle lengte over een breedte van 10 meter bedekt met zeskantige 
beton (basalt) keien. Op de kruin van het dijklichaam ligt een drie meter breed asfaltfietspad. Wij 
nemen aan dat de betonbekleding en het fietspad niet vervangen kunnen of zullen worden door 
kruidenrijk grasland. Dat reduceert het beschikbare oppervlak voor saldering op het dijklichaam 
met 125 maal 13, te weten 1625 m2. Rest 3934 m2 aan saldering. 
Volgens het Akkoord, maar ook volgens de Spelregels EHS, is een voorwaarde voor de 
vaststelling van salderingsplan dat er overeenstemming is met het Waterschap/Waternet Amstel, 
Gooi en Vecht. In een mailbericht van 9 december 2019 heeft het waterschap laten weten geen 
grote belemmeringen te zien, maar dat een en ander nog schriftelijk diende te worden vastgesteld. 
Wij constateren dat uw college inderdaad per brief akkoord is gegaan, echter pas op 10 maart 
2020, nadat de vergunning reeds bijna een maand was verleend.  
 
Het binnendijkse terrein in de Blaricummermeent 
Het voorgestelde binnendijkse terrein van 1662 m2 is een overgebleven gedeelte van een langer 
binnendijks terrein dat eerder is voorgesteld als inbreng voor de compensatie zoals nog steeds is 
vermeld in de Rob en in de Natuurtoets van juli 2019. 
Door de provincie is daarop, in het hierboven genoemde memo vaan 28 november, gereageerd 
met de mededeling dat het binnendijkse terrein onvoldoende NNN-waardig was gezien de ligging 
tussen twee woonwijken. Wij zijn van mening dat dit terrein niet zozeer gelegen is tussen twee 
woonwijken, maar dat het zowel juridisch-planologisch als fysiek, onderdeel is van een 
samenhangend stedenbouwkundig ensemble. Na voltooiing van de wijk Blaricummermeent zal 
dan ook naar bewoners niet goed duidelijk te maken zijn dat het terrein, dat in de planvorming 
bedoeld en bestemd is als stedelijk groen, anders gezegd: een stukje buurtgroen dat door de 
aanwezigheid van de Gooise Zomerkade ruimtelijk wordt gescheiden van het buitendijkse 
Voorland, niet in aanmerking kan komen voor inspraak van omwonenden over de inrichting. 
Een wettelijk vereiste planologische procedure om het terrein deel te laten uitmaken van een 
samenhangend systeem van beschermde natuur, staat dat in de weg. Dat is niet geloofwaardig en 
op termijn zal blijken dat het terrein niet volgens de eisen van het NNN in stand zal blijven.  
 
Wij zijn van mening dat het voorgestelde deel van de Gooise Zomerdijk wegens de 
aanwezigheid van verhardingen niet kan voorzien in 5559 m2 aan saldering, maar slechts 
in 3934 m2. Wij zijn tevens van mening dat, een ambtelijk akkoord van de provincie ten 
spijt, het voorgestelde binnendijkse terrein om zowel ruimtelijke als juridisch 
planologische redenen niet kan bijdragen aan de saldering voor het verlies aan NNN op 
het Voorland. De gehanteerde oppervlakten voor de te salderen terreinen omvatten in 
totaal niet meer dan 3934 m2. Ruim onvoldoende voor de saldering van de 5377,4 m2 
volgens de vergunning. 



 

Ad 4. Ecologische kwaliteit 
De ecologische onderbouwingen van de Natuurtoetsen van RHDHV en het Ambtelijk Akkoord  
saldering voldoen niet aan de daaraan te stellen eisen en zijn daarmee onvoldoende geschikt als 
onderbouwing voor het besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning. 
 
Relevante ecologische documenten 
De vergunning verwijst voor de ecologische onderbouwing en daarmee voor de toelaatbaarheid 
van de rechtmatigheidsbeoordeling van het strandpaviljoen op grond van artikel 19 PRV naar de 
volgende documenten: 

1. Natuurtoets van RHDHV  strandpaviljoen Voorland Stichtsebrug van 19 juli 2019; 
2. Inrichtingsmaatregelen Blaricummermeent t.b.v. de salderingsmaatregelen Nationaal  
Natuurnetwerk van 21 januari 2020 van RHDHV; 
3. Ambtelijk akkoord saldering NNN Voorland Blaricum van 21-1-2020. 
 

De Natuurtoets 2019 moet blijkens de opdrachtformulering (blz. 1 hoofdstuk 1.1) ertoe dienen 
de “eerder uitgevoerde natuurtoets aan te passen aan de voorgenomen ontwikkeling om het 
tijdelijke strandpaviljoen te vervangen door een permanent paviljoen”. Met de eerder uitgevoerde 
natuurtoets wordt gedoeld op het rapport “Upgrade Voorland Stichtsebrug en plaatsing tijdelijk 
strandpaviljoen Werkzaamheden en gebruiksfase” van 17 januari 2019 van RHDHV. Dit rapport 
is gebruikt voor de beoordeling van de effecten van de strandophoging en de bouw van de 
tijdelijke strandtent Blaricum Beach in mei 2019. Derhalve is in dit verband deze Upgrade ook 
van belang. 
Voor de ecologische beoordeling van genoemde rapporten heeft VVG een deskundige gevraagd 
een rapport op te stellen (bijlage). Dit rapport wordt digitaal nagezonden als bijlage dit 
bezwaarschrift. Op deze plaats wordt daarom volstaan met de beschrijving van de conclusies in 
hoofdlijnen van de belangrijkste van het rapport met daarin de geconstateerde gebreken aan 
genoemde documenten.  
 
Ad 1. Natuurtoets juli 2019 in combinatie met de Upgrade januari 2019 
De Natuurtoets is ongeschikt op onder meer de volgende punten: 

- Het uitgaan van onjuiste, niet-actuele en/of onvolledige ecologische gegevens zoals 
verouderde, ontbrekende (b.v. de flora van het recreatiestrand) en onvolledige 
inventarisaties; niet beschreven en niet beoordeelde kwetsbare paddenstoelenflora op het 
strand, onjuiste maaiadviezen voor parnassia;   

- Het ontbreken van effectmeting op de vleermuizen (m.n. door de gehouden 
evenementen in de meest kwetsbare periode september 2019) en de broedvogels;  

- In de zomer van 2019 is geen onderzoek gedaan naar de effecten  van de sterk 
toegenomen bezoekersaantallen op de vegetatie van het oostelijk deel van het recreatie-
strand waarheen bij drukte veel bezoekers uitwaaieren. Dit terwijl in beide rapporten wel 
wordt gewezen op de negatieve effecten van de bezoekerstoename op de aanwezige 
natuurwaarden en de risico’s daarvan; uit de ecologische beoordeling van de deskundige 



 

blijken wel degelijk significante effecten te zijn opgetreden; 
- De potentiële waarden van het gebied worden niet beschreven en de effecten van het 

recreatieve gebruik op die potentiële waarden worden niet getoetst;  
- Het niet uitvoeren van de in de Upgrade noodzakelijk geachte mitigerende maatregelen is 

niet meegenomen.   
- De geldende Wezenlijke kenmerken en waarden uit de PRV zijn slechts beschreven maar 

net als in de Upgrade niet getoetst; dat geldt met name voor de effecten van de toename 
van de recreatiedruk en de aanwezigheid van bebouwing; 

- Er is geen aandacht voor de effecten van de uitgevoerde werkzaamheden, met name de 
strandverbreding voor het kenmerkende micro-reliëf (zie ook Wkw-beschrijving) door de 
zandophoging; 

- Het rapport gaat voorbij aan de effecten van het jaar-rond horecagebruik door het 
strandpaviljoen, met name in de normaliter rustige winterperiode. 

- De effecten van het door de gemeente in de zomer van 2019 via de APV verruimde open 
vuur- en hondenbeleid op de natuurwaarden zijn niet gemonitord. De natuurbelangen 
zijn bij deze verruiming niet volwaardig meegewogen. 

 
Ad 2 en 3. Het inrichtingsadvies RHDHV 21-1-2020 in relatie tot het Akkoord 21-1-2020 

- Aan de voorwaarde van de provincie, dat de saldobenadering moet worden uitgewerkt en 
dat nader moet worden gemotiveerd dat per saldo geen sprake is van een significante 
aantasting van de Wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een vermindering van de 
oppervlakte van het NNN of van de samenhang tussen die gebieden, is in het advies van 
RHDHV of in enig ander bij VVG bekend rapport/document geen invulling gegeven. 
Het advies betreft uitsluitend de inrichtingsvoorstellen en dan nog beperkt tot het 
gebiedsdeel dat gelegen is in de Blaricummermeent (zie ook de titel) . 

- Er is volledig voorbijgegaan aan de in de te salderen gebieden gelegen bebouwing, 
fietsinfrastructuur en brede basaltstenenstrook aan de voet van de zomerkade langs het 
Gooimeer waarop geen enkele vorm van natuurontwikkeling mogelijk is. De 
oppervlaktevermindering van het NNN is hierboven reeds aan de orde geweest. 

- De kwaliteit van de voor de saldering aangewezen gronden hebben geen (Gooise 
Zomerkade) of geringe potenties voor het ontwikkelen van kruidenrijk grasland. De 
bodem is veel te voedselrijk. Er is voor het gedeelte dat ligt binnen de Blaricummermeent 
ook geen enkele verbinding met het open water van het Gooimeer en er wordt niet 
ingegaan op de effecten van de beschreven doorsnijdingen van beide gebieden met 
infrastructuur en de ligging in de stedelijke contour van een woonwijk. 

 
Wij constateren dat niet is voldaan aan een afdoende toetsing aan de WKW noch in de 
Natuurtoets juli 2019 noch in de Ruimtelijke Onderbouwing van augustus 2019 en dat 
bovendien is gebleken dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar de effecten van de 
gerealiseerde strandophoging c.a. van 2019.  
 



 

 
De VVG meent dat de omgevingsvergunning niet had mogen worden verleend om de 
volgende redenen: 
 

1. Er is sprake is van een stedelijke ontwikkeling die had moeten worden getoetst 
aan de Laddertoets volgens artikel 3.1.6 van het Bro nu onweersproken is dat het 
om een gebied gaat, gelegen buiten de stedelijke contour, deel uitmakend van het 
NNN.  

2. Niet is voldaan aan de vereisten volgens het Beleidskader voor compensatie-
beginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS (Spelregels EHS) en de 
voorwaarden van het Ambtelijk akkoord saldering NNN Voorland Blaricum van 
21-1-2020; 

3. De gehanteerde oppervlakten voor de te salderen terreinen zijn niet in overeen-
stemming met de feitelijk verdwenen oppervlakten aan NNN; 

4. Niet is voldaan aan een afdoende toetsing aan de WKW noch in de Natuurtoets 
juli 2019 noch in de Ruimtelijke Onderbouwing van augustus 2019. Er is 
onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten van  de strandophoging c.a. van 
2019. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

    
H. Metz      Mw. W. Biermann 

voorzitter      secretaris 

 
Bijlagen:  Verslag overleg VVG met de heer Geesink d.d. 4 juli 2019 
  2 luchtfoto’s met contour oppervlaktemeting verloren vegetatie (jpeg) 
  2 luchtfoto’s idem (bestand KMZ – Google Earth Pro) 
  2 foto’s Stichtste strand (jpeg) 
  Ecologisch rapport P. Bakker 
De bovengenoemde bijlagen zullen digitaal worden nagezonden. 
 
C.c.:  -College van Gedeputeerde Staten Noord-Holland, Haarlem   

-Provinciale Staten Noord-Holland, Haarlem  
 -Gemeenteraad Blaricum 


