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1. INLEIDING 

 

Plangebied 

Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging van (delen van) verschillende oudere 

bestemmingsplannen die aan actualisering toe zijn. Het plangebied omvat een groot deel van 

het natuurgebied Duin- en Kruidberg, de Heerenduinen en het binnenduinrandgebied tussen 

IJmuiden en Santpoort-Zuid, aan de oostzijde grenzend aan de spoorlijn. 

  

Procedure 

Voordat de formele bestemmingsplanprocedure zal starten, die in de Wet ruimtelijke ordening 

staat beschreven, heeft het college de ingezetenen, natuurlijke en rechtspersonen in de 

gelegenheid gesteld om hun mening omtrent het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar te 

maken. 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder met ingang van 1 april 2016 

gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden er 

reacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders.  

 

Inspraak 

In de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn 49 

schriftelijke reacties ontvangen en 5 reacties van instanties. Er zijn geen mondelinge reacties 

ingediend. De reacties zijn in bijlage 1 opgenomen.  

 

De inspraakrapportage wordt na vaststelling door B&W toegezonden aan een ieder die 

schriftelijk of mondeling heeft gereageerd. Daarnaast zal de inspraakrapportage na 

vaststelling door B&W ter kennisname aan de gemeenteraad worden aangeboden. 
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2. ONTVANGEN REACTIES 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Duingebied’ heeft vanaf 1 april zes weken ter inzage 

gelegen met de mogelijkheid om reacties in te dienen. 

Op het voorontwerpbestemmingsplan zijn 49 schriftelijke inspraakreacties binnengekomen en 

5 reacties van instanties. 

 

2.1 RESULTATEN VAN HET ARTIKEL 3.1.1. BRO-OVERLEG 

 

Op basis van het wettelijk vooroverleg zijn 5 reacties binnengekomen van instanties. Er wordt 

hierna nader ingegaan op deze reacties en ons commentaar daarop. 

Provincie Noord-Holland 

Reactie 
Aardkundig monument: 
1. Vrijwel het gehele plangebied is in de Provinciale Milieuverordening (PMV) aangewezen 

als aardkundig monument. Dit is in zowel de toelichting als de regels van het 

bestemmingsplan afdoende verwerkt. Voor de in het hoofdstuk ‘nieuwe ontwikkelingen’ 

omschreven ontwikkeling is wellicht een ontheffing op de PMV benodigd. Verzocht wordt 

in de toelichting aan te vullen hoe bij de nieuwe ontwikkelingen rekening gehouden wordt 

met het aardkundig monument. 

Ecologische hoofdstructuur: 

2. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is in het voorontwerp met passende bestemmingen 

en volgens de juiste begrenzing vertaald. In de bestemmingsomschrijvingen “bos”, 

“natuur” en “groen” worden de instandhouding, bescherming en realisatie van de 

natuurwaarden niet als doelen genoemd. Verzocht wordt dit aan te passen. 

Ruimtelijke kwaliteit: 

3. Bij de nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied dient aan de onderbouwing 

toegevoegd te worden op welke wijze wordt voldaan aan de uitgangspunten in de 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. 

Gebieden voor grootschalige en gecombineerde landbouw: 

4. De in artikel 3.3.1. opgenomen afwijkingsbevoegdheid voor de bouw van schuilstallen is 

niet in overeenstemming met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Agrarische 

bebouwing dient namelijk geconcentreerd te worden binnen het bouwperceel. Artikel 

3.3.1 dient daarom uit het bestemmingsplan verwijderd te worden. 

Agrarische nevenactiviteiten: 

5. De in de artikelen 3.4.1, 3.5.2 en 3.5.3 van het bestemmingsplan opgenomen bepalingen 

die nevenactiviteiten bij de agrarische bestemming mogelijk maken komen niet geheel 

overeen met de voorwaarden uit artikel 26e van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

(de regeling voor verbrede landbouw). Verzocht wordt dit in overeenstemming te brengen. 

Nieuwe ontwikkelingen: 

6. T.a.v. Middenduinerweg 80: het hobbymatig houden van paarden wordt gelegaliseerd. De 

voormalige 2e bedrijfswoning wordt bestemd als plattelandswoning. Omdat er sprake is 

van een hobbymatige paardenhouderij wordt geconcludeerd dat er kennelijk geen 
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agrarische bedrijfsactiviteiten meer ontplooid worden. Geconstateerd wordt dat de 

aanduiding paardenhouderij geldt niet voor het hele perceel en dat de voormalige 2e 

bedrijfswoning geen woonbestemming heeft gekregen. Aangesloten moet worden bij 

artikel 17 van de PRV. In de toelichting moet nog worden onderbouwd in hoeverre 

rekening is gehouden met het aardkundig monument en de uitgangspunten van de 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. 

7. T.a.v. Duin- en Kruidbergerweg 43 wordt verzocht om beter te onderbouwen dat de 

nieuwe regeling waarmee getracht wordt de verrommeling en beschadigde aanblik van 

het perceel te verbeteren voldoet aan de uitgangspunten uit de Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie. 

8. T.a.v. Brederoodseweg 41 wordt verzocht de wijzigingsvoorwaarden in overeenstemming 

te brengen met de uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte, aan te vullen met de 

opmerkingen uit de memo van 25 april van het expertteam Ruimte voor Ruimte en een 

toelichting op te nemen hoe de wijzigingsbevoegdheid zich verhoudt tot de aanwezige 

aardkundige waarden en het monument. 

  

Commentaar 
1. In hoofdstuk 3.2 ‘nieuwe ontwikkelingen’ van de toelichting zal aandacht worden besteed 

aan het aardkundig monument. 

2. Met uitzondering van de groenbestemming liggen genoemde bestemmingen binnen het 

NNN. De bestemmingsomschrijvingen van de bestemmingen Bos en Natuur zullen hierop 

worden aangepast. 

3. Bij de nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied zal een verantwoording worden 

toegevoegd op welke wijze wordt voldaan aan de uitgangspunten van de Leidraad 

Landschap en Cultuurhistorie. 

4. Momenteel loopt er een onderzoek naar de behoefte en praktijk van schuilstallen in de 

provincie. Velsen is vanuit het oogpunt van dierenwelzijn van mening dat de bouw van 

schuilstallen onder voorwaarden mogelijk gemaakt moet worden. De regel is alleen van 

toepassing op percelen die geen onderdeel uitmaken van een agrarisch perceel met erf 

en bouwvlak of hier grenzend aan liggen. 

5. De bepalingen zullen worden aangepast conform de vereisten uit artikel 26e (‘verbrede 

landbouw op agrarische bouwpercelen’) van de PRV. 

6. Aan de Middenduinerweg 80 is nog steeds een actief agrarisch rundveebedrijf gevestigd, 

met een bijbehorende bedrijfswoning. Artikel 17 van de PRV is daardoor niet van 

toepassing. De hobbymatige paardenhouderij die bij nummer 80 hoort, is specifiek ten 

behoeve van de paardenbak aangeduid. De voormalige agrarische (tweede) 

bedrijfswoning heeft huisnummer 78. Formeel maakt deze nog steeds deel uit van de 

inrichting behorende bij huisnummer 80, waardoor er geen milieubescherming bestaat 

tegen de stallen behorende bij die inrichting. Bij huisnummer 78 is ook een hobbymatige 

paardenhouderij aanwezig, maar geen voorzieningen zoals een paardenbak. De In de 

toelichting zal verder worden onderbouwd in hoeverre rekening is gehouden met het 

aardkundig monument en de uitgangspunten van de Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie. 

7. T.a.v. Duin- en Kruidbergerweg 43 zal worden onderbouwd hoe de nieuwe regeling 

waarmee getracht wordt de verrommeling en beschadigde aanblik van het perceel te 
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verbeteren voldoet aan de uitgangspunten van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. 

8. Bij de wijzigingsvoorwaarden voor de ontwikkeling Brederoodseweg 41 zullen de 

voorwaarden van de uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte worden opgenomen, te 

weten het aantonen van de storendheid van de bestaande bebouwing, het verminderen 

van bebouwingsvolume en –oppervlak, de ruimtelijke kwaliteitsverbetering en het 

maximum van 5% rendement. In haar memo van 25 april 2016 verwoord het expertteam 

dat aan al deze voorwaarden ruimschoots wordt voldaan. De conclusie in de memo luidt: 

“Er is sprake van ruimtelijke storendheid en een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Ook met 

de exploitatieopzet kan worden ingestemd. Er is dus sprake van een compleet en positief 

advies. 

Alvorens het ontwerp van het bestemmingsplan ter visie gaat zal een onderzoek gedaan 

zijn naar de haalbaarheid van de ontwikkeling in verband met de aardkundige waarden 

en indien benodigd een ontheffing van de provincie worden toegevoegd. 

Hoogheemraadschap van Rijnland  

Reactie 
1. In de waterparagraaf ontbreekt het beleid van Rijnland. 

2. In de beschrijving van het oppervlaktewater ontbreken de watergangen ten oosten 

van de Duin- en Kruidbergerweg. 

3. Voorgesteld wordt de term ‘waterpartij’ uit te breiden met ‘of watergang’ of deze te 

vervangen door ‘water en waterhuishoudkundige voorzieningen’. 

 

Commentaar 
1. Het beleid wordt opgenomen, in paragraaf 4.5 ‘waterschapsbeleid’. 

2. De beschrijving wordt aangepast. 

3. De bestemmingen worden aangepast.  

Veiligheidsregio Kennemerland  

Reactie 
1. In het algemeen zijn er in het plangebied zorgen met betrekking tot 

bluswatervoorzieningen. Geadviseerd wordt om geen bestemmingen toe te staan die het 

risico op brand vergroten, tenzij afdoende bluswatervoorzieningen worden gerealiseerd. 

2. Met betrekking tot het natuurgebied wordt de gemeente gevraagd of het plaatsen van 

droogtemeters is het duingebied is toegestaan. 

3. Met betrekking tot meerdere in het plangebied gelegen adressen zijn knelpunten met 

bluswatervoorziening aanwezig. Verzocht wordt om te onderzoeken of deze knelpunten 

zijn of kunnen worden opgelost. 

 

Commentaar 
1. Een bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de gronden in de 

gemeente. Bluswatervoorzieningen komen in het vergunningstraject bij 

bouwwerkzaamheden aan de orde, maar worden normaliter niet in een bestemmingsplan 

geregeld. 

2. Droogtemeters worden niet direct mogelijk gemaakt, maar als dit wenselijk is kan er altijd 

een vergunning worden aangevraagd om droogtemeters te plaatsen. Bovendien is een 
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omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden (aanlegvergunning) benodigd. 

3. De knelpunten in de bluswatervoorziening hebben geen relevantie met betrekking tot het 

bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. 

LTO Noord 

Reactie 
1. Artikel 3.4.2. a en b horen niet thuis in het bestemmingsplan omdat emissies vanuit de 

Natuurbeschermingswet beperkt worden. De gemeente is geen bevoegd gezag. 

2. Artikel 3.4.2. c. hoort niet thuis in het bestemmingsplan omdat paardentrailers roerende 

zaken zijn. De handhaafbaarheid is ook twijfelachtig. 

3. Verzocht wordt om de in artikel 3.4.3. opgenomen maximale hoogte voor opslag van 2 

meter op 4 meter te zetten. 

4. Vanwege artikel 3.4.1 kunnen nevenactiviteiten met een afwijking worden toegestaan. 

Verzocht wordt om dit bij recht mogelijk te maken. 

5. Verzocht wordt om de gewijzigde bestemming voor Middenduinerweg 89 (Ekogrön) 

ongedaan te maken en de bestaande regeling hier op te nemen. 

6. In het bestemmingsplan ontbreekt een onderbouwing voor de binnen de agrarische 

bestemmingen opgenomen beschermingsbepaling voor archeologische waarden. De 

bescherming moet daarom worden geschrapt. 

 

Commentaar 
1. Op grond van artikel 19j van de Nbwet dient het bevoegd gezag bij het vaststellen van 

een plan rekening te houden met de gevolgen die dat plan kan hebben voor een Natura 

2000‐gebied. Om die reden is een voortoets uitgevoerd. Deze is als bijlage bij het 

bestemmingsplan opgenomen. Geconcludeerd is dat eventuele ontwikkelingsruimte voor 

grondgebonden veehouderij en paardenhouderij of maneges zal leiden tot een forse 

toename van stikstofdepositie binnen het Natura2000-gebied en daarmee tot significante 

negatieve effecten.  Om deze reden biedt het bestemmingsplan geen mogelijkheden tot 

uitbreiding. 

2. Het gebruik van gronden wordt in een bestemmingsplan geregeld. Omdat het willekeurig 

stallen van paardentrailers kan leiden tot hinder voor de omgeving is dit ruimtelijk 

relevant. Om overlast te beperken is deze bepaling opgenomen. Deze bepaling is 

overigens ook in de andere bestemmingsplannen voor landelijke gebied  in de gemeente 

opgenomen (De Leck en De Bergen, De Biezen). In onze optiek is de bepaling helder en 

handhaafbaar.  

3. De opslag ligt duidelijk in het zicht vanaf de weg. Om de bedrijfsvoering van deze laatste 

veehouderij in de binnenduinrand van Velsen mogelijk te houden, wordt tegemoet 

gekomen aan de vraag. De vlakken voor opslag zullen voor dit perceel worden 

samengevoegd tot één vlak met aanduiding “saw-op 2”, waar opslag tot 4,0 meter hoogte 

mogelijk is. De zuidgrens van dit vlak wordt gelijk getrokken met de zuidgevel van de 

huidige grote stal. De groensingel wordt om dit vlak als geheel heen gelegd. Zie ook het 

commentaar op de reactie van dhr. Dijkzeul. 

4. Artikel 3.4.1. maakt het onder voorwaarden rechtstreeks mogelijk een B&B te starten. 

Recreatief of educatief medegebruik en onzelfstandige detailhandel zijn brede begrippen 

waarvan de ruimtelijke impact afhankelijk is van de invulling ervan. Daarom blijft een 
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vergunning noodzakelijk. Dit sluit ook aan op artikel 26e van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening (verbrede landbouw). 

5. Zoals in de toelichting van het voorontwerp is aangegeven, is het bestaande gebruik van 

het perceel niet conform de huidige bestemming (Agrarische Doeleinden, met 

bedrijfswoning). Feitelijk is het perceel al jaren niet meer voor agrarische doeleinden in 

gebruik. Er worden immers geen gewassen geteeld en evenmin is er sprake van een 

veehouderij. Omdat het bestemmingsplan wordt geactualiseerd, moet gekeken worden 

naar de feitelijke situatie, waarvoor een passende bestemming gevonden moet worden. 

Ekogrön is een organisatie die natuurgebieden beheert. Omdat er geen agrarische 

bedrijfsvoering plaatsvindt, is er ook geen sprake van een dienstwoning (een 

dienstwoning maakt immers deel uit van een agrarisch bedrijf). Er is feitelijk sprake van 

een reguliere, particuliere woning. Voor zowel de particuliere zelfstandige bewoning van 

het als agrarische dienstwoning bestemde pand, als voor het van het bestemmingsplan 

afwijkende bedrijfsmatig gebruik (als natuurbeheerbedrijf), zijn geen 

omgevingsvergunningen afgegeven. Het huidige gebruik van de percelen is in strijd met 

het bestemmingsplan. Omdat er echter geen belemmeringen zijn voor legalisatie ten 

aanzien van een natuurbeheerbedrijf naast een reguliere woning, is de intentie van het 

voorontwerp juist om de bestaande feitelijke situatie op een goede wijze te bestemmen. 

Daarom hebben de gebouwen waarin wordt gewoond (en de bijbehorende erfbebouwing) 

in het voorontwerp een woonbestemming gekregen. De agrarische bestemming is 

vervallen. Zoals hierboven al aangeven is dit omdat er reeds lange tijd geen agrarisch 

bedrijf meer gevestigd is. De vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf is daarnaast, 

vanwege de huidige milieuwetgeving, in de toekomst ook niet meer mogelijk. Uit de 

inmiddels uitgevoerde voortoets is namelijk gebleken dat vanwege de milieuwetgeving 

(stikstofdepositie) het namelijk niet meer mogelijk is om vee te stallen. Bovendien kan 

zich ter plaatse geen inrichting in de zin van de wet milieubeheer vestigen, vanwege de 

direct naastgelegen burgerwoning en de burgerwoning op nr. 89. Dit zou namelijk leiden 

tot onevenredige geurhinder waardoor geen sprake zou zijn van een goede ruimtelijke 

ordening.  

Ekogrön heeft richting de gemeente toe tot nu toe altijd gesteld geen agrarisch bedrijf te 

zijn. De activiteiten van de organisatie op het perceel aan de Middenduinerweg zijn door 

de omgevingsdienst IJmond daarnaast beoordeeld als zijnde ‘geen inrichting in de zin 

van de Wet Milieubeheer’. Het houden van paarden in de desbetreffende omvang is door 

de Omgevingsdienst IJmond beoordeeld als hobbymatig. Het gebruiken en opbergen van 

gereedschappen en machines voor onderhoud van de gronden is normaliter ook binnen 

de aanwezige bebouwing bij een woonbestemming toegestaan. Hierdoor kwamen wij in 

eerste instantie tot de conclusie dat de werkzaamheden van dien aard zijn dat deze 

passen binnen het beleid ‘aan huis gebonden beroepen’, en daarmee passend binnen de 

woonbestemming. Echter, om duidelijkheid te creëren en tegemoet te komen aan de 

wens van Ekogrön, zal in het bestemmingsplan een aanduiding worden opgenomen 

waarmee de specifieke activiteit van de natuurbeheerorganisatie, naast de 

hoofdbestemmingen Wonen en Natuur, op maat wordt bestemd. De gronden behorende 

bij het perceel hebben geen agrarische functie meer. Omdat de natuurbestemming 

feitelijk reeds is gerealiseerd, dienen de gronden op basis van artikel 19.1 lid a van de 

Provinciale Verordening (PRV), waarbinnen deze gronden zijn aangewezen als NNN 
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gebied, bestemd te worden als natuur. Behoud van de aanwezige natuurwaarden wordt 

hierdoor voor de toekomst veiliggesteld. De natuurbescherming is mede dankzij het 

natuurlijke beheer door Ekogrön gerealiseerd. Zie verder ook het commentaar op punt 2 

van de reactie van fam. Rozemeijer. 

6. De basis voor de bestemmingsplanbepalingen met betrekking tot archeologie ligt in het 

B&W besluit van 18 november 1997 waarin onder andere staat dat B&W besluiten (…) 

“over te gaan tot het structureel uitvoeren van archeologisch onderzoek bij de 

voorbereiding van bouwplannen en infrastructurele projecten.” In voorbereiding is de 

beleidsnota archeologie met bijbehorende beleidskaart welke de basis vormt van de 

bestemmingsplannen in Velsen. Deze beleidskaart archeologie is gebaseerd op een 

uitgebreide inventarisatie van archeologische en aardkundige gegevens, van 

verwachtingsmodellen, de verstoringenkaart van Universiteit Wageningen/Alterra, 

bestaande literatuur, oude en recente kaarten, het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN) en informatie van professionele en plaatselijke deskundigen. Het onderzoek van al 

deze bronnen heeft geleid tot de concept Beleidskaart Archeologie Velsen, met een 

aantal zorgvuldig toegesneden archeologische deelgebieden. De beleidskaart stelt voor 

de binnenduinrand (de agrarische gronden) een drempel voor volgens de regulier 

geldende landelijke norm van 100 m² gecombineerd met een minimale diepte van 40cm, 

terwijl voor het overgrote deel (het duingebied zelf) het aanzienlijk ruimere regime van 

2500m² zal gelden. Het bestemmingsplan zal worden aangepast met een deugdelijke 

onderbouwing. 

PWN 

Reactie 
Wij hebben geen opmerkingen. 

 

Commentaar 
Dank voor uw reactie. 

 

2.2 INSPRAAKREACTIES 

Er zijn 46 inspraakreacties binnengekomen. Een groot gedeelte van de reacties heeft 

betrekking op de regeling die is opgenomen voor het bedrijf Ekogrön en op de 

wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen t.b.v. de ontwikkeling aan de Brederoodseweg 41. 

Er wordt hierna nader ingegaan op deze reacties en ons commentaar daarop. 

Comité te wapen voor Brederode 

Reactie 
1. Velserend is ten onrechte niet opgenomen in het bestemmingsplan. 

2. Verwezen wordt naar de inspraakreactie van de nieuwe eigenaar van de ruïne, Stichting 

Monumentenbezit, waarin plannen voor ontwikkeling van de ruïne zijn opgenomen. 

Verzocht wordt hiervoor ruimte te bieden als dit past in de monumentale omgeving, omdat 

(behoud van) de ruïne een algemeen belang is. De ruïne neemt een belangrijke plaats in, 

in deze monumentale omgeving. 

 

Commentaar 
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1. Bij Velserend wordt een apart ontwikkelingstraject doorlopen. Daarom is er voor 

Velserend voor gekozen een separate planologische procedure te volgen. 

2. De inspraakreactie van Stichting Monumentenbezit komt hieronder aan de orde. In het 

voorontwerp is niets opgenomen omdat nog niet duidelijk was wie de nieuwe eigenaar 

van het gebouw zou worden en er aldus ook nog geen initiatief was ingediend. De 

gemeente onderschrijft het belang van het behoud van de ruïne en het belang van de 

monumentale omgeving. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. 

Stichting Heerlijkheid Brederode 

Reactie 
1. Stichting Monumentenbezit heeft een plan ingediend voor het uitbreiden van de ruïne 

door een kleinschalige horecafaciliteit te bouwen ter plaatse van de toegangspoort De 

Hoeve die er rond 1650 moet hebben gestaan. De wens is om dit te faciliteren, aangezien 

dit de exploitatie ten goede komt. 

2. Met betrekking tot de wijzigingsbevoegdheid voor het achtergelegen perceel 

(Brederoodseweg 41) wordt verzocht de rooilijnen aan te passen conform de wens van 

Stichting Monumentenbezit. 

3. Beheer, waterhuishouding en natuurwaarden in het nieuw te bouwen gebied moeten een 

eenheid worden met het groen op de ruïne. Afstemming is gewenst. 

4. De komst van de nieuwe woningen mag geen nadelige effecten hebben op de exploitatie 

van de ruïne. 

 

Commentaar 
De inspraakreactie van Stichting Monumentenbezit komt hieronder aan de orde, zie voor de 

beantwoording ons commentaar op de reactie van Stichting Monumentenbezit. 

Stichting Monumentenbezit 

Reactie 

Met betrekking tot de wijzigingsbevoegdheid van de Brederoodseweg 41: 

1. Om de zichtlijn door de poort van de voorburcht verzekerd te zien overeenkomstig de 

historische situatie zien wij de maximale rooilijn liever verder terug liggen tot ten minste 

halverwege de voorburcht. 

2. Hoe is het natuurcompensatie gewaarborgd? Hoort dit deel van het perceel bij de 

woningen en kan deze in de toekomst ingericht worden naar de smaak van de bewoner? 

Meer afbakening is gewenst. 

3. De komst van de nieuwe woningen mag geen nadelige effecten hebben op de exploitatie 

van de ruïne. 

Met betrekking tot de ruïne: 
4. De wens bestaat om een klein bijgebouw op de voorburcht toe te voegen. Dit gebouw 

gaat dienen voor kleinschalige horeca, sanitaire voorzieningen en opslagruimte. In de 

bijlagen zijn details van dit plan bijgevoegd.  

 

Commentaar 
1. De herontwikkeling van de locatie Brederoodseweg 41 in het kader van de Ruimte voor 

Ruimte regeling is aan verschillende randvoorwaarden gebonden. Zo is vermindering van 
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het bouwoppervlak en verbetering van het landschapsbeeld een voorwaarde. Dit heeft 

geleid tot de voorwaarde dat de bebouwing NW-ZO gericht moet zijn, zodat vanaf de 

belangrijkste zichtlocatie richting ruïne, te weten vanaf de Velserenderlaan over het 

weiland heen (vanaf de Noordwestzijde) het bebouwingsvolume zo beperkt mogelijk lijkt 

en zich optimaal in het landschap voegt. Ook moet er voldoende afstand tussen de 

woningen en de tennisbanen worden aangehouden vanwege geluidshinder. De 

uitwerking van de bouwvolumes die binnen deze kaders en de kaders van de Ruimte voor 

Ruimte regeling mogelijk zijn, gebeurt uiterst zorgvuldig en met oog voor de natuurlijke en 

monumentale karakter van de omgeving. Het is daardoor  in alle opzichten een 

verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. Zo worden de bijgebouwen op de 

kavel grenzend aan de ruïne verdiept aangelegd. De bijgebouwen die het dichtst bij de 

ruïne gelegen zijn, liggen buiten de zichtlijn vanuit de voorburcht. Het maaiveld ter plaatse 

van de herontwikkeling ligt zo’n 1,5 tot 2 meter lager dan het vloerpeil van de voorburcht, 

en de bebouwing heeft een maximale hoogte van 4,5 meter. Het dichtst bij de ruïne 

gelegen hoofdgebouw komt op een afstand van 90 meter vanaf de voorburcht te liggen. 

Om bovengenoemde redenen zal dit gebouw vanuit de poort van de voorburcht gezien 

geen hoge, afsluitende wand vormen. 

2. Het bestemmingsplan maakt de bouw van de woningen niet rechtstreeks mogelijk. Met de 

wijzigingsbevoegdheid worden randvoorwaarden gegeven voor een ontwikkeling. Een 

van de voorwaarden is dat er een betere aansluiting op de omliggende natuur bereikt 

dient te worden, door compensatie, overdracht of een beheersovereenkomst. Bij de 

uitwerking van de wijzigingsbevoegdheid zal voldoende aandacht moeten zijn voor 

inpassing in de omgeving, waarbij ook beheer, waterhuishouding en natuurwaarden aan 

de orde gesteld worden. Daarnaast zal een integrale belangenafweging plaats dienen te 

vinden, waarbij de uitvoerbaarheid van het plan, waaronder begrepen de 

milieutechnische, waterhuishoudkundige, archeologische, ecologische en 

verkeerstechnische toelaatbaarheid aangetoond moet zijn. 

3. De woningen komen in de plaats van een bedrijfswoning en een vervallen 

kassencomplex op ruime afstand van de ruïne. Er is geen aanleiding om aan te nemen 

dat deze ontwikkeling nadelige effecten op de exploitatie van de ruïne heeft. 

4. Het toevoegen van een klein bijgebouw op de voorburcht, zoals voorgesteld, vergroot de 

exploitatiemogelijkheden van de ruïne, waarmee deze toekomstbestendiger wordt. Wij 

staan hier in beginsel positief tegenover. Omdat het hier een bijzondere locatie betreft 

waar zorgvuldig mee om moet worden gesprongen zullen, alvorens hier een bijgebouw 

gerealiseerd kan worden, de nodige onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Denk 

hierbij aan bijv. aan archeologie en ecologie. Op dit moment is dit nog niet het geval. Ook 

zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het plan moeten beoordelen. Omdat het 

initiatief nog niet helemaal is uitgewerkt en een ruimtelijke onderbouwing ontbreekt kan 

het initiatief niet worden opgenomen in het bestemmingsplan. Het is echter altijd mogelijk 

om, in afwijking van het bestemmingsplan, op basis van een goed uitgewerkt en 

onderbouwd plan, een omgevingsvergunning aan te vragen. 

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

Reactie 

De bescherming van de natuurwaarden van de graslanden in de binnenduinrand naar de 
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toekomst toe is niet veiliggesteld. Met betrekking tot de Middenduinerweg 89 (Ekogrön) wordt 

opgemerkt dat de woonbestemming het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengt en 

daarmee ook een goed beheer van de omliggende gronden. Ook wordt het bedrijf Ekogrön 

wegbestemd, waardoor het natuurvriendelijke beheer van de gronden gevaar loopt.  

 

Commentaar 
Het bedrijf Ekogrön wordt niet wegbestemd. Ekogrön is een natuurbeheerorganisatie die zich 

zonder vergunning heeft gevestigd op het perceel dat bestemd is voor een agrarisch bedrijf. 

Voor het perceel wordt nu een passende bestemming opgenomen waardoor het bedrijf kan 

voortbestaan. Verder is het zeker niet het geval dat het natuurvriendelijke beheer van de 

gronden gevaar loopt. In tegendeel. Er worden geen nieuwe bouwmogelijkheden geboden en 

juist door het opnemen van een natuurbestemming voor de voorheen agrarische gronden 

wordt de maximale bescherming geboden die een bestemmingsplan kan bieden. Zie verder 

de beantwoording op de reactie van LTO Noord, waarin uitgebreid op de situatie wordt 

ingegaan. 

Natuurmonumenten 

Reactie 
Woning Middenduinerweg 89: 

1. Het is van groot belang dat het historische boerderijcomplex behouden blijft. Gelet hierop 

is natuurmonumenten van mening dat de bestemming niet veranderen moet en Ekogrön 

de activiteiten mag voortzetten. De huidige bestemming agrarisch met waarden biedt 

voldoende bescherming voor de natuurwaarden. Eventueel kan ook een gemengde 

bestemming worden opgenomen. 

2. Verzocht wordt de twee lokale erfontsluitingswegen te regelen in het bestemmingsplan. 

3. De begrenzingen van de bestemmingen liggen niet helemaal logisch of correct. 

Duin- en Kruidbergerweg 66: 

4. Deze dienstwoning komt leeg te staan. Deze woning willen wij in de toekomst als 

vakantiewoning gaan verhuren. 

Bos met monumentale waarde: 

5. De parkeervoorziening bij landgoed Duin- en Kruidberg moet zorgvuldig worden ingepast. 

6. De historische en monumentale parktuin van Duin- en Kruidberg en die van 

Kennemergaarde moeten specifiek aangeduid worden als monument of bos met waarde. 

Onderscheid natuur, tuin en bos: 

7. Niet duidelijk is wanneer een tuin bij een woning als tuin of als bos of natuur wordt 

aangemerkt. 

Natuurbegraafplaats: 

8. Natuurmonumenten wil samen met Natuurbegraven Nederland op een gedeelte van de 

gemeentelijke begraafplaats Duinhof een natuurbegraafplaats ontwikkelen. In de 

toekomst moet deze uitgebreid kunnen worden in westelijke richting. Voorgesteld wordt 

hiervoor een voorwaardelijke wijzigingsbevoegdheid op te nemen. 

Parkeerplaatsen in de natuur: 

9. In de toekomst moeten de parkeerplaatsen bij de drie entrees van het natuurgebied 

wellicht worden aangepast. Natuurmonumenten gaat ervan uit dat dit passend is in de 

bestemming. 
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Commentaar 
1. Wij zijn van mening dat een woonbestemming voor de erfbebouwing in combinatie met de 

bestemming Natuur voor de achtergelegen weilanden de meest geschikte wijze van 

bestemmen is. Voor Ekogrön zal een specifieke aanduiding worden opgenomen. Zie 

verder de beantwoording van de reactie van LTO Noord.  

2. Erfontsluitingswegen zijn mogelijk binnen de hoofdbestemming. Op de verbeelding 

worden lokale erfontsluitingswegen niet opgenomen. 

3. De begrenzingen zijn aan de hand van de vaste methodiek tot stand gekomen op basis 

van kadastrale kaarten en luchtfoto’s en liggen naar onze mening correct. Wel wordt de 

verbeelding nog aangevuld met de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 

natuurbeheer’. 

4. Het afstoten van een dienstwoning door Natuurmonumenten en deze bestemmen tot 

recreatiewoning is voor het Velsense toerisme een positieve ontwikkeling. Het toeristisch-

recreatief beleid is erop gericht te stimuleren dat verblijfsaccommodatie op bijzondere 

plekken worden ontwikkeld. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een bijzondere 

plek. Het provinciaal beleid staat hier verder niet aan in de weg. In het bestemmingsplan 

zal een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid worden opgenomen waarmee mogelijk 

wordt gemaakt dat het college een vergunning afgeeft voor het gebruik van deze woning 

als recreatiewoning. Daarbij mag dit gebruik niet leiden tot een toename van de 

verkeersintensiteit of van bebouwing en verhardingen.  

5. De parkeervoorziening is reeds, onder strikte voorwaarden en na het doorlopen van een 

uitgebreide procedure, vergund, waarbij aandacht is geweest voor alle genoemde 

aspecten. Het bestemmingsplan duidt enkel de ligging aan. 

6. De hekpijlers aan de oostzijde van de Duin en Kruidbergerweg zijn opgenomen in de 

monumentenlijst. De parkaanleg bij Duin en Kruidberg is onderdeel van het 

Rijksmonument. De aanduidingen die voor monumenten in het bestemmingsplan zijn 

opgenomen zijn slechts indicatief, het bestemmingsplan biedt geen aanvullende 

beschermende werking bovenop de wettelijke bescherming die de monumenten reeds 

genieten. Kennemergaarde heeft de bestemming Bos. 

7. De beboste gronden die duidelijk aanwijsbare natuurlijke, cultuurhistorische en 

landschappelijke waarden hebben, zijn ondergebracht in de bestemming Bos. Op deze 

gronden is ter bescherming van deze waarden een omgevingsvergunningsplicht 

aanwezig voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden. De door natuurregelgeving beschermde en reeds verwezenlijkte natuur 

(Natura2000 en NNN gebied) heeft de bestemming Natuur gekregen. Overige 

(onbebouwbare) tuinen bij woningen zijn als Tuin bestemd. 

8. In het startdocument is een vergelijkbaar initiatief van een andere partij afgewezen. Het 

duingebied is een beschermd natuurgebied en een aardkundig monument. De duinen 

hebben een openbaar karakter en een extensieve recreatieve nevenfunctie. Een 

natuurbegraafplaats is hierin niet passend. Daarnaast biedt de nog te realiseren 

natuurbegraafplaats op het westelijke terrein van de gemeentelijke begraafplaats Duinhof 

voorlopig voldoende capaciteit. Er zal daarom geen wijzigingsbevoegdheid worden 

opgenomen. 

9. Parkeren is op zich passend in de bestemming, echter er zal een aanlegvergunning 



 - 15 - 

moeten worden aangevraagd om de beschermde waarden in het gebied veilig te stellen. 

De aanpassing van de parkeerplaatsen zal passend moeten zijn binnen deze waarden. 

Harddraverijvereniging (evenementen) 

Reactie 
Tijdens het Dorpsfeest Santpoort, dat 8 aaneengesloten dagen duurt, wordt voor meerdere 

evenementen gebruik gemaakt van de weilanden naast de Ruïne van Brederode. De in het 

bestemmingsplan opgenomen regeling voor evenementen op dit terrein biedt onvoldoende 

ruimte voor de evenementen die daar plaatsvinden, aangezien het terrein 8 dagen 

aaneengesloten word gebruikt. Beter zou zijn hier minimaal 10 dagen evenementen toe te 

staan. 

 

Commentaar 
Het aantal toegestane evenementendagen wordt verruimd naar 10, zodat het huidige gebruik 

passend is en nog enige ruimte voor de toekomst wordt geboden. 

Stichting Santpoort 

Reactie 
Algemeen: 
1. Velserend wordt om procedurele redenen buiten het bestemmingsplan gehouden. Nu er 

een startdocument is vastgesteld begrijpen wij dit argument niet meer. De waardevolle  

binnenduinrand hoort planologisch een geheel te vormen. 

2. Het voorontwerp verschijnt terwijl het in MRA-verband op komst zijnde 

Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand nog steeds niet beschikbaar is. 

3. Historische landschappelijke en stedenbouwkundige lijnen, structuren en oriëntatiepunten 

zouden bij ontwikkelingen behouden moeten blijven en beter beleefbaar moeten worden 

gemaakt. Dit geldt zeker bij de omgeving van de ruïne. In het gebied valt nog veel te 

verbeteren, dit vraagt een actieve overheid op het gebied van beleidsvorming, maar ook 

op het gebied van uitvoering en handhaving. 

Middenduinerweg 80: 

4. De gegeven ruimte tot verbetering van de ruimtelijke indeling kan leiden tot een betere 

situatie. Daarvoor moeten wel alle elementen worden ingevuld en beter handhavend 

worden opgetreden. 

Duin- en Kruidbergerweg 43: 

5. De opzet te komen tot een aanmerkelijke verbetering bij voortzetting van het huidig 

gebruik wordt erkend. Hoe de verbetering van het gebruik van de weilanden tussen deze 

boerderij en de Manege Kennemergaarde wordt bereikt is niet duidelijk. Zichtbaar is in de 

huidige situatie dat de overbeweiding door paarden (te veel per hectare) schadelijke 

gevolgen heeft. Het verrommelen van de weide door linten en zelfs een longeerbak is 

ongewenst. 

Brederoodseweg 41: 

6. Twee á drie zorgvuldig ontworpen woningen, passend in de verbeterde landschappelijke 

context kunnen. Wel is zorgelijk dat de toegestane hoeveelheid bebouwing is gekoppeld 

aan de exploitatieopzet. Er mag naar geen sprake zijn van een zodanig volume, dat later 

door eenvoudige splitsing het aantal woningen wordt verdubbeld. 
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Parkeervoorziening Duin- en Kruidberg: 

7. Er zijn zorgen over de uitvoering van de verleende vergunning voor de 

parkeervoorziening. 

Middenduinerweg 89 en 85 (Ekogrön): 

8. Wij zijn voorstander van het expliciet bestemmen van zowel de bewoning van nr. 85 als 

de bedrijfsvoering van nr. 89. Voor het behoud van de waarde van de gebouwen en 

omgeving is dit van belang. 

Agrarische nevenactiviteiten: 

9. Deze zijn voorstelbaar mits kleinschalig. 

Woningen: 

10. Met name de situatie van bovengenoemde woningen aan de Middenduinerweg vragen 

een afgewogen beoordeling. Het kan niet zo zijn dat de formele bestemming de huidige 

afgewogen bedrijfsvoering en bewoning gaan belemmeren. Beide zijn wat ons betreft 

passend. 

Paddock manege Kennemergaarde: 

11. De voorgestelde legalisering van de longeerbak op de gemeentegrond langs het spoor is 

een merkwaardige gang van zaken. Er zal compensatie plaats moeten vinden. Waar vindt 

deze compensatie plaats? 

 

Commentaar 
1. Voor de herontwikkeling van Velserend wordt een aparte planologische procedure 

doorlopen. Het bestemmingsplan Duingebied is actualiserend van aard. Door het voeren 

van een aparte procedure kan de participatie op een zorgvuldige manier worden vorm 

gegeven. Hoewel het een ander bestemmingsplan zal worden zal het planologische 

regime en de wijze van de regels niet sterk van elkaar afwijken. Het staat de 

gemeenteraad vrij zelf plangrenzen te bepalen. 

2. De planning van het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand hebben wij als gemeente 

helaas niet zelf in de hand. Inhoudelijk zijn de uitgangspunten en doelstellingen van dit 

plan bij ons bekend en menen wij deze waar mogelijk op goede wijze in het 

bestemmingsplan Duingebied te hebben verwerkt.  

3. Wij zijn van mening met de genoemde zaken rekening te hebben gehouden bij de 

invulling van het bestemmingsplan Duingebied. Zie ook het commentaar op reactie nr. 1 

van de Stichting Monumentenbezit. Op het gebied van uitvoering en handhaving wordt 

overigens veel gedaan, zo hebben er gesprekken plaatsgevonden over landschappelijke 

verbeteringen in de binnenduinrand en hebben er recent diverse handhavingszaken 

gespeeld in de nabijheid van de ruïne. 

4. Wij nemen dit ter kennisgeving aan. 

5. Het bestemmingsplan is niet het aangewezen instrument voor het beperken van aantallen 

vee dat op de gronden weidt of om regels te stellen voor het gebruik van linten. In het 

kader van ruimtelijk beleid, zoals bijvoorbeeld het landschapsbeleidsplan, kunnen wel 

afspraken worden gemaakt met de betrokken eigenaren of beheerders. Algemeen is de 

constatering dat bepaalde voorzieningen, zoals een longeercirkel of rijbak, bij een 

paardenhouderij noodzakelijk zijn. Daarom zijn wij bereid deze in het bestemmingsplan te 

legaliseren. Het bestemmingsplan is er in dergelijke gevallen op gericht om deze 

voorzieningen zo goed mogelijk in het landschap in te passen, in overeenstemming met 
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de kernwaarden van dit landschap. De voorzieningen worden daarbij zoveel mogelijk 

geclusterd bij het bebouwde erf geplaatst. Voorzieningen als rijbakken en paddocks in de 

weilanden worden niet mogelijk gemaakt. 

6. Het bestemmingsplan geeft als voorwaarde dat het wijzigingsplan maximaal 3 woningen 

mag mogelijk maken. Het splitsen van woningen wordt niet mogelijk gemaakt en is op 

deze locatie ook niet wenselijk. De koppeling aan de exploitatieopzet komt voort uit de 

provinciale regeling ‘Ruimte voor Ruimte’, die – kort gezegd - niet meer bebouwing 

toestaat dan nodig is om kostendekkend te zijn. Het aantal woningen wordt bepaald aan 

de hand van de te compenseren kosten en de mogelijkheden om te komen tot ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering. 

7. De verleende vergunning voor de overloop parkeervoorziening bij Duin- en Kruidberg is 

samen met de Rijksdienst Monumentenzorg beoordeeld. Doel is een terughoudende 

materialisering met een zo groen mogelijk karakter. Dit is gebeurd middels de toepassing 

van verschillende soorten grasstenen. De aanleg is nu nog erg recent; het vergt enige tijd 

om het gewenste eindbeeld te bereiken.  

8. Naar onze mening komen wij hier aan tegemoet. 

9. De kleinschaligheid en ruimtelijke inpasbaarheid wordt vooraf getoetst doordat 

nevenactiviteiten niet rechtstreeks zijn toegestaan maar hiervoor een vergunning 

benodigd is. 

10. Beide woningen en de bedrijfsvoering worden als zodanig bestemd. 

11. Deze groenstrook is aangemerkt als ‘te behouden groen’ in het huidige beleidsplan 

Ruimte voor Groen (Groenbeleidsplan). Het groen van deze klasse valt binnen de 

hoofdgroenstructuur. Daar staat tegenover dat het Landschapsbeleidsplan zich inzet voor 

het zoveel mogelijk vrij houden en vrij maken van de open weilanden in de 

binnenduinrand en het beter inpassen van de voor bedrijfsvoering nodige voorzieningen. 

Ten westen van de betreffende groenstrook liggen in de weilanden ook verschillende 

paddocks. De paddocks worden via een overeenkomst met dhr. Rutte (de Kruidberg) 

gebruikt door manege Kennemergaarde. De gemeente gaat er van uit dat ten behoeve 

van de bedrijfsvoering van een manege (bedrijfsmatige paardenhouderij) zowel een rijbak 

als een paddock nodig is. Manege Kennemergaarde heeft te weinig grondoppervlak in 

bezit om alle benodigde voorzieningen op eigen terrein te realiseren. In het kader van het 

bestemmingsplan is een afweging gemaakt tussen de doelstellingen van het 

Landschaps- en het Groenbeleidsplan. Omdat in het voorliggende geval de paardenbak 

of paddock al geruime tijd aanwezig is in de groenstrook, wordt door deze positief te 

bestemmen feitelijk geen bestaand groen vernietigd. Daarom is er in dit geval voor 

gekozen om de paddock, die landschappelijk goed is opgenomen in een bosperceel, te 

legaliseren en daardoor de overige voorzieningen die in de open weilanden aan de 

andere zijde van het voet/fietspad zijn aangelegd niet mogelijk te maken in het 

bestemmingsplan. Het betreft hierbij nadrukkelijk de huidige afmetingen van de paddock; 

deze mogen niet meer in omvang toenemen. De wijziging zal worden meegenomen in de 

eerstvolgende actualisatie van het Groenbeleidsplan. In het kader van een 

(her)inrichtingsproject wat er nu gaande is krijgt de betreffende groenstrook gedurende 

het komende plantseizoen een gedeeltelijk nieuwe inrichting. Bij deze nieuwe inrichting 

wordt aandacht besteed aan compensatie. 
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Paardenpension Hofstede De Kruidberg 

Reactie 
1. Voor de bedrijfsvoering van het paardenpension is de rij-/trainingsbak van 20x40meter en 

de longeercirkel essentieel. De in het voorontwerp opgenomen begrenzing van het terrein 

is te klein om deze faciliteiten en de voeropslag te herbergen. 

2. Een rijbak direct naast de weg is niet goed vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. 

3. De huidige ligging van de rijbak en opslag is zo gekozen dat deze niet het zicht van de 

weg op het rijksmonument belemmeren. 

4. Voorgesteld wordt de reeds aanwezig rijbak als bedrijfsterrein aan te merken, waarbij een 

haag of houtwal rond de bak zou kunnen worden aangelegd. 

5. Voor de toekomst is de afbouw van het paardenpension een alternatief waarbij woningen 

worden gerealiseerd op de plaats van de stallen, in het kader van de ruimte voor ruimte 

regeling.  

 

Commentaar 
1. Bij de afbakening van het gedeelte met de aanduiding “saw-op1” is rekening gehouden 

met het hier plaatsen van de rijbak en longeercirkel, zie bijgevoegde tekening. De rijbak, 

de longeercirkel en de verhardingen voor het parkeerterrein zijn aangelegd zonder dat 

daar de vereiste vergunningen voor aanwezig zijn. Het betreft storende elementen in het 

landschap. Om het aangezicht van het perceel te verbeteren zijn deze nu in een 

afgebakend gedeelte geplaatst, dat omzoomd dient te worden met een groensingel of 

haag. Dit gedeelte is zodanig begrensd dat het zicht op het monumentale gedeelte van 

de boerderij en de achterliggende weilanden vrij gehouden wordt. Aan de zuidzijde heeft 

vanuit dit oogpunt een haag de voorkeur. 



 - 19 - 

 
2. De huidige longeercirkel ligt pal langs de weg. Dit kan in de in het bestemmingsplan 

geschetste situatie ook het geval zijn. De rijbak kan daarachter worden gelegd en ligt dan 

al iets verder van de weg af. Het geheel dient volgens de verbeelding in het 

bestemmingsplan omzoomd te worden door een groensingel of haag, waardoor het 

eventuele schrikeffect van langsrijdende auto’s wordt verminderd. 

3. Bij Hofstede De Kruidberg speelt de uitzonderlijke situatie dat de Hofstede in het heden 

eigenlijk met de achterkant naar de weg is georiënteerd. De andere zijde, de eigenlijke 

voorkant, is echter goed zichtbaar vanaf het recreatieve voet/fietspad langs het spoor en 

laat vanaf hier een fraai beeld zien. Waar elders de regel geldt dat bedrijfsgebouwen, 

opslag en aanvullende voorzieningen achter het hoofdgebouw op het erf geplaatst 

moeten worden, is dit bij de Kruidberg niet mogelijk.  Om deze reden hebben wij gekozen 

voor de oplossing zoals hierboven omschreven en weergegeven op de verbeelding van 

het bestemmingsplan. 

4. Zie de antwoorden op de reacties 1 t/m 3. 

5. Wanneer dit in de toekomst aan de orde is zal dit plan verder moeten worden uitgewerkt, 

waarna dit zowel door de gemeente als de provincie kan worden beoordeeld. Op dit 
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moment is een en ander nog onvoldoende uitgewerkt om op te kunnen nemen in het 

bestemmingsplan. 

M.C. Timmermans (Herenlaan 2) 

Reactie 
1. In het bestemmingsplan zijn de bestemmingen Wonen, Tuin en Bos opgenomen. Dit is 

niet geheel conform de feitelijke situatie. Verzocht wordt dit aan te passen. 

2. In verband met een mogelijke toekomstige uitbreidingswens wordt verzocht de 

bestemming Wonen aan de noord en oostzijde iets te vergroten. 

 

Commentaar 
1. In de methodiek die gehanteerd wordt in bestemmingsplannen is de bestemming ‘Tuin’ 

altijd gekoppeld aan een woonhuis. Het gazon ten zuiden van het woonhuis zal daarom 

als tuin worden bestemd. Het gedeelte ten oosten daarvan betreft een weiland in het bos; 

hier blijft de bestemming ongewijzigd, te weten ‘Bos’. Dit gedeelte dient niet gebruikt of 

ingericht dient te worden als tuin en graslanden zijn ook in de bestemming ‘Bos’ mogelijk. 

2. De al gerealiseerde aanbouw aan het huis aan de noordzijde wordt correct opgenomen 

binnen het bouwvlak. In de systematiek die wordt aangehouden bij het bepalen van het 

bebouwbaar erf, wordt de uitbreidingsruimte in principe achter het hoofdbouwvolume 

mogelijk gemaakt en daarmee niet aan de voor- of zijkanten. Aan de westzijde is wel een 

gedeelte bebouwbaar erf begrensd omdat hier al een bouwwerk staat. Het bebouwbaar 

erf zal daarom zodanig worden aangepast dat het bouwvlak aan de noordzijde er op een 

logische wijze in past en dat er aan de zuidkant van het woonhuis enige ruimte is voor 

aan- en uitbouwen. Op onderstaande afbeelding zijn de aanpassingen verbeeld.  

 

A.M. Zwart en H.L. Abbing-Zwart, initiatief Duin- en Kruidbergerweg 89-91 
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Op 18 mei is een principeaanvraag bij de gemeente ingediend voor een ontwikkeling op 

bovengenoemd adres. In overleg met aanvrager is besloten dit verzoek als inspraakreactie 

op het bestemmingsplan te behandelen. 

 

Reactie 
Het perceel wordt niet meer agrarisch gebruikt. Verzocht wordt het bestemmingsplan zodanig 

te wijzigen dat een tweede woonhuis mogelijk is met een Bed & Breakfast. Daarbij een 

boomgaard en moestuin. De horeca zal worden uitgebreid met een te bouwen theekoepel in 

de zuidelijke punt van het perceel en de mogelijkheid voor het organiseren van bijv. 

bruiloften. Ook wordt verzocht een paardenstal voor hobbymatig gebruik toe te staan. Ook 

worden de benodigde parkeerplaatsen aangelegd. 

 

Commentaar 
De in het voorontwerp opgenomen bestemming is conserverend. Dit  houdt in dat de 

bestemming agrarisch (met waarden) blijft, met de mogelijkheid voor één bedrijfswoning en 

een kleinschalige horecagelegenheid. In het initiatief wordt aangegeven dat het agrarisch 

gebruik beëindigd is. Op grond van artikel 17 van de Provinciale Verordening is onder 

voorwaarden de transformatie van een agrarische dienstwoning naar burgerwoning mogelijk, 

waarbij tevens de mogelijkheid bestaat tot splitsing. De bouw van een tweede woning behoort 

daardoor, als wordt voldaan aan de voorwaarden, tot de mogelijkheden. Horeca is reeds 

mogelijk binnen het daartoe bestemde vlak. Het beleid van de gemeente maakt het ook 

mogelijk om onder voorwaarden een Bed & Breakfast te realiseren. Hobbymatig houden van 

paarden wordt op grond van de heersende rechtspraak in bepaalde gevallen als passend 

gezien binnen de woonbestemming, waardoor ook hiervoor (beperkt) mogelijkheden 

aanwezig zijn. Een ruimtelijke onderbouwing voor het initiatief ontbreekt vooralsnog. Niet 

inzichtelijk is gemaakt in hoeverre het initiatief zich verhoudt tot het beleid, waaronder de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening en de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Het 

initiatief verdient verdere uitwerking, maar is op dit moment onvoldoende onderbouwd om 

rechtstreeks in het bestemmingsplan opgenomen te worden. Wanneer het initiatief 

voldoende is onderbouwd en de daarvoor noodzakelijke onderzoeken (denk hierbij 

bijvoorbeeld aan archeologie) zijn verricht, bestaat de mogelijkheid om middels een separate 

procedure een en ander planologisch mogelijk te maken. Natuurlijk wordt het plan dan ook 

inhoudelijk beoordeeld op de wenselijkheid en uitvoerbaarheid. Daarbij kunnen we nu al 

enkele inhoudelijke opmerkingen maken op het plan. De huidige schuur die zich buiten het 

bouwvlak bevindt, langs de Schipbroekerbeek is een laag, klein schuurtje dat door de 

omringende bosschage nauwelijks zichtbaar is in het landschap. Daarvoor in de plaats wordt 

een nieuw bouwvolume voorgesteld van 1 laag plus kap, dat beduidend hoger is en een 

grotere footprint heeft dan het huidige schuurtje. Dit gebouw komt pal langs de beek te liggen 

die in het landschapsbeleidsplan is aangemerkt als een belangrijke ecologische verbinding 

dwars door de gemeente. De beek, een duinrel, heeft hier al eeuwenlang een ongewijzigd 

verloop. Het aanbrengen van beschoeiingen en terrassen in en op de beekoever is niet 

toegestaan. De bebouwing mag niet dichter op de beekoever komen te staan dan in de 

huidige situatie het geval is. Dit geldt ook voor het tweede gebouw langs de beek. Ook hier 

lijkt het bouwvolume toe te nemen ten opzichte van de huidige situatie. De voorgestelde 

theekoepel valt buiten het bouwvlak van het bestemmingsplan. Een theekoepel is niet 

passend bij het ensemble van gebouwen van deze oude boerderij. Langs de Duin- en 
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Kruidbergerweg zijn een aantal parkeerplaatsen ingetekend. Parkeerplaatsen dienen niet 

langs de weg, maar op het terrein te worden gerealiseerd, met één toerit naar de openbare 

weg. Deze zal van het zicht moeten afgeschermd door een haag. 

J. Smakman (hoek Bergweg / Velserenderlaan) 

Reactie 
1. De aansluiting van de Bergweg op de Velserenderlaan is in 2015 aangepast. Deze 

aanpassing komt niet overeen met de verbeelding in het voorontwerp. Verzocht wordt dit 

aan te passen. 

2. Verzocht wordt rond de Bergweg alles wat niet daadwerkelijk de weg is te bestemmen als 

Groen. 

3. Verzocht wordt de strook grond naast de aansluiting van de Bergweg waar de bankjes 

staan te bestemmen als Groen. 

 

Commentaar 
1. Het nieuw ingerichte gedeelte van de weg, waar de bomen staan, is in het groenbeleid 

aangemerkt als te behouden groen. De bestemming van dit gedeelte van de weg zal 

worden aangepast van Verkeer naar Groen, waardoor de bestemming overeenkomt met 

de feitelijke situatie. 

2. De bestemming Groen wordt opgenomen voor groen dat beeldbepalend is en wanneer er 

voldoende mate van zekerheid bestaat dat het groen in de nabije toekomst niet 

aangepast zal worden. Kleine groenpartijen bij wegen worden normaliter in de 

bestemming Verkeer opgenomen, zodat er voldoende flexibiliteit blijft voor eventuele 

toekomstige aanpassingen in het wegprofiel. In dit geval is er voor flexibiliteit gekozen, 

door niet op detailniveau maar globaal te bestemmen. Er is geen aanleiding dit aan te 

passen. De strook grond direct ten noorden van de Bergweg heeft evenals in het 

vigerende bestemmingsplan de bestemming Natuur, hetgeen wij een passende 

bestemming vinden. 

3. Net als de strook ten noorden van de Bergweg is deze strook bestemd als Natuur. De 

bestemming sluit aan bij het achtergelegen gebied. Het is niet nodig dit te wijzigen in 

Groen. 

F. Noordenbos en O. Ruppert (bosstrook Velserenderlaan) 

Reactie 
De bestemming van de strook grond langs de Velserenderlaan heeft momenteel de 

verkeersbestemming. In het voorontwerp is dit perceel bestemd als ‘bos’. Een motivering 

daarvoor ontbreekt. Verzocht wordt een bestemming op te nemen die aansluit bij het feitelijk 

gebruik van de grond. 

 

Commentaar 
De verkeersbestemming zoals die is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan is 

aanzienlijk breder dan nodig is voor de weg. Er is nu gekozen voor de bestemming ‘Bos’ om 

meerdere redenen. Ten eerste is de Velserenderlaan een gemeentelijk monument, waarvan 

het aangezicht beschermd wordt. Beschermd is het deel van de Velserenderlaan tussen de 

Brederoodseweg en het terrein van het voormalig zwembad Velserend en de gespaard 
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gebleven laanstructuur tussen de Bergweg en de steilrand van het front van de Jonge 

Duinen, in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ten tweede is op grond van het door de 

gemeenteraad vastgestelde beleidsplan Ruimte voor Groen, de groenstrook langs de 

Velserenderlaan aangewezen als ‘te behouden groen’. Het groen van deze klasse valt binnen 

de hoofdgroenstructuur en is onmisbaar en onvervangbaar. In de bestemming ‘Bos’ is een 

aanlegvergunningstelsel opgenomen. Door het opnemen van deze bestemming wordt de 

waardevolle groenstrook beter beschermd. De verkeersbestemming dient geen doel omdat 

het niet aannemelijk is dat de Velserenderlaan zal worden verbreed en deze onlangs is 

opgeknapt. 

Diverse bewoners appartementencomplex Kennemergaarde 

Door meerdere bewoners van het appartementencomplex Kennemergaarde is een 

gezamenlijke inspraakreactie ingediend. 

 

Reactie 
1. De regeling voor aan huis gebonden beroepen ziet niet toe op appartementen. Verzocht 

wordt dit aan te passen. 

2. De bijgebouwen bij het complex, in de vorm van 2 schuren, zijn meer dan de toegestane 

70m2. Verzocht wordt dit aan te passen. 

3. Het gedeelte dat als Tuin is bestemd is grotendeels bestraat en de individuele uitgangen 

van de appartementen komen op deze bestrating uit. Het verzoek is daarom om in plaats 

van de tuinbestemming de bestemming Wonen op te nemen. 

4. De bebouwingshoogte van aan-, uit- en bijgebouwen staat op 3,5m. De maximale 

bouwhoogte zou beperkt moeten zijn tot de 1e verdieping van het monumentale 

hoofdgebouw. 

5. De huidige parkeerplaats valt binnen de bestemming Bos. De vraag is of dit aangepast 

moet worden. 

6. In het onderhoudsplan van Park Kennemergaarde, opgesteld door de gemeente, wordt 

gesproken over het realiseren van een folly. Het bestemmingsplan biedt hier niet de 

mogelijkheid voor. Verzocht wordt dit aan te passen. 

7. Het monumentale sierhekwerk en de monumentale sierpijlers worden niet in het 

bestemmingsplan genoemd, verzocht wordt deze op te nemen. 

 

Commentaar 
1. De opgenomen regeling is gebaseerd op het beleid ‘aan huis gebonden beroepen’ uit 

2004. Dit beleid is algemeen van aard, het ziet niet specifiek toe op appartementen. Dit 

neemt echter niet weg dat ook in een appartement een aan huis gebonden beroep 

mogelijk is, mits maximaal 40% van de oppervlakte van het appartement hiervoor wordt 

gebruikt. Verder gelden ook de andere voorwaarden. De zinsnede ‘het hoofdgebouw’ zal 

worden vervangen door ‘de woning’. 

2. De omvang van bestaande (legale) bijgebouwen staat los van de planologische maximale 

mogelijkheden voor het bouwen van bijgebouwen in het algemeen en vormt geen reden 

dit aan te passen. 

3. Bestrating is binnen de bestemming Tuin toegestaan. Door het opnemen van de 

bestemming Wonen zou dit gedeelte van het erf gaan behoren tot het bebouwbaar 
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gebied waardoor hier aan-, uit- of bijgebouwen zouden kunnen worden gebouwd. Dat is 

niet wenselijk. 

4. De opgenomen regeling is de standaardregeling voor woningen. In afwijkende situaties 

(zoals deze) kunnen burgemeester en wethouders, mocht een vergunning aangevraagd 

worden voor de bouw van een nieuwe aanbouw, uitbouw of bijgebouw, een 

omgevingsvergunning afgeven in afwijking van het bestemmingsplan (planologisch 

kruimelgeval). Aanpassing van het bestemmingsplan is niet nodig. 

5. Parkeerplaatsen zijn ook binnen de bestemming ‘Bos’ mogelijk. Aanpassing is daarom 

niet nodig. Voor de eventuele aanleg van nieuwe parkeerplaatsen binnen deze 

bestemming is wel een omgevingsvergunning vereist. 

6. De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van beheerplannen voor haar 

buitenplaatsen, waaronder Kennemergaarde. Deze plannen zijn nog niet vastgesteld. In 

het nu voorliggende eindconcept is het realiseren van de folly niet opgenomen, omdat de 

gemeente dit voorstel onvoldoende historisch onderbouwd vindt en niet voldoende 

meerwaarde ziet in de realisatie ervan. Er zal daarom in het bestemmingsplan geen 

bouwvlak voor deze voorziening worden opgenomen. 

7. Het sierhekwerk en de twee sierpijlers maken deel uit van het Rijksmonument. De 

monumenten zijn indicatief op de verbeelding aangeduid, bij het hoofdgebouw. Ze 

worden ook genoemd op de monumentenlijst bij de toelichting. Het hek en de pijlers 

worden niet apart aangeduid. Zie ook het commentaar op punt 6 van de reactie van 

natuurmonumenten. 

P. Dijkzeul (Middenduinerweg 80) 

Reactie 
Boerderij Westerhoeve: 

Boerderij Westerhoeve is de laatste boerderij binnen de gemeentegrenzen waar nog melkvee 

wordt gehouden. Deze boerderij zou moeten worden gekoesterd. Stallen, loodsen en 

verschillende vormen van voeropslag horen bij de bedrijfsvoering. 

1. Verzocht wordt de bestaande (neven)activiteiten positief te bestemmen. 

2. Het bouwvlak is in het voorontwerp vergroot ten opzichte van het voorgaande 

bestemmingsplan. Echter het opgenomen bebouwingspercentage van 60% biedt 

onvoldoende ruimte voor om de opstallen te kunnen moderniseren en uitbreiden. Voor 

het voortbestaan van de onderneming is noodzakelijk dat voldoende bouwmogelijkheden 

worden geboden zodat een nieuwe jongveestal van 12x25 meter kan worden ingepast. 

3. De nokhoogte van 6 meter zou minimaal 8 meter moeten zijn, want bij een goothoogte 

van 4 meter en een stalbreedte van 12 meter is een nokhoogte van 6 meter ontoereikend. 

4. Aan de achterzijde van het erf is (legaal) een ronde mestsilo aanwezig. Deze valt echter 

deels buiten het bouwvlak. Omdat bouwwerken binnen het bouwvlak gesitueerd dienen te 

worden, wordt verzocht de bouwvlakgrens hier op aan te passen. 

5. De hobbymatige paardenhouderij is in het voorontwerp correct omschreven. Echter er is 

geen sprake van twee paardenbakken. Het betreft afgehekte stukjes weiland die door het 

intensieve gebruik zijn veranderd in een zandbak. Ze hebben niet de reguliere afmetingen 

van een rijbak en zijn niet als zodanig ingericht. De ruimtes worden ook multifunctioneel 

gebruikt, bijv. als ophokplek voor het vee of als dekkingsgebied voor de stier. Verzocht 

wordt daarom het vlak paardenhouderij op dusdanige wijze in te tekenen dat het in 
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overeenstemming is met de huidige situatie. 

6. In het voorontwerp zijn vlakken aangeduid met maximale opslaghoogtes. Deze hoogtes 

zijn te laag en zouden er toe leiden dat er meer oppervlakte nodig is voor opslag, wat 

onwenselijk lijkt.  

7. In het voorontwerp wordt gesproken over legalisering van bestaande voorzieningen voor 

mest- en voeropslag onder voorwaarde van betere landschappelijke inpassing. Deze 

voorzieningen zijn alle echter met benodigde vergunningen gerealiseerd. Van 

verplaatsing van deze voorzieningen kan geen sprake zijn, nog afgezien van de kosten. 

8. Wij hebben vrijwillig meegewerkt aan een rapport ‘advies ervenconsulent gemeente 

Velsen en Landschap Noord-Holland’ en constateren dat deze nu wordt gebruikt als 

onderbouwing voor ‘legalisering van voorzieningen buiten het huidige bouwvlak’. 

Evenementen bij de ruïne van Brederode: 

9. Op het weiland grenzend aan de ruïne worden evenementen gehouden. In het 

voorontwerp zijn evenementen mogelijk gemaakt gedurende 5 dagen per jaar. Dorpsfeest 

Santpoort duurt sowieso al 8 dagen. Verzocht wordt de gebruikstijd uit te breiden naar 14 

dagen per jaar zodat het gebruik van het weiland als evenemententerrein geen knelpunt 

ontstaat. 

 

Commentaar 
1. De agrarische activiteiten, vergunde opstallen en hobbymatige paardenhouderij zijn in het 

bestemmingsplan opgenomen. Ook biedt het bestemmingsplan mogelijkheden voor 

verschillende nevenactiviteiten. 

2. De huidige bebouwing vult 56% van het nieuwe bouwvlak. De bebouwing kon dus nog 

circa 10% uitgebreid worden. Wij hebben uitgerekend dat er voldoende ruimte is voor 

realisatie van een nieuwe jongveestal als het bebouwingspercentage verhoogd wordt 

naar 65%. Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast. 

3. De nokhoogte wordt aanpast naar 8 meter. 

4. De mestsilo is een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat met vergunning op de huidige 

plek is gebouwd. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, kunnen in het nieuwe 

bestemmingsplan ook binnen de vlakken worden gebouwd die voor opslag zijn 

aangewezen. Het is dus niet nodig om hiervoor het bouwvlak te vergroten. 

5. Het gemeentelijk landschapsbeleid en de provinciale Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie richten zich voornamelijk op het open houden van de weilanden. 

Aangezien inspreker echter aangeeft dat de ‘zandbakken’ of paddocks, naast het 

hobbymatig houden van paarden, ook noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van zijn 

veehouderij, zullen deze in het bestemmingsplan worden opgenomen. De noord- en 

westgrens van de huidige paddocks blijft daarbij ongewijzigd. Aan de oostzijde van de 

paddocks zal een groensingel moeten worden aangebracht, zonder dat de westgrens 

opschuift. De paddocks dienen aan noord- en westzijde te worden omzoomd met een 

haag. Een en ander wordt aangepast volgens onderstaande tekening. 

6. De toegestane opslaghoogtes worden gelijkgetrokken naar maximaal 4 meter. De 

vlakken voor opslag zullen voor dit perceel worden samengevoegd tot één vlak met 

aanduiding “saw-op 2”. De zuidgrens van dit vlak wordt gelijk getrokken met de zuidgevel 

van de huidige grote stal. De groensingel wordt om dit vlak als geheel heen gelegd. Zie 

ook het commentaar op punt 3 van de reactie van LTO Noord.  Zie onderstaande 
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tekening. 

7. De tekst over legalisatie duidde enkel op de voorzieningen voor de paardenhouderij. De 

tekst wordt verduidelijkt. 

8. De voorzieningen voor paardenhouderij worden gelegaliseerd, echter de landschappelijke 

inpassing dient te worden verbeterd door middel van het aanleggen van een groene 

beplantingssingel. Dit laatste geldt ook voor de opslag en overige voorzieningen, die in 

het voor opslag aangewezen vlak liggen. 

9. Zie het commentaar op de reactie van de Harddraverijvereniging. 

 
Aangepaste verbeelding Middenduinerweg 80 en 78 

R.B. Schmidt en E.J.J. Schmidt (Duin- en Kruidbergerweg 37) 

Reactie 
1. In het voorontwerp is een persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen ten aanzien 

van de bewoning van Duin en Kruidbergerweg 37. Dit is ten onrechte gedaan omdat de 

persoonsgebonden beschikking uit 2003 is ingetrokken. 

2. De bewoning valt onder het overgangsrecht van het vigerende bestemmingsplan (uit 

2000), omdat het gebouw als sinds 1993 wordt bewoond. 

3. Verzocht wordt de woning positief te bestemmen of een zaaksgebonden uitsterfregeling 

op te nemen. 



 - 27 - 

 

Commentaar 
1. In het besluit van 16 september 2003 is het eerdere besluit, om het illegale gebruik van 

de voormalige bollenschuur als woning te gedogen, ingetrokken omdat vast was komen 

te staan dat dit gebruik onder de werking van het in art. 29 van het bestemmingsplan 

opgenomen algemene overgangsrecht viel. In ditzelfde besluit is echter ook de 

overweging opgenomen de situatie niet formeel te legaliseren, omdat verdere 

verstedelijking, vanwege het open karakter van het gebied, ongewenst is. De conclusie 

was dan ook om niet handhavend op te treden, maar evenmin over te gaan tot verlening 

van een vrijstelling van het bestemmingsplan. In vervolg hierop is op 7 april 2009 een 

tweede besluit genomen. Dit betrof het besluit op het bezwaarschrift van 12 oktober 2008 

van E.J. Poort en D.G. Bommer tegen de eerdere weigering om, vanwege de ontstane 

situatie, een aanlegvergunning te verlenen voor extra toegangsweg bij het perceel. 

Omdat de woning niet gelegaliseerd kon worden was geen noodzaak aanwezig voor een 

extra toegangsweg. In ruimtelijk (vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening) 

en beleidsmatig opzicht is de situatie anno 2016 niet gewijzigd. Verstedelijking in de 

binnenduinrand is nog steeds niet wenselijk. Legalisatie van de woning zou leiden tot een 

toename van erfbebouwing. Ook zou hier onwenselijke precedentwerking van uit gaan.  

Legalisatie is derhalve geen optie. Omdat het, gezien de hoge leeftijd van de eigenaar 

van het pand, aannemelijk is dat het gebruik binnen de planperiode beëindigd zal worden, 

is het opnemen van een persoonsgebonden overgangsregeling in dit geval op zijn plaats. 

2. Dit is juist, zie hierboven. 

3. Wij houden vast aan de persoonsgebonden overgangsrechtregeling, zie hierboven. 

Fam. Huijbens (horeca op Tennispark Brederode) 

Reactie 
Van oudsher (sinds de oprichting van Paviljoen Brederode in 1935) is er sprake van 

zelfstandige horeca. In de loop der jaren is de horecagelegenheid steeds meer gebruikt door 

leden van de tennisvereniging. Verzocht wordt dit te blijven toestaan, als ‘Horeca B’ inrichting 

conform de begrippen van het voorontwerp. Van gesubsidieerde sport is hier geen sprake 

dus er kan geen sprake zijn van oneerlijke concurrentie (staatssteun). 

 

Commentaar 
In het vigerende bestemmingsplan ‘Santpoort-Zuid’, vastgesteld in 2004, is de bestemming 

van het perceel “Recreatieve Doeleinden”, waarbij de gronden zijn bestemd voor een 

tenniscomplex met bijbehorende horecavoorziening. Ook het daaraan voorafgaande 

bestemmingsplan “Santpoort-Zuid”, vastgesteld op 6 juni 1965, stond uitsluitend actieve 

recreatie toe, geen horeca. Bestemmingsplannen hebben het gebruik als zelfstandige 

horecavoorziening dus nooit toegestaan. Het is ook niet wenselijk dit nu toe te staan. 

Vanwege de ligging van het pand, in de rand van een rustige woonwijk, zal zelfstandige 

horeca op deze locatie immers leiden tot overlast voor de omgeving. De horecavoorziening 

dient daarom ondergeschikt te blijven aan de functie als sportvereniging. 

Fam. Huijbens (Brederoodseweg 43, kadastraal nr. 5419, voormalig 

Tinholthuis) 
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Reactie 
Ten aanzien van het houden van paarden: de bestemming van het perceel is ‘agrarisch met 

waarden’. Binnen deze bestemming is het hobbymatig houden van paarden toegestaan. Hier 

hebben wij in het verleden veel hinder door ondervonden. Het verzoek is daarom op dit 

perceel het houden van paarden niet toe te staan. 

 

Commentaar 
In het huidige bestemmingsplan is de bestemming van het perceel inderdaad agrarisch met 

landschappelijke- en natuurwaarden. Binnen deze bestemming is het hobbymatig houden 

van paarden niet expliciet toegestaan. Voorzieningen ten behoeve van een al dan niet 

hobbymatige paardenhouderij, zoals een paardenbak, zijn in het huidige bestemmingsplan 

niet toegestaan en zullen in het nieuwe bestemmingsplan evenmin toegestaan worden. 

Gebr. Willemse (Brederoodseweg 43, kadastraal nr. 5419, voormalig 

Tinholthuis) 

Reactie 
1. Ten aanzien van het houden van paarden: de bestemming van het perceel is ‘agrarisch 

met waarden’. Verzocht wordt de recreatieve bestemming te houden. Er zijn 32 jaar 

paarden gehouden (met alle vergunningen). Dit zou nu niet meer mogen. Het verzoek is 

daarom het houden van paarden toe te staan. 

2. Verzocht wordt een initiatief mogelijk te maken in het bestemmingsplan. Het initiatief 

betreft de renovatie van het voormalige Tinholthuis en het omvormen van de oude 

paardenbakken tot een waterbassin (tevens visvijver) en waterpartij. Het waterbassin gaat 

ook dienst doen als buffer voor de droogte in de Brederodebeek en de slotgracht van de 

Ruïne Van Brederode. Verzocht wordt het gebouw voor een vereniging te bestemmen,  

 

Commentaar 
1. In het huidige bestemmingsplan is de bestemming van het perceel agrarisch met 

landschappelijke- en natuurwaarden. Binnen deze bestemming is grondgebonden 

veehouderij wel, maar het hobbymatig houden van paarden niet expliciet toegestaan. 

Hoewel de terreinafscheiding weliswaar passend in het bestemmingsplan is, zijn 

voorzieningen ten behoeve van een al dan niet hobbymatige paardenhouderij, zoals een 

paardenbak, in het huidige bestemmingsplan niet toegestaan. In het nieuwe 

bestemmingsplan zullen deze evenmin toegestaan worden. Het verzoek om het houden 

van paarden toe te staan is verder niet verenigbaar met het initiatief om het oude 

Tinholthuis te renoveren en in gebruik te nemen als verenigingsgebouw en daarbij een 

waterpartij te realiseren. In het initiatief wordt geschreven dat er zeker geen paarden 

meer gehouden zullen gaan worden.  

2. De aanleg van een waterpartij is niet afhankelijk van de bestemming, waterpartijen 

kunnen binnen elke bestemming worden gerealiseerd. Wel zullen er vergunningen 

benodigd zijn. Ter plaatse van het in 1935 opgerichte Tinholthuis was in het 

bestemmingsplan ‘Santpoort-Zuid 1’ uit 1985  een bouwvlak opgenomen. In het 

bestemmingsplan Duingebied Velsen uit 2000 is dit bouwvlak niet overgenomen, terwijl 

de bebouwing nog aanwezig was (en nog steeds is). Om renovatie van het pand mogelijk 

te maken zal er weer een bouwvlak in het bestemmingsplan worden opgenomen. 
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A.C. van Nood (Velserend, ontwikkeling Brederoodseweg 41) 

Reactie 
Aangaande het proces: 

1. Er wordt waardering uitgesproken over de verrichtte inspanningen om tot een werkbaar 

plan te komen en de wijze waarop de burgers geïnformeerd zijn. 

2. Velserend is ten onrechte buiten het plangebied gehouden. 

Aangaande de visie van de gemeente: 

3. Er ligt geen lange termijn visie ten grondslag aan het bestemmingsplan voor de 

binnenduinrand. 

Ontwikkeling Brederoodseweg 41: 

4. De procedure verloopt in omgekeerde volgorde. De grond is al verkocht terwijl het 

bestemmingsplan nog niet herzien is. 

5. De ontwikkelaar tekent drie villa’s met elk een lengte van meer dan 20meter en een 

breedte van 10 meter. Dit voldoet niet aan de uitgangspunten. 

6. De ontwikkeling is niet democratisch tot stand gekomen, maar er zijn al overeenkomsten 

gesloten waardoor het bestemmingsplan als stoplap dient om de reeds gemaakte 

afspraken te verbloemen.  

 

Commentaar 
1. Wij streven er naar om via een transparante werkwijze tot komen tot een actueel 

bestemmingsplan. 

2. Zie het commentaar op punt 1 van de reactie van Comité te wapen voor Brederode. 

3. Het bestemmingsplan is, behalve op geldende juridische kader (het voorgaande plan en 

de verleende vergunningen), mede gebaseerd op het vigerende beleid met betrekking tot 

het plangebied. Wat behoud van het landschap betreft is op dit moment het 

landschapsbeleidsplan het belangrijkste beleidsdocument. Er is geen specifiek beleid ten 

aanzien van de agrarische gronden. In MRA-verband (Metropoolregio Amsterdam) wordt 

er gewerkt aan het zogenoemde Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand, maar dit is 

nog niet beschikbaar. 

4. In de beginfase van het bestemmingsplanproces is het startdocument Duingebied 

consulterend aan de Raad voorgelegd. In het startdocument staat onderstaande 

passage: 

In het in 2010 (R10.011) door de gemeenteraad vastgestelde Landschapsbeleidsplan is 

ten aanzien van deze locatie opgenomen: "Aankoop door Natuurmonumenten in 

aanvulling op het naastgelegen perceel behoort tot de mogelijkheden. Wanneer dit niet 

het geval is, is de bouw van één tot enkele villa's mogelijk in het kader van een “rood voor 

rood”-benadering. Daarbij moet het totale bouwvolume afnemen ten opzichte van de oude 

situatie en de nieuwe bebouwing een bijdrage leveren aan de landschappelijke kwaliteit. 

In dat geval krijgt de inrichting van het omliggende terrein een natuurlijk karakter, met 

bloemrijk grasland, landschappelijke beplanting op de grenzen en kruidenzomen. De 

toekomstige inrichting van dit gebied mag de waterhuishouding van de omgeving van de 

ruïne niet verstoren. Daarnaast mogen eventuele gebouwen geen beeldverstorend effect 

op de ruïne hebben, of de zichtlijnen op de ruïne beperken. (...)". De regeling die nu in het 

bestemmingsplan wordt opgenomen legt deze eerder - democratisch door de 

gemeenteraad vastgestelde mogelijkheid - planologisch vast. De huidige eigenaars van 
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de gronden hebben deze, anticiperend op een geslaagde afloop van de ruimte-voor-

ruimte regeling, voor eigen risico aangekocht. Er is op dit moment (nog) geen 

overeenkomst gesloten tussen de gemeente en betrokken partijen. Voor het wijzigen van 

het bestemmingsplan middels een wijzigingsplan op basis van de wijzigingsbevoegdheid 

dient zoals gebruikelijk wel eerst een overeenkomst met de gemeente te worden 

gesloten. Afhankelijk van de voortgangssnelheid van de ontwikkeling van de locatie is kan 

het echter ook zijn dat er voor de locatie een separaat bestemmingsplan in procedure 

wordt gebracht, zoals dit bijvoorbeeld ook gebeurt bij Velserend. Mocht er hieromtrent 

een overeenkomst met de gemeente worden gesloten vóórdat het 

ontwerpbestemmingsplan Duingebied ter visie wordt gelegd, dan verliest de 

wijzigingsbevoegdheid zijn nut en zal de ontwikkellocatie uit het bestemmingsplan 

Duingebied worden gehaald.  

5. Het plan zal moeten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

wijzigingsbevoegdheid, waar de provinciale regeling ruimte-voor-ruimte, deel van 

uitmaakt. Dit geldt ook voor de ruimtelijke uitwerking. 

6. Zie het commentaar op punt 4. De overeenkomst die gesloten moet worden heeft 

betrekking op het verhalen van gemeentelijke kosten op de ontwikkelaar. In de 

overeenkomst wordt opgenomen dat de gemeente te allen tijde haar publiekrechtelijke 

verplichtingen houdt en dat het tekenen van de overeenkomst niet inhoudt dat dit 

automatisch leidt tot planologische toestemming. De gemeente is zelfs wettelijk verplicht 

een dergelijke overeenkomst te sluiten omdat anders de economische uitvoerbaarheid 

niet is aangetoond of sprake is van staatssteun. 

F. Lammertse (ontwikkeling Brederoodseweg 41) 

Reactie 
1. In de voorwaarden voor de herontwikkeling van de locatie wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen de huidige woonbebouwing en bedrijfsbebouwing (kassen). De kassen 

behoren niet mee te tellen als ‘bebouwing’ waardoor er minder volume teruggebouwd 

mag worden dan nu het geval is. 

2. De beperkte bouwhoogte van 4,5m voor de nieuwbouw is aanmerkelijk hoger dan de 

bebouwing die er nu is. 

3. De kwaliteit van het landschap zal door de ontwikkeling niet verbeteren maar sterk 

omlaag gaan. 

4. Het gebied rond de ruïne wordt volgebouwd met woningen. 

5. De rooilijn van de nieuwe bebouwing wordt gelijkgelegd met die van de ruïne, wat niet te 

rijmen valt met het landschapsbeleidsplan. 

6. Als de plannen worden uitgevoerd zoals nu in het voorontwerp opgenomen zal er meer 

en hogere bebouwing komen dan er nu is, wat een enorme aantasting van de ruïne en 

omgeving is. 

 

Commentaar 
1. Ook kassencomplexen tellen mee in de provinciale regeling ‘Ruimte voor Ruimte’. De 

provincie ziet toe op de uitvoering van deze regeling. 

2. Zie punt 4 van het commentaar op de reactie van de fam. Rozemeijer. 

3. Om uitvoering te kunnen geven aan de Ruimte voor Ruimte regeling dient de kwaliteit van 
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het landschap, ook in cultuurhistorisch opzet, sterk te verbeteren. Dit is niet alleen de kern 

van de regeling, maar de gemeente heeft deze voorwaarde ook neergelegd in het 

landschapsbeleidsplan en in de voorwaarden voor de wijzigingsbevoegdheid. De Ruimte 

voor Ruimte regeling is juist specifiek gericht op kwaliteitsverbetering van het landschap. 

Het expertteam van de provincie, met daarin deskundigen op het gebied van stedenbouw 

en landschap, maakt uiteindelijk deze beoordeling. 

4. De gemeente deelt deze mening niet. Bij het project Velserend mogen in totaal vier 

woningen worden gerealiseerd. Bij de Brederoodseweg maximaal drie. De totale 

bebouwing wordt in de nieuwe situatie teruggebracht ten opzichte van de vorige situatie. 

Zie punt 4 van het commentaar op de reactie van de fam. Rozemeijer. 

5. De rooilijn voor de bebouwing wordt verder teruggelegd dan de rooilijn die bij de huidige 

bebouwing is gehanteerd. 

6. De gemeente is de mening toegedaan dat de nieuwe ontwikkelingen passend zijn binnen 

de omgeving. Zie punt 4 van het commentaar op de reactie van de fam. Rozemeijer. De 

nieuwe bebouwing zal aanmerkelijk kleiner zijn zowel in oppervlakte als in volume ten 

opzichte van hetgeen nu aan bebouwing aanwezig is. 

Fam. Huijbens (ontwikkeling Brederoodseweg 41) 

Reactie 
1. Punt 1 is een toelichting op de recente geschiedenis van het perceel Brederoodseweg 41. 

2. De wijzigingsbevoegdheid is ten onrechte in het bestemmingsplan opgenomen aangezien 

er nog geen sprake is van een voldoende concreet en inhoudelijk uitgewerkt plan dat op 

uitvoerbaarheid kan worden beoordeeld. 

3. De Ruimte voor Ruimte regeling is niet nodig en niet gewenst aangezien de 

oorspronkelijke eigenaar van het perceel is overleden. Het perceel was goed verkoopbaar 

voor louter bewoning (van 1 woning). 

4. Het perceel met het kassencomplex is sterk verloederd. 

5. De ontsluiting van het perceel via het perceel van inspreker is zeer ongewenst en leidt tot 

onhandige verkeerssituaties, temeer omdat er meerdere huishoudens zullen komen die 

mogelijk beroepen aan huis zullen ontplooien. Bij gebruik door 1 huishouden zijn in het 

verleden al regelmatig moeilijkheden ontstaan. 

6. De woningen kunnen zeer dicht op de tennisbaan worden gebouwd, waardoor mogelijk 

het gebruik als tennisbaan in gevaar komt. 

7. De toegangsweg ligt vlak langs de tennisbanen wat zich niet verdraagt met de sport, de 

ontsluiting kan ook naar de Velserenderlaan plaatsvinden. 

 

Commentaar 
1. Wij nemen hiervan kennis. Voor het bestemmingsplan is de huidige situatie van belang.  

2. Een wijzigingsbevoegdheid kan in een bestemmingsplan worden opgenomen als het 

aannemelijk is dat de ontwikkeling binnen de planperiode wordt gerealiseerd. De recente 

aankoop van de percelen door een ontwikkelaar en de door hen uitgesproken intentie 

biedt hiervoor voldoende aanleiding. De gemeente stelt in de wijzigingsbevoegdheid 

randvoorwaarden waaraan het plan dient te voldoen. Het is aan de welstandscommissie 

om het plan uiteindelijk te toetsen aan de welstandseisen.  

3. Het expertteam van de Provincie heeft reeds uitgesproken dat de Ruimte voor Ruimte 
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regeling van toepassing is. Belangrijk aspect van de regeling is sanering van het terrein 

(het opruimen van de vervallen opstallen) en het verbeteren van het landschap. De 

kosten hiervan worden gedekt door de nieuwbouw van enkele woningen. In de ruimtelijke 

ordening wordt gekeken naar ruimtelijke aanvaardbaarheid. Privaatrechtelijke situaties 

kunnen en worden hierin niet meegewogen. 

4. Door toepassing van de regeling wordt de verloedering aangepakt en de ruimtelijke 

kwaliteit sterk verbeterd. 

5. Voordat gebruik gemaakt kan worden van de wijzigingsbevoegdheid dient onderbouwd te 

zijn dat het plan verkeerskundig, en daarmee maatschappelijk, uitvoerbaar is. 

6. Wanneer de woningen binnen een afstand van 50 meter van het sportcomplex worden 

gebouwd zullen maatregelen getroffen moeten worden om hinder tot een acceptabel 

niveau terug te brengen. Dit zal goed moeten worden uitgewerkt alvorens gebruik 

gemaakt kan worden van de wijzigingsbevoegdheid. De bedrijfsvoering van de 

tennisbanen zal daardoor niet in gevaar komen. 

7. Zie punt 5. Een ontsluiting vanaf de Velserenderlaan vinden wij vanuit landschappelijk en 

historisch oogpunt niet wenselijk. 

F.J. van Niekerken (ontwikkeling Brederoodseweg 41) 

Reactie 
Het is spijtig dat de gemeente groen wil opofferen voor woningbouw. Door landbouwgrond 

om te zetten naar bouwgrond wordt het landelijke karakter van de omgeving van de ruïne 

verstoord. 

 

Commentaar 
Zie punt 4 van het commentaar op de reactie van Fam. Rozemeijer (ontwikkeling 

Brederoodseweg 41 en Ekogrön) en punt 4 van het commentaar op de reactie van A.C. van 

Nood (Velserend, ontwikkeling Brederoodseweg 41). 

H.D. Mooi (ontwikkeling Brederoodseweg 41 en Ekogrön) 

Reactie 
1. Op het grondgebied achter de tennisbanen, waar de verwaarloosde kassen aanwezig 

zijn, wordt woningbouw mogelijk gemaakt. Nu is het een natuurgebied, waar de mens 

geen of weinig invloed heeft en een karakteristieke sfeer geeft aan het wonen in 

Santpoort-Zuid. Verzocht wordt de bestemming niet te wijzigen. 

2. Het perceel van Ekogrön krijgt een woonbestemming, hiertegen wordt bezwaar gemaakt 

omdat Ekogrön het ‘groenaspect’ van Santpoort verhoogt. 

 

Commentaar 
1. Het verwaarloosde kassencomplex is een storend element in het landschap. Het heeft 

een agrarische bestemming, geen natuurbestemming. Planologisch is het mogelijk dat er 

een nieuw kassencomplex wordt gebouwd. De opgenomen wijzigingsbevoegdheid biedt 

echter de mogelijkheid dat de vervallen bedrijfsbebouwing wordt opgeruimd, waarbij een 

verbetering van het landschap en de natuur wordt gerealiseerd. Hierbij worden dan ook 

enkele, in bouwoppervlakte aanmerkelijk kleinere, woningen gerealiseerd. Aan de 

wijzigingsbevoegdheid zijn strenge voorwaarden verbonden. Zo dient de bebouwing een 
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bijdrage te leveren aan het landschap en de natuurwaarden dienen hierbij verbeterd te 

worden. 

2. Zie punt 5 van het commentaar op de reactie van LTO Noord. 

F. Hoogland (ontwikkeling Brederoodseweg 41 en Ekogrön) 

Zie de reactie en commentaar van H.D. Mooi. 

Fam. Rozemeijer (ontwikkeling Brederoodseweg 41 en Ekogrön) 

Reactie 
1. De cultuurhistorische waarde van het boerderijencomplex Middenduin dient behouden te 

blijven en mag niet in gevaar komen door de woonbestemming die er nu aan gegeven 

wordt.  

2. Verzocht wordt alle weilanden die beheerd worden door Ekogrön als natuur te 

bestemmen, waardoor de natuurwaarden goed beschermd te worden. In het voorontwerp 

zijn niet alle weilanden die door Ekogrön worden beheerd als zodanig bestemd. 

3. Uit de opgenomen voorwaarden voor de ontwikkeling aan de Brederoodseweg 41 blijkt 

niet wat het standpunt van de gemeente is ten opzichte van de toegestane m2’s en 

volumes. De door de projectontwikkelaar voorgestelde villa’s zijn veel te groot. 

4. Indien nodig wordt een beroep op vergoeding planschade gedaan omdat de ontwikkeling 

een negatief effect heeft op de waarde van de woningen. 

 

Commentaar 
1. Zie het commentaar op punt 5 op de reactie van LTO Noord. 

2. Het grootste deel van de weilanden tussen de Velserenderlaan en de Middenduinerweg 

is aangewezen als NNN gebied. Op grond van de provinciale verordening zouden deze 

gronden daarom de natuurbestemming moeten krijgen zodra deze feitelijk verwezenlijkt 

is. Dit is echter nog niet bij alle weilanden in dit gebied het geval, aangezien het weiland 

naast de ruïne eigendom is van het rundveebedrijf dat gevestigd is aan de 

Middenduinerweg 80. De bestemming van het weiland ten noordoosten van de 

tennisbanen is evenwel net als de percelen die Ekogrön in pacht heeft ook eigendom  van 

natuurmonumenten en worden op natuurlijke wijze beheerd, waardoor ook dit weiland de 

natuurbestemming behoort te krijgen. Het bestemmingsplan zal worden aangepast. 

3. De gemeente heeft ten aanzien van deze ontwikkeling aangegeven mee te werken aan 

de provinciale Ruimte voor Ruimte regeling. Deze regeling stelt voorwaarden aan de 

afmetingen en het volume dat op de planlocatie terug gebouwd mag worden. De 

provincie is in deze het bevoegd gezag. Gemeente Velsen heeft aan de 

wijzigingsbevoegdheid voorwaarden gekoppeld gericht op aantal woningen (maximaal 3), 

maximale bouwhoogte, oriëntatie van de bouwvolumes en de rooilijn. Daarnaast heeft zij 

aangegeven dat zij zo beperkt mogelijke bouwvolumes op de locatie wenst. De 

berekening van het toegestane bouwvolume komt echter voort uit de exploitatieopzet 

welke door de provincie wordt beoordeeld. 

4. Zie ook het commentaar op punt 1 van de reactie van H.D. Mooi. De bebouwing die nu, 

met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid in het voorliggende bestemmingsplan 

wordt mogelijk gemaakt, heeft een maximale bouwhoogte van 4,5m en dient aanmerkelijk 

kleiner te zijn, zowel in grondoppervlakte als volume, dan de huidige aanwezige 
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bebouwing. In het vigerende bestemmingsplan is de bestemming agrarisch, met de 

mogelijkheid voor de bouw van een kassencomplex van 1.600m2, met een goothoogte 

van 4,5m en een nokhoogte van 6m. Daarnaast is een bouwvlak voor bedrijfsbebouwing 

opgenomen van 70 bij 40 meter (2800m2), waarbinnen bedrijfsgebouwen met een 

maximale goothoogte van 4m en een nokhoogte van 6 m kunnen worden gebouwd. 

Binnen dit bouwvlak is ook een bedrijfswoning mogelijk van 500m3 en een maximale 

goothoogte van 6m en nokhoogte van 9m.  

Bij de wijziging van het bestemmingsplan kan een ieder die hierdoor schade verwacht op 

te lopen, volgens de wettelijke regels, een planschadeclaim indienen bij het college van 

Burgemeester en Wethouders van Velsen. Van belang is dat de eventuele planschade 

alleen voor vergoeding in aanmerking komt als er op basis van de planologische wijziging 

een nadelige situatie ontstaat. 

Fam. De Boer (Ekogrön) 

Reactie 
1. Ekogrön is een atypisch agrarisch natuurbeheerbedrijf, uniek in Nederland. Het is geen 

loonbedrijf. De huidige bestemming Agrarisch met Waarden dient gehandhaafd te 

worden. Het perceel grasland ten oosten van de hooibergen is essentieel voor de 

bedrijfsvoering. In de afgelopen 5 jaar zijn natuurwaarden opgebouwd gekoppeld aan de 

bedrijfsvoering, zoals boerenzwaluw, huiszwaluw, kerkuil, ooievaar, diverse 

vleermuissoorten. Deze lopen nu gevaar. Het erf en de graslanden zijn soortenrijker 

geworden. 

2. Middenduinerweg 85 valt binnen het agrarische bouwvlak, dit zal gehandhaafd moeten 

worden om verdere negatieve ontwikkeling voor Ekogrön te voorkomen. 

3. Bij een woonbestemming voor het hele complex zijn wij geen toekomstmogelijkheden 

voor ons bedrijf en zullen er middelen beschikbaar gesteld moeten worden voor 

planschade en bedrijfsverplaatsing. 

 

Commentaar 
1. Wij onderschrijven dat Ekogrön een atypisch agrarisch natuurbeheerbedrijf is. Er worden 

geen agrarische producten voortgebracht, het is dan ook geen agrarisch bedrijf. De 

bedrijfsvoering draagt bij aan de natuurwaarden, die de gemeente dan ook wenst te 

beschermen door het opnemen van de bestemming Natuur. Dit is ook geheel in lijn met 

het beleid van de provincie aangaande de gronden die binnen het Natuur Netwerk 

Nederland liggen. Het huidige beheer van de graslanden is passend binnen de 

natuurbestemming. 

2. Middenduinerweg 85 valt in het huidige bestemmingsplan inderdaad binnen het 

agrarische bouwvlak. Dit is echter niet op de juiste wijze bestemd, aangezien het om een 

legale reguliere woning gaat en niet om een agrarisch bedrijf. Naar nu blijkt was de 

woning in het voorgaande bestemmingsplan expliciet bestemd in de regels van het 

bestemmingsplan, maar niet op de kaart aangeduid. Doordat, bij het opstellen van het 

huidige bestemmingsplan (uit 2000) abusievelijk verzuimd was de woning op de kaart in 

te tekenen, is deze onder het overgangsrecht komen te vallen. De woning is al die tijd 

bewoond geweest en wordt nu op de juiste wijze bestemd. Dit verklaart ook het verschil in 

benadering ten opzichte van het startdocument, toen het bovenstaande nog niet bekend 
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was. Maar een en ander is eigenlijk niet relevant, want de bedrijfsvoering van Ekogrön 

wordt hierdoor niet belemmerd. Doordat Ekogrön geen agrarisch bedrijf is, zijn er geen 

belemmeringen vanuit milieuwetgeving en hoeft er, ook vanuit het oogpunt van een 

goede ruimtelijke ordening, geen afstand aangehouden te worden ten aanzien van 

gevoelige bestemmingen. Een agrarisch bedrijf zou om genoemde redenen evenwel niet 

mogelijk zijn, mede daarom vervalt deze bestemming. 

3. Dit is niet correct. De nieuwe bestemmingen geven juist een toekomstbestendig 

planologisch kader voor de huidige feitelijke situatie. Zoals hierboven aangegeven hindert 

de naastgelegen woning de bedrijfsvoering niet. Hier is reeds uitgebreid onderzoek naar 

gedaan door de omgevingsdienst IJmond. In de reactie is helaas niet vermeld dat ook op 

nr. 89 reguliere, particuliere, bewoning plaatsvindt. Dit is namelijk in strijd met het 

vigerende bestemmingsplan, aangezien hier uitsluitend een agrarische bedrijfswoning is 

toegestaan. Het nieuwe bestemmingsplan lost deze situatie op door een reguliere 

woonbestemming toe te kennen. Ditzelfde geldt voor het bedrijf Ekogrön. Dit is geen 

agrarisch bedrijf, het feitelijk gebruik als natuurbeheerbedrijf is niet toegelaten op basis 

van het huidige bestemmingsplan. In het nieuwe bestemmingsplan zal de bedrijfsvoering 

echter expliciet mogelijk gemaakt worden, waarmee ook deze strijdigheid wordt 

opgeheven. Van planschade kan geen sprake zijn aangezien zowel de huidige reguliere 

bewoning als de huidige bedrijfsvoering worden gelegaliseerd in het bestemmingsplan. 

Zie verder ook het commentaar op de reactie van LTO Noord. 

A. Oudendijk en C. Smit (Ekogrön) 

Reactie 
Algemeen:  

verzocht wordt voor de bedrijfsvoering van Ekogrön een specifieke regeling op te nemen in 

het bestemmingsplan, zodat de activiteiten beperkt blijven conform de tussen Ekogrön en de 

omgevingsdienst gemaakte afspraken en ten aanzien van het leef- en woonmilieu van de 

naastgelegen woning. Deze afspraken zouden als uitgangspunt moeten dienen voor de 

recreatieve en bedrijfsmatige activiteiten. 

Toegangspad en inrit: 

1. Een gedeelte van het pad dat de achterkant van de woning met de Velserenderlaan 

verbindt krijgt de bestemming Natuur. Verzocht wordt dit zodanig te bestemmen dat het 

pad behouden kan blijven. 

2. De oprit naar de woningen vanaf de Middenduinerweg krijgt de bestemming Bos. 

Verzocht wordt dit zodanig te bestemmen dat de oprit behouden kan blijven. 

Activiteiten Ekogrön: 

3. Verzocht wordt in het bestemmingsplan dusdanige regels op te nemen dat de 

leefbaarheid op het perceel wordt verbeterd. 

4. In het voorontwerp is gesteld dat de bewoners op nummer 89 hobbymatig paarden 

houden omdat de omgevingsdienst heeft geconstateerd dat  er geen sprake is van een 

inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer. In de huidige situatie blijkt dat er net geen 

sprake is van een inrichting als zodanig. In 2007 zijn hierover afspraken vastgelegd door 

de omgevingsdienst. Aan deze afspraken wordt veel waarde gehecht vanwege de 

ondervonden stankoverlast. Verzocht wordt daarom in het bestemmingsplan te regelen 

dat de paardenhouderij enkel ondergeschikt aan het wonen mag plaatsvinden en binnen 
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de regels zoals vastgelegd door de omgevingsdienst. 

5. In voornoemde brief van de omgevingsdienst uit 2007 is de opslag van lokvoer voor de 

paarden ten behoeve van begrazingsprojecten opgenomen. Dit is echter in een latere 

brief uit 2013 geschrapt. 

6. De bewoners van nr. 85 ondervinden regelmatig hinder van allerlei zwaar verkeer dat, in 

het kader van de bedrijfsactiviteiten van Ekogrön, langs de woning rijdt. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om vrachtwagens, tractoren met aanhangers en graafmachines. Regelmatig 

worden door Ekogrön kadavers van dieren uit de natuurgebieden naar het perceel aan de 

Middenduinerweg gebracht en tijdelijk onder een zeil bewaard. Deze kadavers worden 

opgehaald door vrachtwagens van Rendac. Het afgelopen jaar is dit minimaal 18 keer 

voorgekomen, voor zover door inspreker zelf waargenomen. Op het perceel van Ekogrön 

worden allerlei landbouwwerktuigen gestald en onderhouden. Het gaat hier onder andere 

om drie tractoren, meerdere motorvoertuigen, zware bandenkranen en machines en 

wagens. De diverse dagelijkse voertuigbewegingen op het perceel hebben meer dan een 

beperkte ruimtelijke impact op de ruimtelijke ordening. 

7. De hoofdvestiging van Ekogrön is gelegen in Heemskerk. Omdat deze vestiging wel een 

inrichting is in de zin van de wet milieubeheer zou het op de weg hebben gelegen om alle 

bedrijfsactiviteiten in Heemskerk te laten plaatsvinden.   

8. De activiteiten van Ekogrön dienen een beperkte ruimtelijke impact te hebben, zoals volgt 

uit het beleid ‘aan huis gebonden beroepen’. 

9. Verzocht wordt in het bestemmingsplan vast te leggen: 

- dat onderhoud aan de tractor en landbouwwerktuigen van Ekogrön niet aan de 

Middenduinerweg wordt uitgevoerd en dat het stallen van deze voertuigen hier niet is 

toegestaan; 

- dat er geen dieren (die bij begrazingsprojecten worden ingezet) in de stallen worden 

gestald. Deze mogen enkel in de weide staan. 

- dat er geen kadavers van dieren mogen worden opgeslagen, bewaard of opgehaald. 

10. Verzocht wordt in het bestemmingsplan op te nemen dat de binnenplanse 

afwijkingsbevoegdheid voor recreatieve nevenactiviteiten niet gelden voor de 

Middenduinerweg 85 en 89. Gevreesd wordt dat deze activiteiten gezien de omvang van 

de gebouwen het woon- en leefmilieu nog verder zullen aantasten. Ook staan dergelijke 

activiteiten op gespannen voet met de natuur.  

11. In het voorontwerp is in de laatste alinea van paragraaf 3.3.4. opgenomen dat de woning 

gelegen aan het adres Middenduinerweg 85 zal worden bestemd als voormalige 

bedrijfswoning. Bedoeld is duidelijk nummer 89. Verzocht wordt deze kennelijke schrijffout 

te corrigeren. 

 

Commentaar 
1. Binnen de bestemming Natuur zijn wegen en paden ook mogelijk, voor de aanleg van 

nieuwe wegen en paden is een aanlegvergunning nodig. 

2. Binnen de bestemming Bos zijn wegen en paden ook mogelijk, voor de aanleg van 

nieuwe wegen en paden is een aanlegvergunning nodig. 

3. Het is bekend dat de verstandhouding tussen de fam. De Boer en Oudendijk/Smit niet 

optimaal is. Een bestemmingsplan is echter geen Haarlemmer Olie waarmee de ervaren 

problemen allemaal opgelost kunnen worden. Het bestemmingsplan stelt slechts een 
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globaal kader voor toegelaten activiteiten. Deze kunnen verder tot op zekere hoogte, door 

aan de omgevingsvergunning en/of milieuvergunning gekoppelde nadere voorschriften, 

worden aangescherpt. Een goede verstandhouding is verder ook een kwestie van ‘goed 

buurmanschap’ en onderlinge communicatie. Dit kan niet door de gemeente in regels 

worden afgedwongen. Zoals in punt 5 op het commentaar op de reactie van LTO Noord is 

genoemd, beschikt Ekogrön niet over een omgevingsvergunning voor de (tot op heden) 

met het bestemmingsplan in strijd zijnde activiteiten. Naar onze mening kan het 

natuurbeheerbedrijf op deze landelijk gelegen locatie echter goed samen gaan met de 

woonfunctie en is er sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

4. Het - beperkt - hobbymatig houden van paarden binnen de woonbestemming is volgens 

vaste jurisprudentie onder voorwaarden mogelijk. Op de naleving van de voorwaarden die 

door de omgevingsdienst gesteld zijn wordt toegezien door de omgevingsdienst. Het is 

niet nodig dit in het bestemmingsplan nader te regelen. 

5. De opslag van voer, bestemd voor bijvoeding van het vee dat hoofdzakelijk in de 

natuurgebieden verblijft, wordt niet in het bestemmingsplan geregeld.  Op de naleving van 

de voorwaarden die door de omgevingsdienst gesteld zijn wordt toegezien door de 

omgevingsdienst. Het is niet nodig dit in het bestemmingsplan nader te regelen. 

6. De omschreven vervoersbewegingen zijn binnen een agrarische bestemming niet 

onevenredig zwaar. De activiteiten van het natuurbeheerbedrijf zullen specifiek in het 

bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt. Dit betreft echter qua verkeersbewegingen 

geen planologische verzwaring van het reeds in de voorheen geldende agrarische 

bestemming toegestane gebruik. Wat betreft het verwerken van kadavers zal moeten 

worden voldaan aan de Regeling Dierlijke Producten. Het bevoegd gezag hiervoor is het 

ministerie van EZ (Voedsel en Waren Autoriteit). Het ophalen van kadavers is geen 

ruimtelijk relevant gegeven dat in het bestemmingsplan moet worden geregeld. 

7. Het is niet aan ons om hier een uitspraak over te doen. 

8. Nu voor de activiteiten van Ekogrön een specifieke regeling wordt opgenomen is dit niet 

het geval. Zie ook punt 6. 

9. Het stallen van werktuigen en voertuigen is toegestaan voor zover dit past binnen de 

werkzaamheden van Ekogrön en voor zover dit nodig is voor het onderhoud van het 

landgoed. Wij vinden het niet nodig hier specifieke verbodsregels voor op te nemen. De 

reeds gemaakte afspraken tussen het bedrijf, de buren en de Omgevingsdienst IJmond 

blijven van kracht. Het, anders dan hobbymatig, stallen van vee is niet aan de orde. 

10. De binnenplanse afwijkingsbevoegdheid geldt binnen de bestemming ‘agrarisch met 

waarden’. Aangezien het perceel bestemd wordt als ‘wonen’ zijn geen nevenactiviteiten 

toegestaan. 

11. Per abuis is genoemd adres blijven staan in de passage over de plattelandswoningen. 

Aangezien er een reguliere woonbestemming voor zowel nummer 85 als 89 is 

opgenomen kan dit tekstgedeelte geschrapt worden. 

Fam. Michel (Ekogrön) 

Reactie 
Voor Ekogrön dient een maatbestemming opgenomen te worden die recht doet aan de 

huidige situatie. Behoud van het grasland in de binnenduinrand is noodzakelijk. 
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Commentaar 
Het bestemmingsplan staat behoud van de situatie niet in de weg. De opgenomen regeling 

beoogt juist het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, landschap en natuurwaarden. Voor 

de activiteiten van Ekogrön wordt een specifieke regeling opgenomen. 

M. van Burk (Ekogrön) 

Reactie 
De agrarische bestemming (van Middenduinerweg 89) wordt veranderd in een 

woonbestemming. Dit mag niet tot gevolg hebben dat de werkzaamheden van dit bedrijf niet 

meer uitgeoefend kunnen worden. Het bedrijf doet goed werk en houdt de natuur in stand. 

Verzocht wordt daarom de bestemming niet te wijzigen. 

 

Commentaar 
Zie punt 5 van het commentaar op de reactie van LTO Noord. 

Fam. Kooring (Ekogrön) 

Reactie 
Door het opnemen van een woonbestemming voor de Middenduinerweg 89 (Ekogrön) zal het 

bedrijf verloren gaan. 

 

Commentaar 
Het bestemmingsplan zal de bedrijfsvoering van Ekogrön niet in de weg staan. Voor de 

activiteiten van het bedrijf wordt een specifieke bestemming opgenomen. Zie verder het 

commentaar op punt 5 van de reactie van LTO Noord. 

J.D. Doornbosch (Ekogrön) 

Reactie 
Verzocht wordt de agrarische bestemming te handhaven en voor Ekogrön een 

maatwerkbestemming te formuleren die recht doet aan de bestaande situatie. De 

natuurwaarden moeten behouden blijven. 

 

Commentaar 
Voor de activiteiten van het bedrijf wordt een specifieke bestemming opgenomen. Zie verder 

het commentaar op punt 5 van de reactie van LTO Noord. 

R. Kleinsteuber (Ekogrön) 

Reactie 
Verzocht wordt de agrarische bestemming niet te wijzigen in een woonbestemming om te 

voorkomen dat alle gebouwen veranderd worden in woonruimte. De firma Ekogrön dient 

behouden te blijven. 

 

Commentaar 
Het opnemen van een woonbestemming is gedaan om de planologische situatie in 

overeenstemming te brengen met het feitelijke gebruik, in het hoofdgebouw wordt immers 

regulier gewoond door de fam. De Boer. In het bestemmingsplan is ook de regel opgenomen 
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dat het aantal woningen niet veranderd mag worden. Het veranderen van de bijgebouwen in 

woonruimtes is niet toegestaan. Ook de activiteiten van Ekogrön mogen worden voortgezet. 

Zie verder het commentaar op punt 5 van de reactie van LTO Noord. 

J.C.M. den Nijs (Ekogrön) 

Reactie 
Een bestemmingswijziging ten gunste van bewoning van boerderij Middenduin is in strijd met 

de beleidsdoelen aangaande landschap en natuur en zal tot aanzienlijke schade aan 

landschap en biodiversiteit leiden. Verzocht wordt de bestemming op te nemen zoals in het 

startdocument is omschreven. 

 

Commentaar 
Het opnemen van een woonbestemming is conform de feitelijke situatie. Het opnemen van 

de bestemming ‘Natuur’ voor de weilanden zal de natuur en het landschap niet schaden. De 

huidige bedrijfsvoering kan worden voortgezet. Zie het commentaar op punt 5 van de reactie 

van LTO Noord. 

R. Mans en J. Somers (Ekogrön) 

Reactie 
Verzocht wordt de huidige bestemmingen te handhaven. 

 

Commentaar 
Het opnemen van een woonbestemming is conform de feitelijke situatie. Het opnemen van 

de bestemming ‘Natuur’ voor de weilanden zal de natuur en het landschap niet schaden. De 

huidige bedrijfsvoering kan worden voortgezet. Zie het commentaar op punt 5 van de reactie 

van LTO Noord. 

L.C. Den Dulk (Ekogrön) 

Reactie 
Verzocht wordt de bestemming voor Ekogrön onveranderd te houden. 

 

Commentaar 
Zie het commentaar op punt 5 op de reactie van LTO Noord. 

Diverse insprekers (Ekogrön) 

Verschillende omwonenden hebben gezamenlijk een inspraakreactie ingestuurd betreffende 
het perceel van Ekogrön. 
 
Reactie 
1. Er wordt verzocht de agrarische bestemming voor het perceel van Ekogrön te handhaven 

en tevens een maatbestemming te formuleren die recht doet aan de huidige situatie. 

2. Het huidige gebruik van de gronden met koeien, bloemrijk grasland en ooievaars wordt 

erg op prijs gesteld. 

3. Bij een woonbestemming zullen deze waarden nu en in de toekomst sterk verminderen. 

4. Uit cultuurhistorisch perspectief is de nu voorgestelde ontwikkeling onjuist. 
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5. Behoud van de laatste restjes agrarisch binnenduinrand is noodzakelijk. 

 

Commentaar 
1. Zoals in het commentaar op de beantwoording van punt 5 op de reactie van LTO Noord is 

aangegeven kan de agrarische bestemming niet behouden blijven. Wel zal een 

maatwerkbestemming voor het natuurbeheerbedrijf worden opgenomen. 

2. Ook de gemeente waardeert deze landschappelijke waarden, om deze reden zullen deze 

waarden, beter dan nu het geval is, beschermd worden door het opnemen van de 

bestemming Natuur. Binnen deze bestemming is extensieve begrazing met runderen ook 

mogelijk. Intensieve begrazing of landbouw wordt daarentegen niet langer meer mogelijk 

gemaakt. 

3. Dit is niet juist, de woonbestemming wordt alleen opgenomen voor de aanwezige 

bebouwing. Feitelijk wordt op het perceel al gewoond, de woning en de erfbebouwing 

krijgt daarom een woonbestemming conform de standaard methodiek. De vrees voor 

woningbouw of splitsing is ongegrond, het aantal woningen mag immers niet wijzigen en 

bovendien betreft het gehele complex een beschermd Rijksmonument. 

4. Er is geen sprake van een ontwikkeling. De feitelijke situatie krijgt enkel een bestemming 

die actueel is en aansluit bij de realiteit. 

5. Zie het commentaar op punt 2. 

J. Mönch (Middenduinerweg 78, Ekogrön) 

Reactie 
Middenduinerweg 78: 

1. Bij de woningen wordt op het gedeelte van het erf dat is aangemerkt als bebouwbaar erf 

hobbymatig paarden gehouden. Verzocht wordt deze hobbymatige paardenhouderij in het 

bestemmingsplan op te nemen. 

Ekogrön: 

2. Voor Ekogrön dient een maatbestemming opgenomen te worden die recht doet aan de 

huidige situatie. Behoud van het grasland in de binnenduinrand is noodzakelijk. 

 

Commentaar 
1. Het is niet nodig om de hobbymatige paardenhouderij specifiek te bestemmen. Er zijn op 

het perceel dat eigendom is van inspreker geen mogelijkheden aanwezig voor specifieke 

voorzieningen ten behoeve van een hobbymatige paardenhouderij. Hiervoor ontbreekt 

immers de ruimte. De hobbymatige paardenhouderij is qua gebruik ondergeschikt. Zie 

verder ook het commentaar op punt 6 van de reactie van de provincie.  

2. Zie het commentaar op de reactie van de fam. Michel. 

A.P.M. Peeters e.a. (Ekogrön) 

Reactie 

Uit het voorontwerp hebben wij opgemaakt dat de agrarische bestemming van Hoeve 

Middenduin en de daarbij liggende landerijen wordt veranderd in een woonbestemming. Dat 

betekent dat het karakter van dit natuurvriendelijke gebied zal veranderen. Hier wordt ernstig 

bezwaar tegen gemaakt. 
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Commentaar 

De woonbestemming wordt alleen opgenomen voor de bestaande woning met bijgebouwen. 

De landerijen krijgen de bestemming Natuur. Zie verder het commentaar op de hierboven 

opgenomen reacties.



4. CONCLUSIE (SAMENVATTING) 

Naar aanleiding van de inspraak en 3.1.1. reacties wordt het bestemmingsplan op 

onderstaande punten aangepast: 

 

Toelichting 

- Bij de nieuwe ontwikkelingen wordt aandacht besteed aan het aardkundig monument; 

- De bestemmingsomschrijvingen van Bos en Natuur worden aangepast; 

- De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie wordt bij de ontwikkelingen meegenomen; 

- Bij de ontwikkeling Brederoodseweg wordt nader ingegaan op de regeling Ruimte voor 

Ruimte; 

- Het beleid van het waterschap wordt toegevoegd in paragraaf 4.5 

- In de waterparagraaf wordt het beleid van Rijnland benoemd en worden watergangen ten 

oosten van de duin- en kruidbergerweg benoemd; 

- In paragraaf 7.3.5, toelichting op de bestemmingsregels, onder “waarde-archeologie”, wordt 

een inhoudelijke onderbouwing opgenomen; 

- In paragraaf 3.2.1, ontwikkeling Middenduinerweg 80, zijn enkele tekstuele verbeteringen 

doorgevoerd; 

- In paragraaf 3.3.4 wordt Middenduinerweg 85 niet meer genoemd als bedrijfswoning. Ook 

paragraaf 3.1 wordt hierop aangepast. 

 

Regels en verbeelding 

- Art. 3.3.1, regeling schuilstallen, wordt niet verwijderd; 

- Artt. 3.4.1, 3.5.2 en 3.5.3. worden aangepast aan regeling Verbrede Landbouw uit de PRV; 

- Art. 22.1.5, aardkundige waarde toegevoegd aan onderzoeksverplichting; 

- De term waterpartij wordt aangepast; 

- De verbeelding van de situatie aan de Duin- en Kruidbergerweg wordt aangepast; 

- Naast waterpartijen worden ook watergangen benoemd in de bestemmingsomschrijvingen; 

- De verbeelding op adres Middenduinerweg 80 wordt als volgt aangepast. Het opslagvlak en 

groensingels worden aangepast, de nokhoogte wordt op 8m gezet, het vlak voor 

paardenhouderij wordt aangepast en het bebouwingspercentage wordt verruimd naar 65, 

zie onderstaande afbeelding: 
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Nieuwe situatie Middenduinerweg 80 

- Art. 14 wordt aangevuld met : “specifieke vorm van bedrijf - natuurbeheer', tevens een 

natuurbeheerbedrijf.”; 

- Op de verbeelding wordt op adres Middenduinerweg 89 (Ekogrön) op het vlak met de 

woonbestemming tevens de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – natuurbeheer’ 

opgenomen; 

- In art. 9 wordt een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van 

gebruik naar recreatiewoning; 

- Artt. 17, 18 en 19, de dubbelbestemmingen ‘waarde – archeologie’ (drie verschillende 

beschermingsregimes), worden aangepast; 

- Op de verbeelding worden de bij artt. 17, 18 en 19 behorende dubbelbestemmingen 

opgenomen; 

- Art. 22 wordt dusdanig aangepast dat ter plaatse van evenementenzone 2 (het terrein naast 

de ruïne) 10 evenementsdagen per jaar zijn toegestaan; 

- De verbeelding op adres Herenlaan 2 wordt als volgt aangepast: 
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Nieuwe situatie Herenlaan 2 

  

- De verbeelding kruising Bergweg – Velserenderlaan wordt als volgt aangepast: 

 
Nieuwe situatie kruising Bergweg / Velserenderlaan 
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- In Art. 14.4.1, regeling aan huis gebonden beroepen, wordt ‘het hoofdgebouw’ vervangen 

door ‘de woning’; 

- Ter plaatse van het voormalige Tinholthuis wordt een bouwvlak op de verbeelding 

opgenomen. Zie onderstaande afbeelding: 

 
Nieuwe situatie Brederoodseweg 43 8000 

- Het perceel gelegen ten noordoosten van tennispark Brederode, dat eigendom is van 

Natuurmonumenten, krijgt de bestemming ‘Natuur’. 

 

Naast bovengenoemde wijzigingen worden in het bestemmingsplan ook diverse kleine 

ambtelijke wijzigingen en correcties doorgevoerd. 
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5. VERVOLGPROCEDURE 

 

1. Na verwerking van de inspraakresultaten en de resultaten van het artikel 3.1.1 Bro 

overleg wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter visie gelegd. In die 

periode kunnen zienswijzen tegen het plan bij het college van burgemeester en 

wethouders worden ingediend. 

 

2. Op basis van de ingediende zienswijzen wordt een Nota van Zienswijzen gemaakt waarin 

de ingediende zienswijzen worden besproken. 

 

3. Het plan wordt door de gemeenteraad (al dan niet gewijzigd) vastgesteld. 

 

4. Na vaststelling door de gemeenteraad volgt een tweede tervisielegging van zes weken 

met de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. 
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Betreft: voorontwerpbestemmingsplan "Duingebied"

Geacht college,

Op 31 maart 2016 ontvingen wij uw verzoek om het voorontwerp van 
het bestemmingsplan 'Duingebied’ te beoordelen.

Planinhoud
Het plan ‘Duingebied’ betreft een voornamelijk conserverend 
bestemmingsplan en beoogt de Juridisch planologische regeling voor 
het plangebied te actualiseren en uniformeren. Het plangebied omvat 
onder andere het duingebied de Kennemerduinen, maar ook de 
binnenduinrand maakt er deel van uit. Naast een actualisatie van de 
regeling is ook een aantal nieuwe ontwikkelingen in het plan 
opgenomen voor de adressen Middenduinerweg 80, Duin- en 
Kruidbergerweg 43 en Brederoodseweg 41.

Reactie
Wij hebben geconstateerd dat bij het voorontwerp provinciale belangen 
in het geding zijn. Het gaat hierbij om de volgende belangen:

• Aardkundig waardevol gebied en monument (artikel 8)
• Ecologische hoofdstructuur (artikel 19)
• Ruimtelijke Kwaliteit (artikel 1 5)
• Voormalige agrarische bouwpercelen (artikel 1 7)
• Gebieden voor grootschalige en gecombineerde landbouw 

(artikel 26)
• Agrarische nevenactiviteiten (artikel26e)

Gelet op de provinciale belangen zoals die zijn vastgelegd in de 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 en zijn verankerd in de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (hierna: verordening) komen wij tot de 
volgende beoordeling over de algemene planopzet.

Verzenddatum

-2 JUNI 2016
Kenmerk
771175/816444

Uw kenmerk 
nvt

Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
Telefoon (023) 514 3143 
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33 
Haarlem [2012 DE] 
www.noord-holland.nl
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Aardkundig waardevol gebied en monument (artikel 8)
Zoals in paragraaf 5.2 van de toelichting is vermeld, is nagenoeg het 
hele plangebied aangewezen als aardkundig waardevol gebied en 
tevens als aardkundig monument. Artikel 8 van de PRV bepaalt dat in de 
toelichting van een bestemmingsplan aangegeven moet worden in 
hoeverre rekening is gehouden met de aardkundige waardevolle 
gebieden (waar aardkundige monumenten deel van uitmaken). In de 
toelichting wordt melding gemaakt van het aardkundig monument en 
de bescherming via de Provinciale Milieu Verordening (PMV). Ook is de 
dubbelbestemming “Waarde - Geomorfologie” als signaalfunctie aan het 
gebied toegekend. Hiermee wordt grotendeels aan de PRV voldaan. Wij 
missen echter een beschrijving in de toelichting waaruit blijkt in 
hoeverre rekening is gehouden met de aardkundige waardevolle 
gebieden (waar de monumenten deel van uitmaken) ter plaatse van de 
beoogde nieuwe ontwikkelingen (zie ook onder het kopje “nieuwe 
ontwikkelingen”). Wellicht ten overvloede merken wij op dat voor deze 
nieuwe ontwikkelingen een ontheffing op de PMV benodigd is. Wij 
verzoeken u de toelichting met een beschrijving over de nieuwe 
ontwikkelingen in het aardkundig monument aan te vullen.

Ecologische hoofdstructuur (artikel 19)
De gronden die in de PRV zijn aangeduid als Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS sinds 2014 Natuurnetwerk Nederland NNN) en al 
gerealiseerd zijn als natuur moeten conform artikel 1 9 van dezelfde 
verordening bestemd worden als “natuur”. Daarnaast voorziet een 
bestemmingsplan in een wijzigingsbevoegdheid die het mogelijk maakt 
de gronden alsnog een natuurfunctie te geven. Daarnaast mag het 
bestemmingsplan geen bestemmingen en regels bevatten die een 
omzetting naar de natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren.

Wij constateren dat de NNN in het voorliggende bestemmingsplan met 
passende bestemmingen en volgens de juiste begrenzing is vertaald. 
Ook is in artikel 3 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de 
gronden met een agrarische bestemming te wijzigen in de bestemming 
Natuur. In de bestemmingsomschrijvingen van de bestemmingen “Bos”, 
“Natuur” en “Groen” worden de instandhouding, bescherming en 
realisatie van de natuurwaarden niet als doelen genoemd. Wij 
verzoeken u de bestemmingsomschrijvingen als zodanig aan te 
passen.

771175/816444

Ruimtelijke kwaliteit (artikel 15)
Als een bestemmingsplan voorziet in nieuwe verstedelijking in het 
landelijk gebied moet conform artikel 1 5 worden aangetoond dat wordt 
voldaan aan de uitgangspunten van de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie. In het voorliggende bestemmingsplan wordt een aantal 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Hoewel er in de toelichting in
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zijn algemeenheid ingegaan wordt op de leidraad wordt er voor de 
nieuwe ontwikkelingen niet expliciet aangetoond dat wordt voldaan aan 
de uitgangspunten uit de genoemde leidraad (zie ook onder het kopje 
“nieuwe ontwikkelingen”). Wij verzoeken u deze onderbouwing 
alsnog bij de beoogde nieuwe ontwikkelingen toe te voegen.

Gebieden voor grootschalige en gecombineerde landbouw (artikel 26)
In het bestemmingsplan is in artikel 3.3.1 een afwijkingsbevoegdheid 
opgenomen voorde realisatie van schuilstallen (maximaal 30m2) buiten 
de aangewezen bouwblokken. Deze ontwikkeling is niet in 
overeenstemming met het bepaalde in de PRV. Artikel 26 bepaalt 
immers dat agrarische bebouwing geconcentreerd moet worden binnen 
het bouwperceel en dat alleen voor gaas- en boogkassen een 
uitzondering gemaakt kan worden. Vanwege de strijd met de PRV 
dient u artikel 3.3.1 uit het bestemmingsplan te verwijderen.

Agrarische nevenactiviteiten (artikel 26 e)
In artikel 26 e van de PRV staan de voorwaarden genoemd om vormen 
van verbrede landbouw bij bestaande agrarische bedrijven mogelijk te 
maken. In het voorliggende bestemmingsplan zijn regelingen 
opgenomen voor een bed- en breakfast, recreatief- en educatief 
medegebruik en ondergeschikte detailhandel bij de agrarische 
bedrijven. Wij constateren dat de voorwaarden niet op alle punten 
overeenkomen met de provinciale regeling voor verbrede landbouw. Wij 
achten het van belang dat buitenopslag in relatie tot het niet-agrarisch 
gebruik wordt uitgesloten en dat permanente bewoning expliciet wordt 
uitgesloten bij het bieden van recreatieve mogelijkheden. Nieuwbouw 
voor de nevenactiviteiten is enkel toegestaan als de bestaande 
bebouwing ontoereikend of ongeschikt is. Wij verzoeken u de 
regelingen in de artikelen 3.4.1, 3.5.2 en 3.5.3 in overeenstemming 
te brengen met artikel 26 e (genoemde voorwaarden) van de PRV.

Nieuwe ontwikkelingen
Het plan maakt daarnaast een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
waarbij ook provinciale belangen in het geding zijn. Hieronder volgt 
onze beoordeling per nieuwe ontwikkeling.

Middenduinerweg 80 
Inhoud ontwikkeling
Op dit perceel worden hobbymatig paarden gehouden, daarnaast is 
geconstateerd dat er buiten het bouwvlak mest- en voederopslagen 
zijn gerealiseerd. Ook zijn zonder vergunning twee grote 
paardenbakken gerealiseerd. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet 
in de legalisatie van een gedeelte van de voorzieningen onder de 
voorwaarde dat er een windsingel wordt gerealiseerd. Ook krijgt het 
voormalige agrarische perceel de aanduiding “paardenhouderij". Uit

771175/816444
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de regels blijkt dat daarmee het hobbymatig gebruik gelegaliseerd 
is. De voormalige 2' bedrijfswoning krijgt een woonbestemming 
(met aanduiding plattelandswoning) incl. bijbehorende 
bouwmogelijkheden.

Onze beoordeling
Omdat de agrarische bedrijfsactiviteiten kennelijk zijn beëindigd en 
omdat er gesproken wordt van een hobbymatige, niet commerciële 
activiteit lijkt het ons niet passend om een agrarische bestemming 
in stand te houden. Omdat er geen sprake is van een bedrijfsmatige 
en agrarische paardenhouderij moet aangesloten worden bij de 
provinciale regels voor voormalige agrarische bedrijven (artikel 1 7 
van de PRV). Hierbij geldt in elk geval dat buitenopslag voor niet- 
agrarische  activiteiten is uitgesloten. De bestemmings- 
plantoelichting biedt op dit moment onvoldoende informatie om te 
beoordelen of wordt voldaan aan artikel 1 7.

Bovendien constateren wij dat de aanduiding “paardenhouderij” niet 
voor het gehele bouwperceel geldt en dat de voormalige 2' 
bedrijfswoning geen woonbestemming toegekend heeft gekregen.

Zoals hierboven gesteld ontbreekt daarnaast een toelichting in 
hoeverre rekening is gehouden met de aardkundige waardevol en 
monument en de uitgangspunten uit de leidraad landschap en 
cultuurhistorie.

Gewenste aanpassing
Wij verzoeken u inzichtelijk te maken wat het karakter van de 
toekomstige activiteiten betreft en dat wordt voldaan aan de 
bepalingen uit de PRV die hiervoor gelden.

Duin- en Kruidbergerweg 43 
Inhoud ontwikkeling
Hier heeft de initiatiefnemer verzocht of hij op basis van de Ruimte- 
voor Ruimte regeling twee vrijstaande huizen kon bouwen in ruil 
voor de beëindiging van het aanwezig paardenpension. U heeft 
besloten om deze ontwikkeling vooralsnog niet in het plan op te 
nemen. Wel is in de gedeeltelijke legalisering van een aantal 
voorzieningen voorzien om de verrommelde en beschadigde aanblik 
van het perceel te realiseren. Voorwaarde voor de legalisering 
betreft een groene omzoming van het vlak met een elzensingel of 
hagen met bomen.

771175/816444

Onze beoordeling
Het positief bestemmen van de buitenopslag beschouwen wij als
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een uitbreiding buiten het bestaand bebouwde gebied. Voor 
verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking in het 
landelijk gebied geldt dat moet worden voldaan aan artikel 1 5 van 
de PRV. Uit de toelichting blijkt vooralsnog onvoldoende dat wordt 
voldaan aan de uitgangspunten uit de leidraad landschap en 
cultuurhistorie.

Gewenste aanpassing
Wij verzoeken u te onderbouwen dat wordt voldaan aan artikel 
1 5 van de PRV.

Brederoseweg 41
Inhoud ontwikkeling
Op deze locatie bent u voornemens mee te werken aan de 
herontwikkeling van een verouderd agrarisch perceel door het 
opnemen van een wijzigingsbevoegdheid. In een memo d.d. 25 april 
j.l. van ons expertteam Ruimte voor Ruimte hebben wij u over het 
initiatief bericht. Conclusie was dat er sprake is van ruimtelijke 
storendheid en een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Met de 
exploitatieopzet kan worden ingestemd nadat het onderliggende 
taxatierapport wordt goedgekeurd.

Onze beoordeling
Wij constateren dat de wijzigingsbevoegdheid aansluit bij de 
provinciale uitvoeringsregeling ruimte-voor-ruimte maar niet 
volledig overeenkomt. Uit de memo van 25 april jl. blijkt dat het 
maximaal aantal te bouwen woningen vast te stellen zodra het 
taxatierapport is goedgekeurd. In dat kader adviseren wij u het 
taxatierapport toe te zenden voordat u het bestemmingsplan verder 
in procedure brengt. Het wijzigingsplan mag daarnaast voorzien in 
de compensatiewoningen als een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit wordt bereikt en de kwaliteitseisen uit artikel 1 5 PRV in 
acht worden genomen. Dit moet blijken uit een beeldkwaliteitsplan. 
De eis voor het kwaliteitsplan dat voldoet aan artikel 1 5 PRV (de 
leidraad landschap en cultuurhistorie) is niet opgenomen in de 
wijzigingsvoorwaarden. Ook ontbreekt bij deze ontwikkeling een 
toelichting in hoeverre rekening is gehouden met de aardkundige 
waarden en het aardkundig monument.

Gewenste aanpassing
Wij verzoeken u wijzigingsvoorwaarden in overeenstemming te 
brengen met de provinciale uitvoeringsregeling Ruimte voor 
ruimte en onze opmerkingen uit de memo van 25 april jl en 
daarnaast een toelichting op te nemen hoe de 
wijzigingsbevoegdheid zich verhoudt tot de aanwezige 
aardkundige waarden en het monument.

771175/816444
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Wij gaan er vanuit dat u deze opmerkingen ter harte neemt en bij de 
opstelling van het ontwerp verwerkt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen.

Sectormanager Ruimtelijke Inrichting 
mw. drs. B.P. van Beekvelt

Deze brief is digitaai vastgesteid en daarom niet ondertekend.
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bestemmingsplan Duingebied

INGEK NR
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wethouders van de gemeente
Velsen
Postbus 465
1970 AL IJMUIDEN

Leiden, 2 9 APR. 2016

Geacht college,

Op 30 maart 2016 ontvingen wij uw bericht over de kennisgeving van het 
voorontwerpbestemmingsplan 'Duingebied'. Het plan geeft ons aanleiding tot 
het maken van de volgende opmerkingen.

In de waterparagraaf Hoofdstuk 6 is ons beleid niet opgenomen. Inmiddels is 
het Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP5) vastgesteld en zijn onze Keur en 
Beleidsregels 2009 vervangen door een nieuwe Keur en uitvoeringsregels. Wij 
voegen ter informatie een tekst van ons beleid (bijlage 1) toe.

In de waterparagraaf is een beschrijving opgenomen van het oppervlaktewater. 
Hierin ontbreken de watergangen ten oosten van de Duin- en Kruidbergerweg. 
Graag verzoeken wij dit in de beschrijving op te nemen.

Daarnaast stellen wij voor om binnen de planregels de term 'waterpartij' uit te 
breiden met 'waterpartij of watergang' of deze te vervangen door 'Water en 
waterhuishoudkundige voorzieningen'.

Wij vertrouwen erop dat u rekening houdt met bovenstaande opmerkingen en 
dat u deze meeneemt in de verdere uitwerking van het plan. Heeft u nog 
vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Schipper (071 - 3063466) 
van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van ons 
hoogheemraadschap.

Hoogachtend,

Narnens dijkgraaf en hoogheemraden.

S./veldkamp.
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving, 
Teamleider Noord

Archimedesweg 1 
postadres: 
postbus 156 
2300 AD Leiden 
telefoon (071) 3 063 063 
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet: www.rijnland.net 
e-mail: post®rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met 
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het 
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene 
Voorwaarden.
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Hoogheemraadschap van

Rijnland
Bijlage 1

Taken en bevoegdheden van Rijnland als waterbeheerder
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is in het plangebied het bevoegd gezag 
voor het beheer van waterkeringen, oppervlaktewater en (ondiep) grondwater. 
De drie hoofddoelen van dit beheer zijn veiligheid tegen overstromingen, 
voldoende water en gezond water. Wat betreft de veiligheid is het cruciaal dat 
de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat rekening 
wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Voor voldoende 
water gaat het erom het complete watersysteem goed is in te richten en te 
beheren. Daarbij wil Rijnland dat watergangen en kunstwerken zoals gemalen 
op orde en toekomstvast worden gemaakt, rekening houdend met 
klimaatverandering.
Rijnlands taken en bevoegdheden op het gebied van gezond water betreffen 
het zuiveren van afvalwater en het reguleren van lozingen op 
oppervlaktewater. Europese regelgeving (de Kaderrichtlijn Water) is hierbij 
kaderstellend. Het voorkómen van verontreiniging en een goede inrichting van 
oppervlaktewateren dragen in belangrijke mate bij aan gezond water.
Met het oog op het zuiveren van afvaiwater beheert Rijnland rioolgemalen, 
persleidingen en zuiveringsinstallaties.
Aan de hand van het Waterbeheersplan werkt Rijnland aan zijn ambities. In het 
proces van ruimtelijke pianvorming heeft Rijniand een adviserende rol. In de 
uitvoerings- en beheersfase van ruimtelijke plannen heeft Rijnland een 
regelgevende rol.

Keur en uitvoeringsregels 2015
De Keur is een verordening en op grond van de Waterwet is Rijnland hiermee 
als waterschap bevoegd regels te stellen aan handelingen die het watersysteem 
beïnvloeden.
Denk hierbij aan handelingen in of nabij:

• waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden),
• watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken),
• andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en 

gemalen)
• de bodem van kwelgevoelige gebieden 

Maar ook aan:
• Onttrekken en lozen van grondwater
• Het aanbrengen van verhard oppervlak

In de Keur staan voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en 
bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Per 1 juli 2015 is een nieuwe 
Keur in werking getreden, alsmede de uitvoeringsregels 2015. De 
uitvoeringsregels kunnen een zorgplicht, een Algemene regel en een 
beleidsregel bevatten. De zorgplicht geldt voor eenvoudige werkzaamheden 
met weinig risico. In de Algemene regel staan voorwaarden voor activiteiten 
met een beperkt risico. In de Beleidsregel staan voorwaarden voor activiteiten 
met een groter risico. Hierbij verleend het hoogheemraadschap een 
watervergunning. De regels zijn te vinden op www.riinland.net/reQels.

Archimedesweg 1 
postadres: 
postbus 156 
2300 AD Leiden 
telefoon (071) 3 063 063 
telefax (071)5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet: www.rijnland.net 
e-mail: post®rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met 
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het 
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene 
Voorwaarden.
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In het plan zijn een aantal bestemmingswijzigingen opgenomen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de 

brandweerzorg , vanwege onvoldoende bluswatervoorzieningen om een brand effectief te kunnen bestrijden. Deze 

bestemmingswijzigingen geven mogelijk ook problemen voor de eigenaar ten aanzien van  het verkrijgen van een 

omgevingsvergunning/activiteit bouwen, in het geval er niet aan de vereiste bluswatervoorzieningen kan worden 

voldaan. Het betreft bijvoorbeeld een aantal locaties in het plangebied  waar  een toename van de bebouwing 

mogelijk gemaakt wordt, of waar illegale bewoning gelegaliseerd wordt, zoals aan de Middenduinerweg  en de Duin- 

en Kruidbergerweg.  In een brief van 8 oktober 2012 heeft Brandweer Kennemerland aan de gemeente Velsen een 

aantal bluswaterknelpunten beschreven. Het betreft knelpunten aan de Middenduinerweg 80 en 89 en de Duin- en 

Kruidbergerweg 74. Deze brief heb ik bijgevoegd. Voor zover we nu konden nagaan zijn de genoemde knelpunten 

nog niet opgelost. 

Advies:  We adviseren de gemeente Velsen om te onderzoeken of de in de brief genoemde knelpunten zijn opgelost 

en aan brandweer Kennemerland, d.w.z. aan  de contactpersoon die in de brief genoemd is( jdegroot@vrk.nl ) en 

aan ondergetekende, te laten weten wat de huidige stand van zaken is.  

 

Tot zover mijn opmerking.  We blijven graag betrokken bij het bestemmingsplan en zien het ontwerp 

bestemmingplan tegemoet. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mevr. drs. Annelies A. Schnitger MBA BA 

Adviseur Risicobeheersing  

 
Sector: Proactie & Preventie, Team Risicobeheersing 

Bezoekadres: Adrianahoeve 2, 2131 MN Hoofddorp 

Postadres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem 

Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag 

Mobiel: 06 - 53172924  

E-mail:  aschnitger@vrk.nl  

� Denk aan het milieu, voordat u deze mail print 

 

 
 

 

  
*****DISCLAIMER*****   

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) 

toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en 

bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschonings- recht. Externe e-

mail wordt door Veiligheidsregio Kennemerland niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen 

rechten worden ontleend.  
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    Postadres: Postbus 5514,  2000 GM  Haarlem 

 

Brandweer Kennemerland maakt deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeenten Beverwijk,   

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 

 

  

 Gemeente Velsen 

 T.a.v. J. de Feber 

 Dudokplein 1 

 1970 AL IJmuiden 

  

  

  
Verzenddatum 8 oktober 2012 

Aanvraagnummer 20121508 
Uw kenmerk PWN tekening dd. 04-09-2012 

Contactpersoon J. de Groot 
Mailadres jdegroot@vrk.nl 

Telefoonnummer 023-567 4045 
Volgnummer brief 20123409 

Bijlage(n) 1 tekening 
Onderwerp Advies brandveiligheid 

 Verwijderen brandkranen Middenduinerweg en Duin en Kruidbergweg  

 Santpoort-Noord 

  

Geachte heer de Feber, 

 

Er is een verzoek gekomen van de PWN om te willen adviseren over het aanpassen van 

drinkwaterleidingnetwerk tussen Middenduinerweg 78 (hoek Willem de Zwijgerlaan) en Duin en 

Kruitbergweg 70 (hoek Kennemergaardeweg) te Santpoort-Noord (gemeente Velsen) bestaat, vanuit 

Proactie en Preventie bezwaar. 

Wij adviseren u het bevoegd gezag (gemeente Velsen) te laten handhaven op overtreding van het 

bouwbesluit 2012 afdeling 6.7 (bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw) artikel 6.27 en 

6.30. 

In praktische zin dient er op de volgende plaatsen (op de rijbaan of direct naast de rijbaan) een primair 

bluswaterwinpunt voor de brandbestrijding aanwezig te zijn, met de bijgevoegde minimale 

wateropbrengst: 

• Ter hoogte van Middenduinerweg 80, opbrengst 60 m3/uur 

• Ter hoogte van Middenduinerweg 89, opbrengst 60 m3/uur 

• Ter hoogte van Duin en Kruitbergerweg 74, opbrengst 60 m3/uur 

 

De letterlijke tekst en toelichting van de betreffende artikelen uit het bouwbesluit 2012 kunt u vinden 

via : http://www.onlinebouwbesluit.nl/ 

 

Motivatie. 

Het bedoelde plangebied kenmerkt zich door afwezigheid van secundaire bluswaterwinplaatsen. Ook 

tertiaire bluswatervoorzieningen liggen buiten het bereik van de hiervoor bedoelde aflegsystemen van 

de brandweer. De huidige objecten langs de wegen in het plangebied hebben een dekkende 

projectering van ondergrondse brandkranen (primaire bluswaterwinpunten). Nabij ieder object is een 

ondergrondse brandkraan aanwezig op de openbare weg of in de berm. 

Er zijn zelfs brandkranen aanwezig op plaatsen waar geen bebouwing aanwezig is. 

 

Het landschap in de directe omgeving van de meeste objecten kenmerkt zich door de aanwezigheid 

van grote hoeveelheden loofbos, op enkele plaatsen in combinatie met naaldhout. Aan de westzijde 

van de Duin en Kruitbergerweg grenzen de bouwwerken aan het natuurpark Kennemerduinen. 

Slechts één woning (Middenduinerweg 82) grenst aan het weidegebied in de noord-oosthoek van het 

plangebied. 

Afdeling Risicobeheersing 

Team advies 
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Verzenddatum: 9-10-2012 
Volgnummer brief: 20123409 

Pagina: Pagina 2 van 3 
 

 

 

Brandweer Kennemerland maakt deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeenten Beverwijk,   

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 

Aan de oostkant van het plangebied, net buiten de kaart, ligt de drukke spoorlijn Haarlem-Beverwijk-

Alkmaar. 

 

Achter en tussen de woningen Middenduinerweg 78 en 80 liggen diverse schuren en 

bijeenkomstgebouwen t.b.v. scoutinggroepen. In de schuren wordt veel hooi/stro opgeslagen en 

bevinden zich enkele paardenstallen. Tevens worden grote hoeveelheden hooi buiten opgeslagen. Een 

aantal bouwwerken zijn deels gebouwd van hout. 

Gelet op het risico van brandoverslag, snelle branduitbreiding, grote hoeveelheden brandbaar 

materiaal en de nabijheid van (loof)bos en een spoorlijn is een primair bluswaterwinpunt een vereiste. 

Om de slagkracht van de brandweer niet te minimalistisch te laten zijn is een opbrengst van 60 m3/uur 

een vereiste. 

De beoogde locatie voor dit bluswaterwinpunt is nabij huisnummer 80. Hiermee wordt het mogelijk 

ook de gebouwen  van nummer 78 en 82 binnen het bereik te hebben. 

 

De percelen Middenduinerweg 85-89 kenmerken zich door woningen van steenachtig materiaal aan de 

onderzijde en een dakconstructie van houten spanten met dakpannen. Dicht op deze bebouwing staan 

een tweetal hooischuren (hooibergen) die volledig uit hout zijn opgetrokken. 

Gelet op het risico van brandoverslag, snelle branduitbreiding en grote hoeveelheden brandbaar 

materiaal is een primair bluswaterwinpunt een vereiste. Om de slagkracht van de brandweer niet te 

minimalistisch te laten zijn is een opbrengst van 60 m3/uur een vereiste. 

De beoogde locatie voor dit bluswaterwinpunt is nabij huisnummer 89. Hiermee wordt het mogelijk 

ook de gebouwen  van nummer 85 en 81 binnen het bereik te hebben. 

 

De woningen aan de Duin en Kruitbergerweg met de nummers 72, 74 en 91 liggen dicht bij elkaar. 

Naast nummer 91 ligt ook nog een bijeenkomstfunctie (in het zomerseizoen een druk bezocht 

frisdrank en ijs verkooppunt) dat geheel is opgetrokken uit hout. 

De door PWN aangeboden brandkraan (30 m3/uur) ligt ver buiten het bereik van de 

aflegmogelijkheden van een tankautospuit. De opbrengst is, gelet op het risico bij brand, onvoldoende. 

Om de slagkracht van de brandweer niet te minimalistisch te laten zijn is een primair 

bluswaterwinpunt met een opbrengst van 60 m3/uur een vereiste. 

De beoogde locatie voor dit bluswaterwinpunt is nabij huisnummer 74. Hiermee wordt het mogelijk 

ook de gebouwen  van nummer 72 en 91 binnen het bereik te hebben. 

 

De woning aan de Duin en Kruitbergerweg met het nummer 70 ligt in een bosrijke omgeving met veel 

loofhout afgewisseld met naaldhout. De bestaande brandkraan aan de Kennemergaardeweg (PWN 

nummer 1500) ligt binnen het bereik van de aflegmogelijkheden van een tankautospuit. 

Brandkraan 2367 (op het bordje aangeduid met 1499) kan vervallen.  

De door PWN aangeboden brandkraan (30 m3/uur) ligt ver buiten het bereik van de 

aflegmogelijkheden van een tankautospuit. De opbrengst is, gelet op het risico bij brand, onvoldoende. 

Deze nieuwe brandkraan heeft geen meerwaarde voor dit object. 

 

 

Voor vragen c.q. opmerkingen kunt u contact opnemen met J. de Groot.  

 

Hoogachtend, 

 

ing. J. de Groot 

Senior Adviseur Coördinator Preventie   

Brandweer Kennemerland 
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Brandweer Kennemerland maakt deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeenten Beverwijk,   

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 

Bijlage 1: 
 

Situatietekening van de bluswatervoorziening. 
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Datum: 12 mei 2016 Referentie: NH/PdV/MvD/16.038

Betreft: Reactie ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening aangaande 
voorontwerpbestemmingsplan Duingebied gemeente Velsen

Geachte leden van het College,

Onlangs heeft LTO Noord vernomen van de terinzagelegging van het voorontvi/erpbestemmingsplan Duingebied. 
Graag wordt LTO Noord actief betrokken bij bestemmingsplannen waarmee agrarische belangen gemoeid zijn. 
Vanuit deze gedachte verzoeken wij u vriendelijk om LTO Noord bij dergelijke plannen als overlegpartner te 
beschouwen.

Met interesse hebben wij kennisgenomen van het voorontwerpbestemmingsplan. Graag doen wij u de volgende 
reactie toekomen.

Artikel 3.4.2 Strijdig gebruik
In dit artikel wordt divers gebruik als strijdig aangegeven. Het betreft hier onder andere het gebruik van gebouwen 
en overkappingen voor de uitbreiding, dan wel wijziging, van de bestaande veestapel waardoor een toename 
plaatsvindt van de bestaande ammoniakemissie van het bedrijf. Graag wijzen wij erop dat de gevoelige gebieden 
beschermd worden vanuit de Natuurbeschermingswet. Het College van Burgemeester en Wethouders is in relatie 
tot deze wet geen bevoegd gezag. Door het genoemde gebruik als strijdig in het bestemmingsplan op te nemen 
ontstaat verwarring met betrekking tot het bevoegd gezag. Het genoemde strijdige gebruik impliceert immers dat 
het College bij overtreding handhavend dient op te treden, hetgeen niet correct is. Het beoordelen of een gebruik 
van gronden en bouwwerken in strijd is met de Nbw valt buiten de invloedssfeer van het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan behoeft op dit punt aanpassing (ook in relatie tot artikel 3.5.1).

In hetzelfde artikel wordt bovendien gesteld dat het stallen van paardentrailers op meer dan 5 meter van 
bebouwing als strijdig gebruik geldt. Een dergelijke bepaling hoort eveneens niet thuis in een bestemmingsplan 
(eerder APV). Het betreft een roerend goed, waarbij de ruimtelijke relevantie van deze bepaling niet duidelijk is. 
Voorts is het de vraag hoe deze bepaling gehandhaafd kan worden. Wij verzoeken u om deze bepaling te 
schrappen.

Artikel 3.4.3 Opslag
LTO Noord tracht belemmeringen voor de agrarische bedrijfsvoering te beperken. Vanuit dit perspectief 
verzoeken wij u om de hoogtebeperking van 2 meter voor opslag ter plaatse van de gronden met de aanduiding 
‘specifieke vorm van agrarisch met waarden-opslag T bij te stellen naar 4 meter. De gronden liggen op geruime 
afstand van de weg en doorzichten naar het achterland worden reeds verstoord door groenvoorzieningen.

LTO Noord - Menno Simonszweg 101 - 2014 SC Haarlem - Postbus 240 - 8000 AE Zwolle 
T 088 - 888 66 66 - F 088 - 888 66 60 - E info@ltonoord.nl -1 www.ltonoord.nl 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle - KvK 08 13 06 50
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De ruimtelijke relevantie van deze beperking is daarmee nihil, terwijl de bedrijfsvoering er wel door wordt 
belemmerd.

Nevenactiviteiten
Met het bestemmingsplan kunnen diverse nevenactiviteiten met een binnenplanse afwijking worden toegestaan. 
Onduidelijk is overigens of een B&B (artikel 3.4.1) als recht of met een afwijking wordt toegestaan. LTO Noord 
benadrukt het belang van nevenactiviteiten, zeker bij bedrijven die omwille van ruimtegebrek niet op schaal
vergroting kunnen inzetten. Zo bezien pleit LTO Noord ervoor om nevenactiviteiten zoveel als mogelijk, wanneer 
zich geen ruimtelijke belemmeringen voordoen, als recht toe te staan. Veel activiteiten zijn in relatie tot de 
ruimtelijke uitstraling goed af te bakenen. LTO Noord verwijst voor wat betreft de omgang met nevenactiviteiten 
graag naar de Leidraad Verbrede Landbouw, zoals deze door de provincie bekrachtigd is.

Agrarisch bedrijf Middenduinerweg 89
Ter plaatse van het agrarische bedrijf aan de Middenduinweg 89 constateren wij dat de vigerende agrarische 
bestemming veranderd is in een woonbestemming en dat het aangrenzende grasland de bestemming ‘natuur" 
heeft gekregen. Dit is niet conform het bestaande gebruik. Wij verzoeken u om de bestaande regeling hier aan te 
houden.

Archeologie
Op de agrarische percelen is tevens een dubbelbestemming van toepassing verklaard die ter bescherming dient 
van eventueel voorkomende archeologische waarden. Met de bestemming is bepaald dat onderzoek nodig is 
indien bodemingrepen dieper dan 60 centimeter onder het maaiveld doorwerken en een oppervlakte groter dan 
500 vierkante meter beslaan. Uit het bestemmingsplan wordt niet duidelijk op welk beleid deze criteria gestoeld 
zijn. Het gestelde in de toelichting in paragraaf 7.3.15 “dit hebben we maar ergens neergelegd omdat onze 
collega’s niet wisten wat we ermee moeten” geeft te denken. Vanuit LTO Noord stellen wij dat aangezien een 
goede ruimtelijke/beleidsmatige basis van deze bestemming ontbreekt, de bestemming uit de regels geschrapt 
dient te worden.

Wij zijn uiteraard bereid deze reactie nader toe te lichten. U kunt ons bereiken via familiehartendorf@xs4all.nl.

Dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,
p.o. ^,

Wouter Hartendorf
Voorzitter LTO Noord afdeling Noordzeekanaalgebied

NH/PdV/MvD/16.038
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Onderwerp
Voorontwerpbestemmingsplan Duingebied gemeente Velsen

Geacht college,

Het door u toegezonden voorontwerpbestemmingsplan Duingebied gemeente Velsen geeft ons geen 
aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Wij danken u voor de mogelijkheid tot inzage.

Hoogachtend,
PWN

Drs. A. Bruinekool 
Bedrijfsbureau/Juridische Zaken

§
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Aan B&W van de gemeente Velsen, 

Postbus 465 

1970 AL IJmuiden                       14-05-2016 

 

Van het comité Te wapen voor Brederode 

Postadres:  

Spanjaardsberglaan 26 

2071 SC Santpoort Noord 

Email: tewapenvoorbrederode@gmail.com 

 

Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan duingebied. 

Naar aanleiding van onze inzage in het ontwerp bestemmingsplan binnenduinrand willen wij het 

volgende opmerken: 

  

Wij constateren dat grenzend aan het terrein van de Ruïne in het zuiden en noorden bouwplannen 

zijn. Ten onrechte is het gebied ten zuiden van de Ruïne niet in dit bestemmingsplan opgenomen. In 

het startdocument Velserend, dat daarvoor is vastgesteld, is ruimte gegeven voor horeca. Voor het 

gebied ten noorden van de ruïne worden wel in dit bestemmingsplan richtinggevende bepalingen 

opgenomen. 

Wat de Ruïne zelf betreft zien wij geen toekomstplannen aangegeven, terwijl de gemeente bij 

herhaling naar Rijk en provincie heeft aangegeven het belang van dit monument te erkennen. 

Wij zijn van mening dat de Ruïne een belangrijke, zo niet centrale, plek inneemt in de ontwikkeling 

van het duingebied daar rondom. 

De Ruïne heeft inmiddels een nieuwe en, naar wij aannemen, definitieve eigenaar gekregen in de 

SMB, die op dit moment het beheer heeft gegund aan de Stichting Heerlijkheid Brederode. 

Om de Ruïne te kunnen exploiteren zijn er minimale voorzieningen nodig, die o.i. nu niet voldoende 

aanwezig zijn. 

De Stichting Heerlijkheid heeft inmiddels een reactie ingediend waarin zij aangeven een kleinschalige 

horecaruimte te willen bouwen die exploitatie beter mogelijk maakt. 

Bij deze vragen wij de gemeente om in het ontwerp bestemmingsplan ruimte te bieden voor een 

beperkte bouwontwikkeling ,als die voor de exploitatie van de Ruïne noodzakelijk is. Het spreekt 

voor zich dat een dergelijke ontwikkeling moet passen in de monumentale omgeving. 

De Ruïne is ons aller belang. 

Gezien de beperkte reactietijd op dit voorontwerp sluiten wij niet uit dat er nog aanvullende 

opmerkingen op deze brief komen. 

 

Vriendelijke groet, 

Piet Paree 

Voorzitter comité Te Wapen voor Brederode 
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www.heerlijkheid-brederode.nl 
 
 

Stichting Heerlijkheid 

Brederode is een organisatie 

zonder winstoogmerk en, is 

ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel Amsterdam 

onder nummer 57790736 

Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan duingebied  
 
Gemeente Velsen 

College van burgemeester en wethouders 

Postbus 465 

1970 AL IJmuiden 

 

Van: 
Stichting Heerlijkheid Brederode 
Postadres: 
P.N. Quarles van Uffordlaan 33 
2042 PP  Zandvoort 
 

per e-mail: ro@velsen.nl  

 

Betreft: Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan duingebied 

 

Geacht college, 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het voorontwerp bestemmingsplan duingebied.   

Wij constateren in het voorontwerp bestemmingsplan een hoge mate van conserverende werking. 

Wat zouden echter ten behoeve van de bezoekers van de ruïne de  mogelijkheid krijgen voor het 

toevoegen van een klein gebouw op de voorburcht van de ruïne. Wij vragen u derhalve dit in het 

bestemmingsplan aan te passen.  

In het bijgevoegde verkennende bouwkundige onderzoek naar een mogelijk gebouw vindt u de 

benodigde informatie over het potentiële grondvlak. Dit onderzoek maakt daarmee onderdeel uit 

van onze inspraakreactie. 

Bedoeling van het te bouwen gebouw is de exploitatie van de ruïne te verbeteren. Met de overgang 

van het eigendom van de ruïne van het Rijk naar Stichting Monumentenbezit is er nieuw elan 

ontstaan om de ruïne toegankelijk te houden voor het publiek en tot een plek te laten uitgroeien 

waar historie, ontspanning en activiteiten zoals bruiloften, kleinschalige evenementen en de 

educatieve kant  sterker voor het voetlicht komen. 

Daarvoor zien wij graag de mogelijkheid  voor het toevoegen van horecaruimte op het terrein in het 

bedoelde gebouw. Al zo’n 10 jaar geleden is door de Rijksbouwmeester een plan bedacht om aan de 

toegangspoort de Hoeve terug te bouwen die er rond 1650 moet hebben gestaan.  Onze wens is om 

in dit gebouw een kleinschalige horecafaciliteit te realiseren. Hierdoor genereren we omzet en 
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Velsen, 12 mei 2016 
 
 

www.heerlijkheid-brederode.nl 
 
 

Stichting Heerlijkheid 

Brederode is een organisatie 

zonder winstoogmerk en, is 

ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel Amsterdam 

onder nummer 57790736 

kunnen we voor evenementen (bruiloften, feestjes, concerten en theater passend bij de sfeer en het 

karakter van de ruïne) betere catering verzorgen.   

In onze reacties op alle plannen rondom de ruïne hebben we al eerder verzocht in 

bestemmingsplanwijzigingen rekening te houden met deze ruimtevraag.  U heeft daarop gereageerd 

door te stellen dat dit aan de orde komt als de plannen concreter worden. Wat ons betreft is dat 

moment nu. 

Het staat voor ons, en wij hopen ook voor u buiten kijf dat de gemeente Velsen met de ruïne van 

Brederode een Rijksmonument binnen haar gemeentegrenzen heeft waar de bakermat ligt van 

enkele belangrijke hoofdstukken van de Nederlandse geschiedenis. Het zou zonde zijn als de 

onmogelijkheid tot goede exploitatie de toegankelijkheid in het geding brengt. Zowel toeristisch als 

cultureel als maatschappelijk zien wij mogelijkheden. Die beginnen wat ons betreft met de 

mogelijkheid letterlijk de ruimte te krijgen de exploitatie te verbeteren. 

Het tweede punt waar wij uw aandacht voor vragen zijn de plannen om woningen te bouwen op het 

naastgelegen perceel vooralsnog Brederoodseweg 41 (3.2.3 van de toelichting op het voorontwerp 

bestemmingsplan).  

De wijzigingsbevoegdheid betreffende ditt perceel aan de Brederoodseweg zien we graag 

aangescherpt.  

1. Zichtlijnen conform de inspraakreactie van de SMB 

2. Beheer, waterhuishouding en natuurwaarden in het nieuw te bouwen gebied moeten in onze 

ogen een eenheid worden met het groen op de ruïne (op het terrein van de ruïne dient dit 

overigens verbeterd te worden. Hiervoor willen we plannen uitwerken, welke we graag te zijner 

tijd komen toelichten).  Afbakening en afstemming is hier zeker gewenst. 

3. Als laatste punt willen we stellen dat de komst van woningen op  het naastgelegen perceel geen 

nadelige effecten mag hebben op de exploitatie van de ruïne. Op de langere termijn is beheer en 

onderhoud van de ruïne van Brederode deels afhankelijk van de inkomsten door exploitatie.  

 

We zijn benieuwd naar uw reactie! 

Met vriendelijke groet, 

Marcel Sukel 

Voorzitter Stichting Heerlijkheid Brederode 
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Samenvatting	bouwhistorisch	onderzoek	naar	de	zeventiende,	achttiende	en	negentiende-
eeuwse	bebouwing	op	de	voorburcht	van	de	Ruïne	van	Brederode,	t.b.v.	voorgenomen	
nieuwbouw		
	
Aanleiding	
	
Door	de	Stichting	Heerlijkheid	Brederode	is,	in	overleg	met	de	eigenaar,	Stichting	
Monumentenbezit,	het	plan	opgevat	om	op	de	voorburcht	van	de	rijksmonumentale	Ruïne	
van	Brederode	in	Santpoort-Zuid	een	nieuw,	ondergeschikt,	gebouw	op	te	richten	ter	
ondersteuning	van	de	exploitatie.	In	het	gebouw	zullen	kleinschalige	horeca,	toiletruimtes	
en	opslagruimte	worden	opgenomen,	ter	ondersteuning	van	de	huidige	openstelling	voor	
het	publiek.	Het	geldende	bestemmingsplan	maakt	dit	niet	mogelijk.	Om	de	plannen	
mogelijk	te	maken	is	een	afwijking	van	het	bestemmingsplan	noodzakelijk,	waarvoor	onder	
andere	een	ruimtelijke	onderbouwing	en	bouwhistorisch	onderzoek	zijn	opgesteld.		
	
Het	uiteindelijke	ontwerp	van	het	nieuwe	gebouw	is	nog	niet	bekend,	maar	er	is	wel	
uitgebreid	bouwhistorisch	onderzoek	verricht	naar	de	verschijningsvorm	van	de	stal	die	in	de	
zeventiende	eeuw	op	de	voorburcht	aanwezig	was.	De	historische	bebouwing	bepaalt	
namelijk	de	kaders	voor	het	nieuwe	gebouw,	onafhankelijk	van	of	er	uiteindelijk	wordt	
gekozen	voor	een	reconstructie	van	de	zeventiende-eeuwse	stal	of	een	moderne	
interpretatie.	
	
In	het	navolgende	wordt	een	korte	samenvatting	gegeven	van	de	uitkomsten	van	het	
bouwhistorisch	onderzoek,	aan	de	hand	van	een	overzicht	van	de	bouwfasen	zoals	die	vanaf	
1573	tot	in	de	twintigste	eeuw	ten	zuiden	van	de	buitenpoort	op	de	voorburcht	van	het	
complex	hebben	plaatsgevonden.		Per	bouwfase	wordt	een	beeld	gegeven	van	de	
verschijningsvorm	van	de	bebouwing	op	dat	moment.	De	opgenomen	afbeelding	geldt	als	
het	meest	representatief	van	de	circa	40	afbeeldingen	uit	de	periode	1600-1900	die	als	bron	
hebben	gediend	voor	het	onderzoek.		
	
Exacte	maatvoering	van	het	grondvlak	en	het	bouwvolume	van	de	nieuwbouw	is	nog	niet	
bepaald.	Hiervoor	dient	nog	verder	(bouwhistorisch	en	wellicht	ook	archeologisch)	
onderzoek	plaats	te	vinden.	De	uitkomsten	hiervan	zullen	worden	opgenomen	in	de	
definitieve	versie	van	het	bouwhistorisch	onderzoek.	
	
	
	
d.d.	01-05-2016	
	
Natasja	Hogen	–	bureau	voor	bouwkunde	en	architectuurhistorie	
drs.	Ing.	N.M.	Hogen		
PC	Hooftlaan	40	
1985	BJ	Driehuis	
E:	nh@natasjahogen.com	
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	 2	

Situatie	met	locatie	van	de	voormalige	stal	(maatvoering	grondvlak	indicatief)	
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	 3	

SAMENVATTING	BOUWFASEN		
	
	
FASE	1	(na	1573	-	eerste	kwart	zeventiende	eeuw)	
	

	 L-vormig	bouwvolume	rond	buitenpoort	
	
	
FASE	2	(tweede	kwart	zeventiende	eeuw)	
	

				 	
	
	
FASE	3	(tweede	helft	zeventiende	eeuw)	
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	 4	

FASE	4	(eerste	helft	achttiende	eeuw)	
	

				 	
	
	
FASE	5	(tweede	helft	achttiende	eeuw)	
	

						 	
	
	
	
	
	
	
	

Stal	naast	buitenpoort	definitief		
	 verdwenen,	stallen	en	hoeve	elders		
	 op	voorburcht.	

	
	
FASE	6	(negentiende	en	twintigste	eeuw)	
	

	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	 Hoeve	elders	op	voorburcht,	

ondergeschikte	bebouwing	naast	
buitenpoort.	
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Betrefd: Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan duingebied

Geacht college.

Middels dit schrijven willen wij reageren op het Ontwerpbestemmingsplan Duingebied zoals sinds 1 
april jl. ter inzage ligt en waar u ons middels uw schrijven d.d.: 31-03-2016 op heeft geattendeerd.

Als nieuwe eigenaar zijn er twee zaken waar wij graag een aanvulling op zouden zien op het huidige 
plan. De eerste is de mogelijkheid om drie woningen te bouwen op het naastgelegen perceel 
vooralsnog Brederoodseweg 41 zoals omschreven in hoofdstuk 3.2.3 van de toelichting op het 
bestemmingsplan. De tweede betreft ons eigen perceel waarop al enige tijd de wens bestaat om een 
gebouw te plaatsen ten behoeve van de exploitatie van de "Ruïne van Brederode".

De wijzigingsbevoegdheid betreffende het perceel aan de Brederoodseweg is in onze opinie nog te 
vaag. In zijn algemeenheid is het plan niet onsympathiek maar behoefd het verdere afbakening.

Zo zien wij de maximale rooilijn liever verder terug liggen tot ten minste halverwege de 
voorburcht. Zo is de zichtlijn door de poort van de voorburcht verzekerd overeenkomstig de 
historisch situatie, ten tijde van het kasteel in het welstand, toen het kasteel vanaf deze zijde 
werd benaderd.
Hoe is de natuurcompensatie gewaarborgd? Hoort dit deel van het perceel bij de woningen 
en kan deze in de toekomst ingericht worden naar smaak van de bewoner? Ook hier wensen 
wij meer afbakening.
De bewoning van het naastgelegen perceel mag op geen manier nadelige effecten hebben op 
de exploitatie van de 0. Immers is het onderhoud van de ruïne deels afhankelijk van de 
inkomsten door exploitatie. Wij zullen hierbij uitgaan van een horecafunctie met klasse A

Voor de exploitatie van de ruïne bestaat de wens om een klein bijgebouw op de voorburcht toe te 
voegen. Bezoekers van de ruine kunnen in de huidige situatie lastig gefaciliteerd worden. Zo is er 
vrijwel geen mogelijkheid om een koffie of thee aan te bieden is er geen ruimte voor droge opslag 
van materialen en zijn de sanitaire voorzieningen in een berging ondergebracht 
Het uitgangspunt van de door ons gewenste toevoeging gaat uit van een bouwvolume zoals dit er in 
de historie van de ruïne gestaan heeft. Bijgevoegd is een verkennend bouwhistorisch onderzoek naar 
de mogelijkheden die bovengenoemd uitgangspunt bied.
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Het is voor ons wenselijk dat bij verdere uitwerking van de plannen betrokken te worden. In de 
tussentijd zullen wij in overleg gaan met de ontwikkelaar van het naastgelegen perceel en de 
gebruiker van de ruïne.

Graag vernemen wij op bovenstaande uw reactie.

Met vriendelijke groet.

G. Copier, bouwkundig projectleider 
Stichting Monumenten Bezit

Bijlagen: - Samenvatting Bouwhistorisch onderzoek stal Brederode
- Voorstel zichtlijnen/ rooilijn
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Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 
 
 
 

 
 
 
 

www.vwgzkl.nl 
 

 

              Haarlem, 9 mei 2016 

 

 

        Aan het college van burgemeester 
        en wethouders van de gemeente Velsen 
        Postbus 456 

 
       1970 AL IJmuiden 

 

 

 

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Duingebied  

(beheer binnenduinrand, locatie Middenduinerweg 89) 

 

 

Geacht college, 

 

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland maakt graag gebruik van de geboden gelegenheid om haar 

zienswijze kenbaar te maken op het voorontwerp bestemmingsplan Duingebied. Onze reactie richt 

zich vooral op het beheer van de binnenduinrand en daarbij specifiek op de bestemming van het adres 

Middenduinerweg 89. 

 

Natuurwaarden binnenduinrand in gevaar 

Uw bestemmingsplan omvat niet alleen het duingebid sec maar ook de binnenduinrand. De 

binnenduinrand bestaat, naast een aantal gevestigde bedrijven vooral uit kleine bosjes en uit 

graslanden die nu door enkele agrariers worden beheerd. Door de menging van bosjes en en relatief 

minder intensief beheerde graslanden is het gebied niet alleen landschappelijk fraai maar zijn er ook 

relevante natuurwaarden. De bestemming is dan ook terecht ‘Agrarisch met waarden’. Doel is volgens 

uw regels mede het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de natuurlijke waarden en 

landschappelijke waarden van de gronden. De daadwerkelijke invulling van deze doelen naar de 

toekomst toe is echter geenszins veiliggesteld. Onze Vogelwerkgroep maakt zich daar nadrukkelijk 

zorgen over. Ook in de toelichting van uw bestemmingsplan staat: ‘De agrarische structuur mag niet 

verder verzwakt worden, de resterende graslanden dienen in stand te blijven.’ 

 

Bestemming Middenduinerweg 89 

In dat licht vinden wij het onbegrijpelijk dat aan het perceel Middenduinerweg 89 puur een 

woonbestemming is gegeven. Op het adres is sinds 2011 het bedriijf Ekogrön gevestigd. Het bedriijf 

beheert een substantieel deel van de gronden in de binnenduinrand en het doet dat op een in onze 

ogen voorbeeldige wijze. Sinds de vestiging van dit bedrijf zijn de natuurwaarden er zienderogen 

toegenomen. Door aan het bedrijf inclusief hooibergen puur een woonbestemming te geven wordt het 
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bedrijf in feite ‘wegbestemd’. Het voortbestaan van het bedrijf op deze locatie komt daardoor is in 

gevaar en daarmee ook een goed beheer van de omliggende gronden. 

 

Het puur bestemmen als een woonbestemming is in dit geval ook niet berijpelijk. Het bedrijf heeft zich 

er in 2011 gevestigd na onder meer onderzoek van gemeente en milieudienst. Ook in het in 2014 

gepubliceerde startdocument heeft u op basis van een gedegen onderbouwing voorgesteld het bedrijf 

een positieve bestemming te geven. Het voorontwerpbestemmingsplan maakt nu ineens een 

ommezwaai ten opzichte van het eerder in het startdocument aangekondige beleid door aan het 

bedrijf puur een woonbestemming toe te kennen. In de toelichting van het 

voorontwerpbestemmingsplan ontbreekt elke motivering waarom voor deze in onze ogen ongewenste 

ommezwaai is gekozen.  

 

Wij verzoeken u daarom de bestemming van dit perceel te heroverwegen en een zodanige oplossing 

te kiezen dat het voortbestaan van het bedrijf Ekogrön en het door dit bedrijf uitgeoefende 

natuurvriendelijke beheer van de gronden kan worden gewaarborgd. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens het bestuur van de 

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

 

 

 

Chris Brunner, contactpersoon natuurbescherming 
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Natuurmonumenten
Noordereindê 60 
Postbus 9955 
1243 2S s-Graveland

T (035) 655 99 33 
F (035)656 31 74 
www.natuurmonumenten.nl

College van Burgemeesters en Wethouders 
Gemeente Velsen 
Postbus 456 
1970 AL IJmuiden

IBAN NL 58INGB 0666 0285 24 
BIC INGBNL2A

KvK nr 40516730

GEMEENTE VELSEN
ez5o«i-' 2 mei 2016

INGEK NR
Datum 11 mei 2016 Docinfo

Behandeld door Aan Pander __
Telefoonnummer (075) 647 20 41 

Ons kenmerk 20160499 
Natuurgebied NPZK

Onderwerp Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Duingebied 
gemeente Velsen

Geacht college,

Graag maakt Natuurmonumenten gebruik van de mogelijkheid haar zienswijze kenbaar te 
maken op het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied.

Woningen
1. Middenduinerweg 89 Santpoort-Zuid
Natuurmonumenten beschouwt het gebied en gebouwen rondom Middenduinerweg 89 als 
een oud historisch landgoed. Gelegen in de binnenduinrandzone ligt het in een bijzonder en 
contrastrijk landschap met waardevolle natuur, landschapswaarden, rijk aan cultuurhistorie en 
een enorme belevingswaarde. Het gebied kent een hoge ruimtelijke kwaliteit. Kenmerkend 
voor landgoederen is het aanwezig zijn van een duidelijke hiërarchie tussen de woning(en), 
bijgebouwen, tuin en de landerijen. Voor Natuurmonumenten is het van groot belang dat dit 
complex als deze eenheid geconsolideerd en behouden blijft. In het recente verleden zijn hier 
dan ook de nodige grootschalige investeringen voor gedaan.
Natuurmonumenten ziet graag dat het bestemmingsplan waarborg biedt de ruimtelijke 
kwaliteit van dit gebied te behouden. Gelet hierop vindt Natuurmonumenten dat de huidige 
agrarische bestemmingen voor zowel de woningen als de gronden als bestemming overeind 
moet blijven, zodat het a-typische agrarische bedrijf, zijnde een op natuurbeheer gericht 
bedrijf, gehandhaafd kan blijven. Op deze wijze kan het huidige gebruik gecontinueerd 
worden en kan en kan het complex ook in de toekomst als één geheel duurzaam in gebruik 
blijven zonder dat sprake is van beperking in gebruiksmogelijkheden

Het bestemmingsplan dient voor deze locatie de mogelijk te bieden vee op hobbymatige wijze 
te houden.
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De gronden dienen daarbij als agrarisch met behoud van belangrijke natuur- en 
landschapswaarden bestemd te worden. De natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet 
en ook het gemeentelijk bestemmingplan met verplichting van aanlegvergunningsstelsel 
bieden ons inzien voldoende waarborg voor het behoud van de belangrijke natuur- en 
landschapswaarden. Naast de afspraken die Natuurmonumenten natuurlijk zelf met de 
(erf)pachter hierover maakt.
Een optie kan ook zijn die wij in sommige andere gemeenten tegenkomen o.a. gemeente 
Wijdemeren de bestemming “Gemengde doelen’ waarbinnen het gebruik van bos, weiland, 
paden en gebouwen geregeld is. De doelstelling en/of gebruik van deze bestemming moet 
gerelateerd zijn aan het instant houden van een landgoed.

Ik maak u er graag op attent dat op deze locatie een tweetal toegangswegen aanwezig zijn, 
voor ontsluiting van de woningen, de gebouwen en ook de achterliggende percelen grond, 
waarvan het gebruik ook in de toekomst geregeld en gewaarborgd moet zijn. Ik kom beide 
toegangen nu niet zo duidelijk tegen in het voorliggend voorontwerp. Ik verzoek u dit in het 
bestemmingsplan te regelen.
Ook heb ik geconstateerd dat de begrenzingen van de nieuwe bestemming(en) op deze 
locatie niet in alle gevallen helemaal logisch en/of correct zijn opgenomen. Het lijkt mij het 
beste in een persoonlijk gesprek dit nader toe te lichten en gezamenlijk uit te werken.

2. Duin- en Kruidbergerweg 66 Santpoort-Noord
Voor deze woning is de bestemming ‘Natuur’ opgenomen in het bestemmingsplan met daarbij 
specifiek de aanduiding ‘wonen’ met een bouwvlak gelijk aan het bestaande hoofdvolume van 
de woning. Deze woning wordt nu door Natuurmonumenten als dienstwoning gebruikt. Door 
een onverwachte verhuizing van de medewerker van Natuurmonumenten, komt deze woning 
medio 2016 leeg te staan. Het beleid van Natuurmonumenten is dienstwoningen af te 
bouwen en bij opzegging van bestaande huurcontracten deze niet meer beschikbaar te 
stellen aan eigen personeel.
Natuurmonumenten is voornemens deze woning te gaan verhuren als vakantiewoning. 
Verhuur vindt plaats via Buitenleven Vakanties wat een samenwerkingsorganisatie is tussen 
SBB, de 12 Landschappen en Natuurmonumenten De doelgroep bestaat uit rust- en 
natuurzoekers die via de site van Natuurmonumenten in de gelegenheid worden gesteld 
landelijk gelegen vakantiewoningen te huren. Aan het uiterlijk van de woning en het perceel 
zullen -behalve opknapwerkzaamheden- geen substantiële zaken verandert worden. Het 
gebruik vormt geen noemenswaardige verzwaring of verandering ten opzichte van de functie 
woning. Ik treed graag met u in overleg in hoeverre een aanpassing van de 
bestemmingslegging noodzakelijk of wenselijk is.

Bos met monumentale waarde
Binnen de bestemming ‘bos’ is een specifieke aanduiding c) ‘parkeerterrein’ zijnde een 
parkeervoorziening voor het landgoed Duin- en Kruidberg opgenomen. Natuurmonumenten 
onderschrijft de noodzaak voor een betere parkeervoorziening op het landgoed. Het landhuis 
en de parkaanleg zijn rijksmonument. Natuurmonumenten vindt dat de parkeervoorziening zo 
goed mogelijk moeten worden ingepast in het historische ontwerp en in het landschep, bijv. 
door de vorm en inrichting aan te passen aan het historische park en het gebruik van half 
verharding of open betonstenen. Ook verstoring voor o.a. vleermuizen door verlichting dient 
te worden voorkomen.
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Tevens pleit Natuurmonumenten ervoor de historische en monumentale parktuin van Duin en 
Kruidberg alsmede die van Kennemergaarde aan te duiden als ‘monument’ als toevoeging op 
bos of als ‘bos met waarde’. Hierbinnen zouden ook de monumenten die geen bouwwerk zijn 
als hekken en toegangspoorten moeten vallen.

Natuur
Het is uit het voorontwerp bestemmingsplan niet op te maken wat maakt dat de ene tuin bij 
woning wel als ‘tuin’ aangeduid wordt, tenwijl bij andere woningen de tuin als ‘natuur* of ‘bos’ 
wordt aangemerkt. Onze zienswijze is de bestemming ‘Natuur’ zuiver te houden en bij tuinen 
van woningen de aanduiding ‘tuin’ aan te houden.

Begraafplaats
Met uw college en uw ambtenaren wordt sinds enige tijd overleg gevoerd over het voornemen 
van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland om op een gedeelte van de 
gemeentelijke begraafplaats Duinhof een natuurbegraafplaats te ontwikkelen met de naam 
’Natuurbegraafplaats Heerenduinen'. In de toekomst willen wij deze natuurbegraafplaats 
kunnen uitbreiden in westelijke richting. Wij stellen voor om hiertoe in het bestemmingsplan 
Duingebied Velsen een wijzigingsbevoegdheid op te nemen in het artikel ‘Natuur’ waarmee in 
een specifiek aangeduid gebied door middel van een omgevingsvergunning een natuur
begraafplaats mogelijk gemaakt kan worden. In de wijzigingsbevoegdheid worden specifieke 
voorwaarden opgenomen die borgen dat de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats in 
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.
Natuurmonumenten vraagt uw college een positieve grondhouding voor het opnemen van 
een dergelijke wijzigingsbevoegdheid in het artikel ‘Natuur’. Wij zullen de 
wijzigingsbevoegdheid uitwerken samen met uw ambtenaren en vervolgens bij uw 
ambtenaren indienen, zodat deze kan worden meegenomen in het ontwerp bestemmingsplan 
Duingebied.

Parkeerplaatsen in fde) ‘Natuur’
In het gedeelte van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in Velsen zijn een drietal entrees, 
welke alledrie een parkeerplaats kennen. Wij voorzien dat deze parkeerplaatsen op een 
gegeven moment moeten worden aangepast aan veranderende wensen van gebruikers (bv 
meer fietsenrekken, mindervalidenplekken, halfverharding, inrichting). Natuurmonumenten 
gaat ervan uit dat aanpassing van deze parkeerplaatsen door bijv. ander type halfverharding, 
wijziging rijrichting en parkeervakindeling binnen deze bestemming mogelijk zijn.

ïéndelijkj

ihg. A.T. Pander
Beheerder Noord-Holland Midden 
Natuurmonumenten
Zaanweg 70 C 
1521 DM Wormerveer
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Per evenementendag is 1 dag opbouw en 1 dag afbouw toegestaan. Evenementen kunnen ook 
aaneengesloten achter elkaar worden gehouden, met een maximale lengte van 5 dagen. In dat geval is, 
ongeacht het aantal aaneengesloten evenementendagen, 1 dag opbouw en 1 dag afbouw toegestaan.  

 

Wij maken hier bezwaar tegen, daar alleen het Dorpsfeest Santpoort hier al 8 aaneengesloten dagen 

gebruikt van maakt en daarnaast er nog evenementen door de Ruine op dit terrein worden 

georganiseerd. Zoals in uw startdocument Duingebied is aangegeven wordt: "Voor het jaarlijks 

terugkerende evenement Dorpsfeest Santpoort, waarbij het naast de ruïne van Brederode aan de 

Velserenderlaan gelegen weiland wordt gebruikt, zal daarom een passende regeling worden 

opgenomen in het bestemmingsplan.”  Wij zien hier niks van terug in het voorontwerp 

bestemmingsplan zoals het er nu ligt. Sterker nog, met de 5 dagen regeling zijn wij niet meer in staat 

om het Dorpsfeest Santpoort (dit jaar voor de 257ste keer georganiseerd, dus eigenlijk impliciet 

cultureel erfgoed) op betreffende locatie te organiseren. 

 

Ons verzoek is dus om liggende voorontwerp bestemmingsplan Duingebied aan te passen en de in uw 

startdocument Duingebied aangegeven “passende regeling” op te nemen. Een passende regeling zou 

zijn minimaal 10 dagen, maar nog beter is het Dorpsfeest separaat te vermelden conform het 

startdocument. 

 

Alvast dank voor de adequate opvolging en aanpassingen. 

 

Met Vriendelijk groet, 

 

 

 

Bas Kuntz 

Voorzitter Harddraverij vereniging SantPoort en Omstreken 

  Dokter de Grootlaan 3 

  2071 TG Santpoort-Noord 

  The Netherlands 

  Mobile: +31-6-53382840 

  Email:   kuntzbeheerbv@quicknet.nl 

 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. 
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other then 
the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. 
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 Stichting Santpoort 

 
 Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden 

en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving  

 

Postbus 21 

2080 AA Santpoort-Zuid 

Bank: NL16INGB0003606774                                       

www.stichtingsantpoort.nl 

 

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Velsen 

Postbus 465 

1970 AL  IJmuiden. 

 

Betreft: Inspraakreactie Ontwerp bestemmingsplan Duingebied 

             

Santpoort,  6 mei 2016 

 

Geacht College, 

 

De Stichting Santpoort wil hierbij graag haar reactie geven op het VO bestemmingsplan 

Duingebied gemeente Velsen. Eerder (9 september 2014) zonden wij aan de gemeente een 

reactie op het startdocument. U treft die als bijlage aan. 

 

In het Startdocument en in het voorliggende VO geeft u aan om procedurele redenen het ge-

bied Velserend buiten het bestemmingsplan te houden. Nu ook daar inmiddels een Startdocu-

ment door de Raad is vastgesteld begrijpen wij dit argument niet meer. Inhoudelijk is er ge-

zien de landschappelijk gewenste samenhang met het nu aan de orde zijnde gebied alles voor 

te zeggen het wel bij het bestemmingsplan mee te nemen. De door u beschreven waardevolle 

binnenduinrand hoort o.i. planologisch één geheel te vormen. 

 

Ook nu weer constateren we dat dit VO verschijnt terwijl het in MRA-verband op komst zijn-

de Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand nog steeds niet beschikbaar is.  

Ons aansprekend ontwikkelprincipe voor dit gebied is de continuïteit van de cultuurhistorische 

tijdslijn. Dat betekent concreet dat bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening moet worden gehouden 

met de historische waarden en, waar mogelijk daarvan gebruik moet worden gemaakt. 

Dat betekent ook dat als wordt ontwikkeld in de nabijheid van een monument of een cultuurhistorisch 

waardevolle plek, hiermee in de planvorming een relatie moet worden gelegd. Zo moet bijvoorbeeld 

de ruimtelijke context van naastgelegen monumentale panden worden gerespecteerd en zo mogelijk 

versterkt door de ruimtelijke opzet en/of de architectuur. Hetzelfde geldt voor verwijzingen naar histo-

risch landgebruik. 

En het betekent dat historische landschappelijke en stedenbouwkundige lijnen , structuren en oriënta-

tiepunten bij een ontwikkeling behouden blijven en beter beleefbaar worden gemaakt.  

Het behoeft geen betoog, dat hiervan in de omgeving van de Ruïne van Brederode sprake is en zou 

moeten zijn. Een zo markant gebouw moet nadrukkelijk een relatie hebben met de inrichting van de 

omgeving en andersom. Het gaat dan om zichtlijnen van en naar de Ruïne, maar ook over de aard van 

de beplanting en het respecteren van de historische verkaveling en landschapselementen. 
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Zonder aan de mooie teksten in het VO over de huidige situatie (par 3.1.) iets af te doen moet worden 

vastgesteld dat er in het gebied nog heel veel te verbeteren valt. Dat vraagt in dit geval niet een facili-

terende, maar een actieve overheid. Zowel op het gebied van de beleidsvorming als op het gebied van 

uitvoering en handhaving. 

 

Reagerend op de onder par 3.2. opgenomen nieuwe ontwikkelingen hebben wij de volgende zienswij-

zen: 

 

Middenduinerweg 80 

 

De planologisch gegeven ruimte tot verbetering van de ruimtelijke indeling kan leiden tot een betere 

situatie. Daarvoor is dan wel nodig dat alle elementen w.o. de windsingel worden ingevuld en meer 

dan tot nu toe handhavend wordt opgetreden bij afwijking van de voorwaarden. 

 

Duin en Kruidbergerweg 43 

 

De opzet te komen tot een aanmerkelijke verbetering bij voortzetting van het huidig gebruik 

worden door ons erkend. Hoe de verbetering van het gebruik van de weilanden tussen deze 

boerderij en de Manege Kennemergaarde wordt bereikt is ons niet duidelijk. Zichtbaar is in de 

huidige situatie dat de overbeweiding door paarden (veel te veel per ha) schadelijke gevolgen 

heeft. Het verrommelen van de weide door linten en zelfs een longeerbak is ongewenst. 

 

Brederoodseweg 41 

 

De beschreven ontwikkeling, die moet leiden tot aanmerkelijke verbetering van het gebied 

volgen wij nauwgezet. Van ‘boerderettes’zijn wij géén voorstander, maar maximaal 2 à 3 

zorgvuldig ontworpen woningen, passend in de verbeterde landschappelijke context kunnen.  

Wel maken wij ons zorgen over het feit, dat u de toegestane hoeveelheid bebouwing koppelt 

aan de exploitatieopzet. Er mag naar onze mening geen sprake zijn van een zodanig volume, 

dat later door eenvoudige splitsing het aantal woningen wordt verdubbeld. 

 

Parkeervoorziening Duin en Kruidberg 

 

Recent heeft de Raad ingestemd met uw voorstel het parkeerareaal uit te breiden. Wij hopen 

dat het daarbij blijft, maar hopen ook dat groenvoorzieningen het nu daar uitgestalde blik zul-

len gaan afschermen. Heden (3 mei 2016) was dat niet het geval. 

 

Middenduinerweg 89 en 85 

Wij zijn er voorstander van dat zowel de bewoning van nr 85 als de bedrijfsvoering van nr 89 

worden gelegaliseerd, d.w.z. expliciet bestemd. We hebben de indruk dat voor het behoud van 

de waarde van gebouwen en omgeving dat van belang is. 

 

Agrarische nevenactiviteiten 

 

Zoals voorgesteld kleinschalig zijn deze voorstelbaar. Dit staat of valt met kwantificeren, 

kwalificeren en vervolgens handhaven. 

 

Woningen (3.3.4.) 
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Met name de situatie van bovengenoemde woningen aan de Middenduinerweg vragen een 

afgewogen beoordeling. Het kan niet zo zijn dat de formele bestemming de huidige afgewo-

gen bedrijfsvoering en bewoning gaan belemmeren. Beide zijn wat ons betreft passend. 

 

Paddock manege Kennemergaarde 

 

De nu voorgestelde legalisering van de gedoogde praktijk (longeerbak op gemeentegrond) op 

het terrein langs het spoor is op zich een merkwaardige gang van zaken. Kennelijk is dat de 

manier om eigen ruimte te creëren op gemeentegrond. Mocht besloten worden tot die legalise-

ring, dan is compensatie elders (zie bijlage) aan de orde. Wij zijn benieuwd waar dat gaat 

plaats vinden. 

 

Inloopavond  

 

Wij betreuren het dat zo kort voor het aflopen van de reactietermijn pas een inloopavond 

wordt gehouden.  

 

Mogelijk sturen we u in de nabije toekomst nog enkele aanvullingen toe.  

U kunt ons altijd bereiken, mochten wij een en ander niet duidelijk hebben verwoord.  

 

Met vriendelijke groet 

 

N.J. van Zanten 

Vice-voorzitter    
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Gemeente	Velsen	
T.a.v.	College	van	Burgemeester	en	Wethouders	
Postbus	465	
1970	AL	IJmuiden	
	
Betreft:	Inspraakreactie	bestemmingsplan	Duingebied	
	
Santpoort,	6	mei	2016	
	
	
Geachte	Heer/Mevrouw,	
	
Voor	de	bedrijfsvoering	van	paardenpension	hofstede	De	Kruidberg	is	het	van	essentieel	belang	dat	
er	een	rij-/	trainingsbak	(20	x	40	meter)	en	longeercirkel	aanwezig	zijn.	De	door	u	aangegeven	
begrenzing	van	het	bedrijfsterrein	is	te	klein	om	deze	faciliteiten	en	ook	nog	vooropslag	te	
herbergen.	
Tevens	is	een	rijbak	die	aan	de	weg	kant	is	gepositioneerd	niet	in	het	belang	van	de	veiligheid	van	de	
ruiters.	Een	paard	is	een	vluchtdier	en	schrikgevoelig.	Voorbijkomend	verkeer	kan	een	schrikreactie	
uitlokken	en	waardoor	het	vluchtgedrag	bij	het	paard	veroorzaakt.	Ook	is	de	huidige	ligging	van	de	
rijbak	en	de	opslag	van	het	kuilvoer	zo	gekozen	dat	deze	niet	het	zicht	vanaf	de	weg	op	het	
rijksmonument	belemmeren.		
	
Ik	stel	voor	om	de	reeds	aanwezig	rijbak	ook	als	bedrijfsterrein	aan	te	merken.	Om	de	rijbak	in	het	
landschap	te	integreren	zou	een	haag	of	houtwal	om	de	rijbak	kunnen	worden	aangelegd.	Om	het	
aangezicht	verder	te	verbeteren	zouden	de	badkuipen	c.q.	drinkbakken	donker	kunnen	worden	
geschilderd	of	vervangen	door	kunststof	zwarte	bakken.		
	
De	weilanden	worden	in	de	winter	helaas	wat	vertrapt	door	de	paarden.	Maar	gelukkig	hersteld	het	
weiland	zich	weer	in	het	voorjaar.	Het	wordt	overigens	door	de	overheid	gestimuleerd	om	de	
paarden	het	gehele	jaar	door	weidegang	te	bieden.	De	schriklinten	zijn	haast	allemaal	vervangen	
door	schrikdraden.	Deze	zijn	zo	dun	dat	ze	vanaf	de	weg	nauwelijks	opvallen.		
	
15	jaar	geleden	heb	ik	de	boerderij,	een	rijksmonument,	geheel	laten	renoveren.	Hiervoor	heb	ik	mij	
diep	in	de	schulden	moeten	steken.	De	consequentie	hiervan	is	dat	het	bedrijf	volop	moet	renderen	
om	de	lasten	te	kunnen	dragen.			
	
Wij	hopen	u	hiermee	voldoende	te	hebben	geïnformeerd.	Mocht	u	nog	vragen	hebben	dan	
beantwoorden	wij	deze	graag.	
	
Hoogachtend,	
	
	
H.J.M.	Rutte	
	
P.S.	Vanwege	mijn	naderende	pensionering	wordt	er	ook	gekeken	hoe	de	toekomst	van	de	boerderij	
er	uit	zou	kunnen	zien.	Een	van	de	alternatieven	is	het	paardenbedrijf	af	te	bouwen	en	woningen	op	
de	plaats	van	de	stallen	te	realiseren	in	het	kader	van	de	ruimte	voor	ruimte	regeling.	 	
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Vriendelijke groeten van, 

Jan Lindhout en Corine Luijt, huisnummer 67 

Ben Kaptein en Caroline van den Bemt, huisnummer 69 

Jeroen Verhoeven, huisnummer 61 
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De constateer dat in het voorontwerp het bouwvlak enigszins is vergroot. Bedrijfseconomisch 
is deze vergroting noodzakelijk om het bedrijf uit te kunnen breiden. Het mag als algemeen 
bekend worden verondersteld, dat een bedrijf en zeker ook een boerenbedrijf ontwikkelingen 
in activiteiten doormaakt en dat dit met zich meebrengt dat economisch haalbaar voort kunnen 
bestaan het noodzakelijk wordt opstallen te moeten uitbreiden. Daartoe meen ik het thans 
voorkomende vergrote bouwvlak gewoon ontoereikend is. 2k)als ik met uw genoemde mede
werkers ook besproken heb is het in die zin reëel, dat een nieuwe stal voor jongvee gebouwd 
dient te worden. Het geplande vergrote bouwvlak zou die mogelijkheid kunnen hebben, echter 
niet warmeer een maximaal bebouwingspercentage van 60% wordt gehanteerd. Een nieuwe 
jongveestal met minimaal een afineting van 12 x 25 meter (b x 1) is het uitgangspunt wat de 
eventuele uitbreiding betreft en zou als contour binnen het vergrote bouwvlak moeten worden 
ingepast. Ten aanzien van de voorgestelde nokhoogte van 6 meter dient ook dit vereiste ge
wijzigd te worden en op minimaal 8 meter te worden gesteld. Bij een goothoogte van 4 meter 
en een stalbreedte van 12 meter is een nokhoogte van 6 meter namelijk gewoonweg ontoerei
kend.

Onlogisch loopt verder in het voorontwerp thans links achter op het boerenerf de grens door 
de aanwezige ronde mestsilo. Deze legaal gesitueerde mestsilo dient binnen het bouwvlak te 
worden opgenomen, hetgeen noopt, dat de bouwvlakgrens zodanig dient te worden verlegd, 
dat de mestsilo ook daadwerkelijk binnen het bouwvlak is gepositioneerd.

De belangrijkste nevenactiviteit in het plangebied en ook op mijn bedrijf is de paardenhoude- 
rij. Deze wordt in dit voorontwerp bestempeld als ‘een hobbymatige paardenhouderij met 
maximaal 5 paarden voor niet-commerciële doeleinden’ en is als zodanig conform de feite
lijke situatie.
In het voorontwerp is opgenomen dat er thans sprake is van twee (2) paardenbakken en er in 
nog maar één (1) wordt toegestaan. Twee paardenbakken is echter totaal niet aan de orde. 
Bedoelde ruimten zijn twee afgehekte stukjes weiland, enigszins grillig van vorm, weUce door 
het intensieve belopen/gebruik veranderd zijn in een ‘zandbak’, niets meer en niets minder. 
Beide ruimten hebben ook niet de reguliere afinetingen van een rijbak (doorgaans 40 bij 20 
meter of 60 bij 20 meter) en zijn niet als zodanig ingericht (geen verlichting e.d.). De beide 
ruimtes zijn multiftmctioneel. Zo worden ze gebruikt voor het stallen van paarden als het wei
land te drassig is. Dit is dus belangrijk voor het dierenwelzijn, zodat de paarden toch vol
doende kunnen bewegen en voor het behoud van het weiland zodat niet de grasmat kapot ge
trapt wordt, vooral bij veel regen en daardoor sprake is drassig land.
Maar beide ruimtes worden ook gebruikt bij het verplaatsen van vee vanuit de stallen naar an
dere weidegebieden behorende bij mijn bechijf Het vee wordt er dan verzameld en opgehokt 
waardoor het verladen en transporteren van het vee goed en praktisch kan gebeuren.
Tevens wordt er weleens een zieke of kreupele koe in gestald die in de ‘zandbak’ zich makke
lijker kan bewegen dan in de stal. Ook dienen de ruimten als dekkingsgebied voor de stier. Ik 
wil dan ook beide afzonderlijk afgehekte ruimten behouden en verzoek u het vlak paarden
houderij dusdanig in te tekenen dat het in overeenstemming is met de huidige situatie.

Een ander aspect uit het voorontwerp wat het functioneren van de verschillende bedrijvigheid 
op het boerenerf zeer nadelig beïnvloedt is de verder voorgestelde indeling van het erf. Daar
bij wordt ene gebieddeel van het erf in vlakken opgedeeld waarvoor verschillende hoogtes 
voor opslag van (voer-)producten worden voorgesteld.
Het stellen van dergelijke en verschillende maximale opslaghoogten heeft uiteraard conse
quenties. Niet hoger mogen opslaan houdt bij dezelfde benodigde capaciteit uitbreiding in op
pervlakte in en zullen er meer vierkante meters voor opslag nodig zijn. Het blijven hanteren
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van verschillende opslaghoogte-eisen noodzaakt tot uitbreiding/vergroting van het boerenerf, 
een schaalvergroting derhalve, wat mij op zich onwenselijk lijkt.

Tevens is in het voorontwerp sprake van legalisering van bestaande voorzieningen voor mest
en voeropslag welke plaats kunnen vinden onder voorwaarde van betere landschappelijke in
passing. 2U)als reeds aangegeven zijn mestopslagen indertijd echter met de benodigde vergun
ningen  gebouwd en ook de voeropslagen zijn reeds lang aanwezige legale voorzieningen, be
staande uit prefab verhardingen. Van verplaatsing van alle voorzieningen op het boerenerf kan 
geen sprake zijn, nog afgezien van de kosten die een dergelijke totale reorganisatie van het 
boerenerf met zich mee zou brengen.

Zeer verbaasd ben ik over bepaalde onderwerpen uit een vrijblijvend opgesteld rapport ‘Ad
vies ervenconsulent Gemeente Velsen en Landschap Noord Holland’ zoals deze in het voor
ontwerp terugkomen en een vertaalslag beogen in het nieuw te ontwerpen bestemmingsplan. 
Wij hebben op volledig vrijblijvende basis meegewerkt aan deze uitvoering van het land- 
schapsbeleidsplan Velsen. De verbazing geldt nu, dat een en ander nu als onderbouwing 
wordt gebruikt voor zoals dat wordt genoemd: ‘(gedeeltelijke) legalisering van voorzieningen 
buiten het huidige bouwvlak’.

Tot slot meen ik u te moeten informeren wat betreft de bestemming van het weiland grenzend 
aan de ‘Ruïne van Brederode’. Naast een agrarische functie heeft deze grond ook af en toe de 
functie van evenementen terrein. De nu voorgestelde 5 dagen per jaar zijn in beginsel al te be
perkt, daar de Santpoortse feestweek sowieso altijd al 8 dagen duurt. Ik verzoek de neven
functie van die grond in gebruikstijd uit te breiden en dit minimaal op 14 dagen per jaar te 
stellen, zodat voor het weiland als evenemententerrein geen strijdig gebruik gaat ontstaan.

Ik verzoek u naar aanleiding van hetgeen ik reeds mondeling tegenover uw genoemde mede
werkers op het voorontwerp heb ingebracht, alsmede naar aanleiding van het voorafgaande het 
voorliggende voorontwerp bestenuningsplan Duingebied zodanig gewijzigd vast te stellen.

In het vertrouwen u hiermee op de juiste wijze te hebben geïnformeerd, verblijf ik.

Hoogachtend,

P. T. J. Dijkzeul
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Gemeente Velsen
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Postbus 465
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Docinfo
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Behandeld door:
AB
Telefoon: 020-6518888 
e-mail: a.barada(S)das.nl

Datum:
11 mei 2016 
Fax: 020-6914737

Betreft: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Duingebied

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij bericht ik u de belangen te behartigen van de heer R.B. Schmidt en mevrouw E.J.J. 
Scbmidt wonende aan de Duin- en Kruidbergerweg 37, te 2071 LG, SANTPOORT terzake de 
publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan Duingebied.

Cliënten wensen gebruik te maken van de mogelijkheid om op het voorontwerp schriftelijk te 
reageren.

In het voorontwerp heeft het perceel van cliënten meerdere bestemmingen gekregen:

a. Enkelbestemming Agrarisch met waarden;
b. Dubbelbestemming Waarde - Geomorfologie;
c. Dubbelbestemming Waarde - Archeologie;
d. Functieaanduiding specifieke vorm van wonen - persoonsgebonden overgangsrecht.

De geschiedenis

De voormalige tuinderij van de heer H. Duin aan de Duin en Kruidbergerweg 37 te Santpoort 
werd in 1978 door cliënten overgenomen met als doel om de opstallen en grond te gebruiken op 
een ecologische wijze en als educatief project voor- en door belangstellende vrijwilligers. Dit 
gebeurde met behulp van de daartoe opgerichte stichting Kieftendel. Zo zijn bijvoorbeeld in 
1980, 6000 bomen geplant.

DAS Nederlandse RechtsDi|Stand Verzekeringmaatschappij N.V. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

De Entree 222 
Postadres 
Postbus 23000 
1100 DM Amsterdam

" 020 6517517 
F 020 6914737 
E info@das.nl 

www.das.nl

IBAN NL07 ABNA 0243 1333 59 (premie) 
IBAN NL46 ABNA 0243 1604 96 (overig)

BIC ABNANL2A

KvK 33110754
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Het woonhuis op Kieftendel is gebouwd in 1977, de bollenschuur is in 1952 gebouwd. De bol
lenschuur is door de heer Duin gebruikt tot eind 1980 en daarna betrokken bij de activiteiten van 
de stichting Kieftendel.

Vanaf 1980 hebben op het perceel geen bedrijfsactiviteiten meer plaatsgevonden maar is de na
druk volledig gaan liggen op natuur- en milieubewoistwoording, uitgevoerd door de stichting 
Kieftendel.

In 1993 werden de activiteiten van deze stichting gestopt vanwege gebrek aan opvolging van de 
projectleider.
In overeenstemming met ecologische uitgangspunten van het toen vigerende bestemmingsplan 
en overige ruimtelijke beleidsregels is het perceel door cliënten beheerd en zijn de opstallen en 
woonruimten benut. Overigens valt slechts een klein stukje van het land grenzend aan de noord
zijde  van het perceel met voormalige bedrijfswoning (thans woonhuis) nr.35 onder de ecolo
gische hoofdstructuur

Vanaf 1993 is succesvol de grondwaterstand verhoogd, vijf maal de hoeveelheid kwelwater als 
voor 1993 (Grondmy). Herstel van rendabele agrarische activiteiten is hierdoor onmogelijk ge
worden.

De bewoningsinhoud is ongeveer 1000 m3 tezamen. Om leegstand te voorkomen maar ook om 
het hoofd, financieel gezien, boven water te houden wordt sindsdien de helft bewoond door cli
ënten (verbouwde bollenschuur) en de andere helft is eerst verhuurd en daarna verkocht aan der
den (burgerwoning). Deze woning is op 9 juli 20114 met instemming van het College van Bur
gemeester en Wethouders, verkocht.

Op 14 november 2002 hebben cliënten bij het College een verzoek ingediend om de schuur die 
door hen bewoond wordt, te legaliseren als woning cq een bouwvergunning te verlenen voor de 
verbouwing van de schuur tot woning. De Provincie heeft het plan geaccordeerd.

Dit verzoek is echter in eerste instantie afgewezen waartegen cliënten bezwaar hebben gemaakt. 
Bij beslissing op bezwaar d.d. 16 september 2003, verzonden op 18 september 2003, is de weige
ring van de bouwvergunning in stand gebleven, maar is eveneens bepaald dat de bollenschuur als 
woning onder het overgangsrecht valt ex artikel 29 van de voorschriften van het toen vigerende 
bestemmingsplan (zie productie 1). Het gebruik van de bollenschuur als woning mocht gewoon 
conform het overgangsrecht worden voortgezet en krachtens erfrecht worden overgedragen of 
aan derden worden verkocht.

Persoonsgebonden overgangsrecht

In de Toelichting op het voorontwerp is m.b.t. het perceel van cliënten het volgende overwogen:

“Ten behoeve van de heer en mevrouw Schmidt, wonende aan de Duin en Kruidbergerweg 37, is 
in maart 2003 een persoonsgebonden beschikking afgegeven waarin bepaald is dat bewoning van 
het bijgebouw is toegestaan, tot het moment van overlijden van de langstlevende of bij verkoop. 
Voor de heer en mevrouw Schmidt geldt derhalve een persoonsgebonden overgangsrecht. In het 
bestemmingsplan  is dit vastgelegd in artikel 29.3.1.”
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Ten eerste dient te worden opgemerkt dat er geen persoonsgebonden beschikking aanwezig is, 
deze is juist ingetrokken omdat de bollenschuur als woning onder het overgangsrecht valt ex ar
tikel 29 van de voorschriften van het toen vigerende bestemmingsplan. Zie het bovenstaande en 
productie 1. De overweging is dus onjuist en getuigt van een onzorgvuldige voorbereiding van 
het plan.

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling dat bestaand legaal gebruik niet voor een tweede 
maal onder het overgangsrecht mag worden gebracht (ABRvS 10 november 2004, nr. 

200306936/1).

Uitgangspunt dat legaal gebruik vanuit het oogpunt van rechtszekerheid in het algemeen dien
overeenkomstig  moet worden bestemd en het is in dit geval niet aannemelijk dat het gebruik bin
nen de planperiode van 10 jaar zal worden beëindigd. Het legale gebruik dient in casu positief 
bestemd te worden. De raad heeft in het voorontwerp niet aangetoond dat aan een positieve be
stemming vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening “zodanig zwaarwegende nade
len kleven” dat het belang van voortzetting van dat gebruik dient te wijken.

Het persoonsgebonden overgangsrecht, dat in artikel 3.2.3 Bro is neergelegd, is een bijzondere 
vorm van overgangsrecht voor natuurlijke personen. Het persoonsgebonden overgangsrecht is 
gebonden aan een persoon (bewoner) en aan een functie (het gebruik als woning). Als de bewo
ner aan wie het persoonsgebonden overgangsrecht is gebonden, het gebruik als woning staakt, 
kan het niet worden hervat. Ook niet door een andere persoon. Bedrijven zullen geen beroep 
kunnen doen op deze regeling.

Cliënten zijn van oordeel dat uit de jurisprudentie van de Afdeling (ABRS 22 augustus 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BX5285; ABRS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3390; ABRS 14 
januari 2015, ECL1:NL:RVS:2015:6, nr. 201309105/1/Rl) de conclusie kan worden getrokken 
dat het niet voor de hand ligt een persoonsgebonden overgangsrecht in het bestemmingsplan op 
te nemen voor gebruik dat op grond van het (niet persoonsgebonden) overgangsrecht in het 
voorgaande plan, legaal plaatsvindt. Dit geldt ook als het gebruik ooit illegaal is begonnen maar 
juist door de werking van het overgangsrecht is gelegaliseerd. Het persoonsgebonden overgangs
recht is bedoeld als vangnet voor gevallen die buiten het normale overgangsrecht vallen en daar
door  onbillijk dreigen uit te pakken. Het kan niet zomaar worden toegepast om iemand een hem 
toekomend zaaksgebonden overgangsrecht te ontnemen. Het mag duidelijk zijn dat de overgang 
van een zaaksgebonden naar een persoonsgebonden overgangsrecht een aanzienlijke verslechte
ring betekent van de positie van de rechthebbende. Bij een zaaksgebonden overgangsrecht mag 
het gebruik immers door de opvolgende rechthebbende worden voortgezet. Een persoonsgebon
den overgangsrecht gaat dat nu juist tegen.

In casu zal bij een persoonsgebonden overgangsrecht de bewoning niet meer door een opvolgend 
eigenaar kunnen worden voortgezet en zal er een aanzienlijke waardevermindering van het on
roerend goed plaatsvinden. Een uitsterfregeling, die een beperking kan vormen op het normale 
overgangsrecht maar wel zaaksgebonden is, is in casu een meer rechtvaardige oplossing. De ge
meenteraad dient conform de aangehaalde jurisprudentie in overweging te nemen of een zoge
noemde uitsterfregeling kan worden opgenomen. Een dergelijk uitsterfregeling is niet persoons
gebonden en biedt meer rechtszekerheid.

9
8
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De raad heeft in casu onvoldoende inzichtelijk gemaakt in hoeverre hij rekening heeft gehouden 
met de belangen van cliënten bij de keuze tussen het opnemen van een persoonsgebonden over
gangsrecht of het opnemen van een uitsterfregeling. Het voorontwerp is op dit punt niet deugde
lijk gemotiveerd en dus in strijd met artikel 3:46 Awb. Bovendien is de raad ten onrechte uitge
gaan van onjuiste gegevens: er rust geen persoonsgebonden beschikking op de wo
ning/voormalige bollenschuur!

Cliënten zien zich wederom geconfronteerd met onzorgvuldig handelen zijdens de gemeente 
aangezien zij over dezelfde kwestie al in 2003 de bezwaarprocedure hebben doorlopen en het 

College toegaf dat er anders dan in eerste instantie werd aangenomen, sprake is van een over
gangsrecht als het gaat om gebruik van de bollenschuur als woning en daarmee ook een zaaksge
bonden uitsterfregeling. Deze situatie wordt ook bevestigd door berekening en aanslagen WOZ 
waarden: de bollenschuur wordt beschouwd als vrijstaande woning en als zodanig aangeslagen.

Gaarne verzoek ik u uw plan aan te passen conform de bestaande belangen van cliënten.

Hoogachtend,

DAS

Mw. mr. A. Barada
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GEMEENTE VELSËN 

12 MEI 2016

Op voorhand per e-mail: ro@velsen.nl.

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

INGEK NR
GEMEENITiêlWELSEN

12 MEI 2016

Betreft: Inspraak reactie voorontwerp bestemmingsplan Duingebied

Santpoort-Zuid, 12 mei 2016

Onderwerp: Horeca op Tennispark Brederode

Geacht Coiiege,

Hierbij schrijf ik u namens de vennootschap onder firma Tennispark Brederode en haar vennoten M. 
Huijbens, mevrouw C. Huijbens en mevrouw S. Huijbens, expioitanten van Tennispark Brederode 
gevestigd aan/bij de Brederoodseweg 43 te 2082 BS Santpoort-Zuid, alsmede namens mevrouw C.B. van 
den Broek en de heer J. Huijbens, dat ben ik zeif, de rechthebbenden op het perceel waarop tennispark 
Brederode is gevestigd.

Heei lang geleden in 1935 is onze accommodatie opgericht als Paviljoen Brederode met 12 tennisbanen. 
Het was de ingang van de Ruïne van Brederode en vele passanten namen er een drankje of een 
uitsmijter, zeifs veie schoolreisjes met de bekende ranja streken er neer. Midden vijftiger jaren is de 
ingang van de Ruïne naar de Velserenderlaan verplaatst. U begrijpt, dat toen nog steeds passanten en 
mensen uit de buurt voor een hapje en een drankje iangskwamen. Santpoort-Zuid is nooit erg bedeeld 
geweest aan ontmoetingsplaatsen, waar ook op de dag wat geconsumeerd kan worden. Kortom, sinds 
1935 is er sprake van zelfstandige horeca.

Na verloop van tijd is de horecageiegenheid steeds meer, zonder het karakter ais zelfstandige horeca te 
verliezen, ook gebruikt door de leden van de tennisbaan. Zo blijven ouders, die hun kinderen naar 
tennisles brengen blijven ook een hapje eten. Sponsoren komen hier met hun relaties al dan niet in 
combinatie met tennis. Ook de tennisbanen functioneren particulier en worden er bedrijfs- of 
familetoernooitjes gehouden, leder jaar is er de straatbarbecue van de Brederoodseweg, waar ca. 100 
bewoners gebruik van maken. Leden die een grote band met het park hebben houden er hun 
verjaardagreceptie of bij overlijden wordt de condoleance hier gehouden.

De omvang en aart van de inrichting is bepaald niet geschikt om als partycentrum te fungeren en 
hiervoor is dan ook nooit enige werving voor gedaan. Wel hechten wij er waarde aan om het pand, naast 
horecagelegenheid voor de leden van de tennisbaan, te blijven gebruiken als zelfstandige 
horecagelegenheid. Volgens het activiteitenbesluit mogen wij 12 keer per jaar een ontheffing aanvragen, 
waarbij versterkende muziek kan worden gespeeld. We kunnen stellen dat het hier een vorm van horeca 
betreft, die beslist niet zal ontploffen.
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Overtredingen worden nooit geconstateerd en klachten beperken zich tot 1 huisgezin (fam. S. J. de 
Groot), waarbij de eigenlijke reden is, dat zij vinden dat wij maar een halfjaar per jaar open mogen zijn 
en indien wij een maandje langer zouden open blijven hun woning minder waard zou kunnen worden.

Kortom, ten onrechte is in het voorontwerp bestemmingsplan duingebied opgenomen dat in de 
horecagelegenheid alleen aan de sportfunctie ondergeschikte bijbehorende horeca is toegestaan en 
wordt het gebruik als zelfstandige horeca wegbestemd/onder overgangsrecht geplaatst.

Gezien het particuliere karakter waarop onze totale exploitatie mede is gericht en jaren heeft bestaan 
vragen wij u om er voor te zorgen dat de horecagelegenheid, naast de bestemming zoals reeds verwerkt 
in het voorontwerp bestemmingsplan Duingebied, bestemd wordt als 'Horeca B' inrichting conform de 
definitie van het onderhavige bestemmingsplan. Als een dansschool en snookercentrum hiervoor 
gekwalificeerd werden, moet dat bij ons toch zeker geen probleem zijn. Wij wijzen er ook op dat de hele 
zinsnede horeca ondergeschikt aan een bepaalde sport accommodatie is ontstaan omdat gesubsidieerde 
sportverenigingen oneerlijk concurreerden met de bestaande horeca. Men sprak dan van 
para-commercialisme en dat is bij ons geenszins het geval.

In 2004 toen wij onder bestemmingsplan Santpoort-Zuid 1 vielen hebben wij de gemeente ook gewezen 
op de mogelijk conflicterende situatie tussen bestemmingsplan en feitelijk gebruik. Het 
ontwerpbestemmingsplan zegt dat wij ons huidig bedrijf mogen voortzetten, maar in een gesprek 
onlangs met o.a. Angelique Braams van de afdeling vergunningen bleek, dat dit nog steeds conflicterend 
is. Vandaar de noodzaak om het bestemmingsplan aan te passen.

Met vriendelijke groet.

J. Huijbens 
Brederoodseweg 43 
2082 BS Santpoort-Zuid
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GEMEENTE VELSEN 

1 2 MEI 2016

INGEK NR
Op voorhand per e-mail: roSvelsen.nl.

College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 465 
1970 AL Umuiden

gemeente VELSEN

12 MEI 2016

Betreft: Inspraak reactie voorontwerp bestemmingsplan Duingebied

Santpoort-Zuid, 12 mei 2016

Onderwerp: Brederoodseweg 43a, ook wel voormaling Tinholt-huis genoemd

Geacht College,

Hierbij schrijf ik u namens de vennootschap onder firma Tennispark Brederode en haar vennoten M. 
Huijbens, mevrouw C. Huijbens en mevrouw S. Huijbens, exploitanten van Tennispark Brederode 
gevestigd aan/bij de Brederoodseweg 43 te 2082 BS Santpoort-Zuid, alsmede namens mevrouw C.B. van 
den Broeken de heerJ. Huijbens, dat ben ikzelf, de rechthebbenden op het perceel waarop tennispark 
Brederode is gevestigd.

We zagen dat het perceel aangrenzend aan ons paviljoen met terras bestemd is in het voorontwerp 
bestemmingsplan Duingebied als 'Agrarisch met waarden'.

Volgens het bestemmingsplan zou dit inhouden dat er ook hobbymatig paarden gehouden mogen 
worden. Uit milieu overwegingen kunnen wij dat niet accepteren. In het verleden, voor 2002, hebben 
we een tijdje gedoogd dat er paarden werden gehouden. Wij gunden onze buurman wat extra 
inkomsten. Echter, gedurende deze periode leefden wij in een ware vliegenplaag. In de keuken hingen 
wel 10 kleefstrippen en dat was nog niet afdoende. Gelukkig voor ons moest de buurman door een 
schuldsanering van overheidswege zijn bedrijf na enige tijd staken. De bestemming 'Agrarisch met 
waarden' met de mogelijkheid van vliegen aantrekkende veehouderij kunnen wij dus niet accepteren.

Met vriendelijke groet.

J. Huijbens 
Brederoodseweg 43 
2082 BS Santpoort-Zuid
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GEMEENTE VELSEN 

1 2 MEI 2016

INGEK NR 
Doclnfo

GEMEENTE VELSEN

12 MEI 2016

Santpoort Zuid, 11 mei 2016

A.C. van Nood 
Brederoodseweg 71 
2082BT Santpoort Zuid

aan

Het College van 
Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Velsen 
Postbus 465 
1970 AL IJmuiden

Inspraakreactie Bestemmingsplan Duingebied 

Geacht College,

Met belangstelling volgen wij de voorbereiding en presentatie van het Bestemmingsplan 
Duingebied van uw College.
Deze week hebben wij ook de inloopavond bezocht, die door u was georganiseerd te 
Santpoort-Noord.

Het is duidelijk dat door het College en ook door de betrokken ambtenaren veel werk is 
verzet en inspanningen zijn gedaan om zowel een werkbaar plan te presenteren en de 
medeburgers hierover op de juiste wijze te informeren.
Om te beginnen willen wij graag nadrukkelijk onze waardering hierover uitspreken.

Maar aan een lange termijn Bestemmingsplan hoort ook een visie ten grondslag te 
liggen.
En het is juist hierop dat dit Ontwerp Bestemmingsplan de toets der kritiek niet kan 
doorstaan.
De Gemeente Velsen ziet klaarblijkelijk niet in dat in het betreffende Duingebied 
deelproblemen maatwerk vragen en krachtige bestuurlijke handelen vereisen. Dat is niet 
globaal op te lossen door agrarische bestemmingen (achteraf) als woonbestemmingen te 

benoemen.

Dit gebrek aan visie in combinatie met de recente historie waarbij de Gemeente Velsen 
bij herhaling blijk geeft niet veel waarde te hechten aan handhaving en naleving levert 
een uiterst zorgelijke situatie op voor de toekomst van dit Duingebied.

Als wij de omgeving van de Sauna Riderrode en Velserend ais pilot-studie onder de loep 
nemen, dan is het een aaneenschakeling van beleid achteraf en handhaving met 
fluwelen handschoenen en watjes in de oren als burgers zich beklagen.
Uw “-Startdocument Velserend-” heeft de status nulmeting ter vaststelling. Opmerkelijk is 
dat het gebied Velserend rond de sauna buiten dit Bestemmingsplan is gehouden.

De voorbeelden: de detonerende neonverlichting tegenover het cultureel erfgoed van de 
Ruïne van Brederode, de illegale zandwal langs de Bergweg, de illegale hekken en 
parkeerplaats.
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De voorlichters van de Gemeente gaven dinsdag J.1. toe dat er fouten zijn gemaakt bij de 
vergunning verlening, maar dat de neonverlichting en andere zaken nu als 
onderhandelingsruimte zal worden gebruikt met de procederende opponent.
Wij kunnen constateren dat de Gemeente zich heeft laten koeioneren door Bokx 
Vastgoed (later BMG-Vastgoed) en dat naleving en handhaving het beste met de 
wapenspreuk van Nederland kan worden omschreven, echter: Je ne maintaindrai pas (Ik 
zal niet handhaven)

Moeten wij als burger nu ons vertrouwen uitspreken in de Gemeente Velsen als het om 
dit Voorontwerp Bestemmingsplan Duingebied gaat?

Integendeel.
De normale volgorde: VoorontwerpBestemmingsplan - Bestemmingsplan - Aankoop
Grond - Bouwvergunning - Woonvergunning verloopt hier volledig in omgekeerde 
volgorde: "

Een tweede voorbeeld:
De grond en tuinbouwkassen van het Perceel Brederoodseweg 41 te Santpoort
De verkoop heeft al plaatsgevonden
(Kadaster 10-5-2016 Koopsom € 575000,-12-02-2016)
Alle bouwplannen liggen ter inzage bij Projectontwikkelaar Wibaut die letterlijk schrijft in 
het uitonderhandelde kader “Ruimte voor Ruimte”:

“-In ruil krijgen wij de bouwrechten voor twee tot drie woningen-"

Uw Voorontwerp Bestemmingsplan spreektduidelijke taal: de bebouwing dient, zowel 
qua oppervlakte (m2) als volume (m3), beperkt te zijn.
De Projéct Ontwikkelaar tekent intussen drie villa’s met elk een lengte van meer dan 20 
en een breedte van bijna 10 meter.
De Gemeente wekt de indruk op de inloopavond: Ja helaas wij zijn helaas ongewenst 
zwanger geraakt. Een beetje zwanger kan helaas niet. Van de burgers vragen wij begrip 
voor Ruimte voor Ruimte. Het zou wel eens de bevalling van een driekoppige draak 
kunnen worden, maar de kassen gaan dan wel weg.

De Provincie NoordHolland schrijft in Febr. 2014 bij de Evaluatie Ruimte voor Ruimte 
onder Gebiedsontwikkeling onder “Effecten van de Uitvoeringsregeling”:
-Ruimte voor Ruimte kan averechts werken. In het verleden ruimde de tuinder zelf zijn 
onbruikbare kas op. Nu er verwachtingen zijn gewekt, werkt dat niet meer- 
Ja, dat hadden wij ook al begrepen.

Wij kijken als bewoners en burgers niet primair aan tegen verwaarloosde kassen, maar 
veel belangrijker tegen een falend Gemeentebeleid waarbij ons nota bene nu in 
omgekeerde volgorde wordt verzocht om te tekenen bij het kruisje.
“Ruimte voor Ruimte”? Benoem het dan ook eerlijk: “Geld voor Geld”
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Nee dus!!
Zo gaan wij als integere Burgers niet om met de Overheid en wij verwachten 
ook niet dat de de Gemeente Velsen zo omgaat met ons als Burgers en 
betrokkenen

Als u als College van B&W denkt in deze volgorde van handelen , de instemming van 
burgers te kunnen krijgen over het te voeren (of eerlijken gevoerde!) beleid met 
betrekking tot het voorgestelde Ontwerp Bestemmingsplan, dan is het antwoord: neen wij 
laten ons niet in het pak naaien.
Een pak, waarvan advocaten en projectontwikkelaars het voorkeursrecht hebben 
gekregen om de stof, de kleur, de maat en zelfs het garen uit te kiezen, waarmee 
genaaid wordt en genaaid gaat worden.
Voordat de belangrijkste stake-holders; de burgers en bewoners en natuurlijk niet in de 
laatste plaats de Natuur, de Zeldzame vogels en Diersoorten, het Stiltegebied, de 
Ooievaars maar een woord hebben kunnen uitspreken.

Vergist u zich niet dit is niet zomaar een mening of een statement.
Dit is ook een aanzegging: Samen met veel bewoners hebben wij over verschillende 
aspecten juridisch advies ingewonnen.

Over Planschade schrijft uzelf als College het volgende op 17 februari 2009:

- Beleid Toepassing Artikel 3.23 van de Wet Ruimtelijke Ordening-

Tegemoetkoming in de schade
Op grond van artikel 3.1 van de WRO kennen Burgemeester en wethouders degene die in de 
vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak 
schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid van dit artikel genoemde 
oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor 
rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet 
voldoende anderszins is verzekerd.
Op 9 augustus 2005 heeft het college besloten om in voortkomende gevallen middels een 
verhaalcontract deze kosten te verhalen op de initiatiefnemers van een project waarvoor een 
planologische procedure wordt gevoerd.
Inden er een onthejfingsprocedure ex artikel 3.23 van de WRO gevoerd wordt, kan er dus 
aanleiding zijn een verhaalscontract te sluiten met degene die verzoekt om de ontheffing. Op 
basis van artikel 6.4a van de WRO is het mogelijk een der gelijke overeenkomst af te sluiten. 
Indien nader onderzoek (risicoanalyse) uitwijst dat de planologische maatregel leidt tot 
schade bij derden bestaat er aanleiding een verhaalsovereenkomst op te stellen. Op basis 
van
deze risicoanalyse worden contractuele afspraken gemaakt over het verhaal (compensatie 
van de tegemoetkoming in de schade) van de kosten van de tegemoetkoming in de schade op 
de initiatiefnemers van het project waarvoor een procedure ex artikel 3.23 van de WRO 

wordt gevoerd.
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Het zal ongetwijfeld ook u duidelijk zijn dat dit Voorgestelde Bestemmingsplan Duingebied 
kan rekenen op brede steun van project-ontwikkelaars, advocaten en investeerders, die 
mogelijk minder geïnteresseerd zijn in democratische processen dan de gemiddelde Burger. 
Maar daarna begint het draagvlak al snel haarscheuren breuklijnen te vertonen.

Op en om de tafel en (niet eronder) hoort opnieuw eerlijk overleg gevoerd te worden over 
een  Ontwerp Bestemmingsplanvoordat en niet nadat er al overeenkomsten zijn gesloten, die 
al aanbeteed en of uitgevoerd zijn of worden en worden bekrachtigd met derden.

(Ontwerp-)Bestemmingsplannen hebben per definitie als eigenschap dat zij een lange termijn 
visie uitstralen, die eerlijk recht doet aan verscheidene toekomstige belangen en waarden van 
het betrokken gebied.

Als dit Bestemmingsplan echter in plaats daarvan gebruikt wordt om als stoplap te dienen en 
datgene af te dekken wat is misgelopen door zwak beleid of te verbloemen wat al is 
bekokstoofd met andere partijen dan-verdient het niet gesteund te worden door betrokken' 
Burgers of de Raadsleden binnen het democratisch proces

Hoog^

A.S»4^NQpd^

cc.: Een kopie van deze brief is gestuurd naar de fractievoorzitters der Politieke Partijen 
binnen de Raad.

Ik verzoek u vriendelijk ontvangst van deze brief schriflelijk aan ondergetekende te 
bevestigen
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GEMEENTE VELSEN

t
k:.

Op voorhand per e-mail: rofBvelsen.nl.

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 465
1970ALlJmuiden

1 2 MEI 2016

Betreft: inspraak reactie tegen de ontwikkeling ten Noordwesten van de tennisbaan

Santpoort-Zuid, 12 mei 2016

Onderwerp: inspraak reactie bestemmingsplan Duingebied 

Geacht College,

Hierbij schrijf ik u namens de vennootschap onder firma Tennispark Brederode en haar vennoten 
mevrouw M. Huijbens, mevrouw C. Huijbens en mevrouw S. Huijbens, exploitante van Tennispark 
Brederode gevestigd aan/bij de Brederoodseweg 43 te (2082 BS) Santpoort-Zuid alsmede namens de 
mevrouw C.B. van den Broek en de heer J. Huijbens (dat ben ik zelf), de rechthebbenden op het perceel 
waarop het Tennispark Brederode is gevestigd.

Naar aanleiding van de ontwikkeling in het bestemmingsplan Duingebied, welke daarin onder de 
noemer Brederoodseweg 41 is opgenomen meen ik enige zienswijzen te moeten inbrengen.

1: geschiedenis. Sinds meer dan 50 jaar was er op die plaats geen enkele bebouwing mogelijk. De vorige 
eigenaar T.Willemse wilde er toen een bedrijfswoning neerzetten. Hij kreeg toen slechts toestemming 
voor een eenvoudige prefab woning, die binnen een week moest worden opgezet.

In de negentiger jaren is deze eigenaar van overheidswege gesaneerd, waardoor hij een uitkering kreeg 
en zijn bedrijf niet meer mocht voortzetten. In 2004 is hij overleden en is het perceel na enige tijd door 
de erven te koop gezet. Er zijn vele bieders geweest, waarbij er een aantal gewoon met 1 woonhuis 
genoegen wilde nemen. Uiteindelijk is er een gedeelte van de tuinderij door projectontwikkelaar 
Wibout, nadat er in samenspraak met de gemeente een plan is gemaakt, in februari 2016 gekocht. De 
achterliggende grond voor het plan kan zijn om het aanzien van het gebied te verbeteren. Dit is niet 
gelukt, omdat de familie Willemse, die het hebben laten verloederen nog een gedeelte van de gewezen 
tuinderij in bezit hebben. Dit is nu uitgerekend het gedeelte, dat aan publiek gebied grenst. Wat zij nog 
aan troep wilde bewaren hebben zij naar dat gedeelte verplaatst.

2: In het onderhavige voorontwerp bestemmingsplan is in artikel 20.1.5 ten behoeve van deze locatie 
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Allereerste merken wij op dat er thans nog geen sprake is van 
een voldoende concreet en inhoudelijk uitgewerkt plan dat op uitvoerbaarheid kan worden beoordeeld. 
Derhalve is ten onrechte deze wijzigingsbevoegdheid in het voorontwerp bestemmingsplan 

opgenomen.
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Kortgezegd voorziet dit artikel in het volgende plan: Het verkochte gedeelte stond niet direct in het zicht 
van publiek en vanaf de tennisbaan zorgden afschermdoeken ervoor, dat het uitzicht goed bleef. We 
hebben begrepen, dat de ontwikkelaar omdat de milieuzone van SOM wordt geschonden een aarde wal 
van 3M hoogte met beplanting wil aanleggen om hinder van geluid en licht te voorkomen, zodat hij toch 
dichter tegen de tennisbaan aan kan bouwen. Er zouden 3 boerderijachtige woningen worden 
gerealiseerd.

De ontsluiting van het gewraakte plangebied zou dwars door onze accommodatie moeten gaan, via een 
weggetje van 3M breed, welke volgens een mogelijke erfdienstbaarheid zou kunnen worden gebruikt.

3: zienswijzen. De ruimte voor ruimte regeling is niet nodig en niet gewenst, het dient slechts als 
argument.

De eigenaar heeft 20 jaar geleden zijn bedrijf gestaakt en is in 2004 overleden. Het perceel met 1 
woning erop was goed verkoopbaar voor louter bewoning. Er is dus geen menselijk argument om de 
regeling toe te passen. De nieuwe eigenaar zal, zeker daar de oude woning al vele jaren onbewoonbaar 
is, een duurzame grotere woning willen bouwen. De gemeente zou de nieuwe eigenaar gewoon kunnen 
gelasten zich aan zijn zorgplicht te houden.

Met het uitvoeren het plan is er niets opgelost. De verloedering heeft zich alleen maar verplaatst naar 
het perceel direct naast het terras van de tennisbaan. Veel van de troep van het oude perceel staat daar 
nu in de openlucht ten toon gesteld. De kas op dat perceel zit vol asbest en stort aan alle kanten in en 
het hele perceel is totaal verloederd.

De ontsluiting van het plan via het weggetje, dat eigendom is van het tennispark is zeer ongewenst. Wij 
hebben de projectontwikkelaar, voordat hij het perceel kocht op de hoogte gesteld, dat wij via onze 
advocaat mr. S. Levelt een brief gestuurd hebben naarde heren Willemse, dat als de plannen die nu ter 
tafel liggen doorgaan, zij eerst toestemming van ons moeten hebben om het weggetje te gebruiken.

Het gebruik van het weggetje gaf met 1 gezin al moeilijkheden. Er tennissen bij ons 400 kinderen, die 
van het terras naar de tennisbaan, dat daar nu net door het weggetje wordt doorkruist, moeten lopen. 
In het verleden hebben we al eens aangifte moeten doen voor roekeloos rijgedrag van een van de 
Willemses. Bij de ingang worden de kinderen door hun ouders afgezet, wat tot kleine verstoppingen 
leidt. Ook het aan en afrijden naar het parkeerterrein geeft verstoppingen. Te pas en te onpas werden 
wij door de Willemses er aan gehouden om ten alle tijden vrije doorgang te verlenen. In het gewraakte 
plan krijgen we te maken met 4 eigenaren, waarvan er 2 zoals nu bekend is, een beroep hebben, 
waarbij zij hun beroep aan huis kunnen houden. Het lijkt me, dat men een dergelijke situatie ons niet 
kan aandoen.

Op zichzelf zijn woningen op die plaats niet zo heel verschrikkelijk, omdat ze redelijk uit het zicht komen 
te staan. Milieuzones zijn niet voor niets uitgevonden, zodat er op zijn minst afspraken dienen te 
worden gemaakt omtrent overlast. De woningen kunnen volgens artikel 20.1.5 lid 3 van het 
voorontwerpbestemmingsplan namelijk zeer dicht op de tennisbaan worden gebouwd. Hierdoor komt 
mogelijk het gebruik van de tennisbaan als tennisbaan in gevaar. Voorts is de ontsluiting over het
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weggetje beslist uit den boze en loopt ook nog eens op een meter afstand van de tennisbanen, waarop 
uiteraard getennist wordt. Dit verdraagt zich niet met deze sport. Mocht men toch besluiten, dat er 
woningen mogen komen, dan zijn er echt wel mogelijkheden ergens naar de Velserenderlaan toe. We 
kunnen u verzekeren, dat deze laan zeker niet historischer is en oogt, dan ons weggetje en tennispark.

In het kort kunnen we van dit plan zeggen, dat het is gemaakt enkel ten faveure van een 
projectontwikkelaar, terwijl het tennispark in alle opzichte hiervan de dupe is.

Voor de goede orde melden wij u. dat deze inspraakreactie wordt ingediend namens de tennisclub 
LTC Ruïne van Brederode, v.o.f. Tennispark Brederode en de eigenaren C.B. Huijbens van den Broek en 
J. Huijbens

Met vriendelijke groet.

J. Huijbens 
Brederoodseweg 43 
2082 BS Santpoort-Zuid
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         Santpoort, 10 mei 2016 
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
Postbus 456 
1970 AL IJmuiden 
 
Betreft: inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Duingebied 
     
Graag maken wij van de mogelijkheid gebruik te reageren op het voorontwerp 
bestemmingsplan Duingebied.   
 
 
Wat betreft boerderijencomplex Middenduin (nr’s  89 en 85) 
Wij zijn zeer gecharmeerd van:  

1) Het cultuurhistorisch erfgoed van het Boederijencomplex Midenduin en willen dat de 
cultuurhistorische waarde van dit Rijksmonument en van schuren/opstallen nu en in 
de toekomst op geen enkele wijze in gevaar komt door  woonbestemming die nu 
voorgesteld wordt en dat de bestemming agrarisch met waarde blijft (ipv de nu 
voorgestelde bestemming wonen).   

2) de  huidige, duurzame en groen-vriendelijke exploitatie van de gronden door Ekogron 
en willen niet dat deze in gevaar komt. Het lijkt ons goed als in het BP Duingebied de 
huidige exploitatie als passend wordt omschreven binnen de bestemming natuur, 
zoals voorgesteld.    

 
Tijdens de inloopavond in het Dorphuis terras op 10 mei jl gaven medewerkers van de 
gemeente aan dat voor de percelen rond boederijen-complex Middenduin   de agrarische 
bestemming van de percelen zal worden veranderd in de bestemming 'Natuur”,  omdat dit 
past binnen de Ecologische Hoofd Structuur. Zij moesten echter het antwoord schuldig 
blijven op de vraag waarom het aangrenzende perceel (met het ooievaarsnest, eigendom 
van Natuurmonumenten, met dezelfde huidige bestemming agrarisch met waarde) tussen 
boerderijencomplex Middenduin, huizen van de Brederoodseweg en het kassencomplex dan 
ook niet wordt veranderd in bestemming natuur. Het lijkt niet meer dan logisch voor dit 
aangrenzende perceel met unieke landschap en natuur (ooievaars, vossen, reeën, 
roofvogels, ijsvogels, etc) ook de bestemming te wijzigen van agrarisch met waarde in 
natuurbestemming in het kader van de  EHS. Bovendien is de huidige begrazing van de 
weilanden op dit perceel toegestaan binnen de natuurbestemming. Ivm  mogelijke 
ontwikkelingen op het perceel kassengebied (Brederoodseweg 41) is er juist nu veel voor te 
zeggen van bovengenoemd perceel natuurbestemming te maken.  
 
Tav perceel Brederoodseweg 41 tekenen wij bezwaar aan tegen de bouw van de 3 
voorgestelde villa’s omdat dit een aanslag is op de natuur- en groenwaarde.  Wij zijn van 
mening dat de voorgestelde herontwikkeling niet bijdraagt tot verbetering van de 
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurcontext. Een kas voor een woning heeft 
volgens ons ook niets met ruimte voor ruimte te maken. De ooievaar (die nu zit te broeden) 
komt in ieder geval nooit meer terug als er in plaats van een (dode) kas,  drie lawaai- en 
lichtbronnen komen.   
Wij zijn het eens met de voorwaarden die in het VO BP Duingebied worden gesteld dat de 
bebouwing zowel qua oppervlakte (m2) als volume (m3) beperkt dient te zijn. De 
uitgangspunten “Herontwikkeling onder voorwaarden: kwaliteit” klinken goed, maar de 
huidige tekeningen van de 3 villa’s laten zien dat de schoen wringt mbt het begrip “beperkt”. 
De door de projectontwikkelaar voorgestelde villa’s van 20 bij 9 meter (oppervlakte veel 
groter dan woningen Brederoodseweg) vallen wat ons betreft absoluut niet onder het begrip 
“beperkt” . Maximale bouwhoogte van 4.5 meter stemmen wij mee in. Tijdens de inloopavond 
verwezen de ambtenaren van de gemeente naar de samenwerking en goedkeuring met resp 
door de provincie (in het kader van de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte). Wij zijn 
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gemeente velsen 

28 APK. 2016

ingek nr
Doclnfo

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Velsen 

Postbus 456 

1970 AL IJmuiden

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Duingebied

Santpoort 22-04-2016

Oe

20/S

Geacht College,

Wij zijn geschrokken van de koerswijziging in het voorontwerp ten opzichte van het startdocument.

Boerderij Middenduin dateert uit de 18^ eeuw en is historisch gezien onder andere van belang voor 
de omliggende agrarische graslanden.

Tegenwoordig ook van belang voor het beheer van het - Landgoed Hoeve Middenduin- en het bedrijf 
Ekogrön.

Ekogrön is een atypisch agrarisch natuurbeheerbedrijf, uniek in Nederland, waarvoor geen 
regelgeving voorhanden is. We zijn zeker geen loonbedrijf.

Wij hebben ons hier in 2011 kunnen vestigen na uitvoerig onderzoek door ingenieursbureau 
Oranjewoud, Natuurmonumenten, Ekogrön, milieudienst en gemeente.

Dit alles op basis van de agrarische bestemming. Er zijn honderdduizenden euro's geïnvesteerd om 
ons bedrijf op deze locatie mogelijk te maken.

"De agrarische structuur mag niet verder verzwakt worden, de resterende graslanden dienen in 
stand te blijven" zoals is verwoord in uw concept bestemmingsplan, onderschrijven wij volledig. 
Daarom zal de huidige bestemming gehandhaafd moeten worden. Het perceel grasland ten oosten 
van de hooibergen, essentieel voor onze bedrijfsvoering, dient daarom ook agrarisch met waarden te 
blijven.

Ekogrön voldoet aan alle voorwaarden genoemd in de Structuurvisie, te weten:

Landschap

Het landschap moet steeds de onderlegger zijn van ruimtelijke ontwikkelingen 

Binnenduinrand

In dit deelgebied gaat het er vooral om de bestaande waarden voor de toekomst veilig te stellen en 
te verhogen

Gewenste ontwikkelingen

Als de klassieke agrarische functie niet meer voldoende draagkracht heeft, moeten alternatieven 
gevonden worden die hier aan bijdragen. De gemeente biedt daarom ruimte aan nieuwe functies als 
deze bijdragen aan het behoud of ontwikkeling van het landschap
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Van: A.P.M.Peeters 

Brederoodseweg 101 

2082 BT Santpoort-Zuid Santpoort-Zuid, 23 april 2016

Aan de Gemeenteraad Velsen 

Postbus 465 

1970 AL Umuiden

GEMEENTE VELSEN

2 8 m. 20t6
INGEK NR 

Docinfo

Geachte leden van de Raad,

Uit het voorontwerpbestemmingsplan Duingebied hebben ondergetekenden opgemaakt dat het 
College van B en W voornemens is de agrarische bestemming van de Hoeve Middenduin, 
Middenduinerweg 89 te Santpoort-Zuid en de daarbij liggende landerijen te veranderen naar 
woonbestemming.

Dat betekent, dat in de nabije en verdere toekomst het karakter van dit natuurvriendelijk gebied zal 
worden vernietigd. Ondergetekenden zijn het niet eens met deze ontwikkeling en maken ernstig 
bezwaar tegen dit plan.

Het natuurkarakter van de Hoeve en het omliggende gebied is uitermate belangrijk voor de planten, 
dieren en mensen die er leven. Daarnaast zal het karakter van de Ruïne van Brederode worden 
aangetast.

Ondergetekenden verzoeken u, leden van de Raad, dringend, stappen te ondernemen bij het College 
van Burgemeester en Wethouders om deze desastreuze ontwikkeling tegen te gaan.

Hoogachtend,

Familie Van Munster, Brederoodseweg 97,2082 BT Santpoort-Zuid, 

R. van Munster —

J.M. van Munster-Menger ^

Familie Peeters, Brederoodseweg 101,2082 BT Santpoort-Zuid

A.P.M. Peeters 

L.A.M. Peeters-Derriks
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