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Inspreken in Cie Ontwikkeling 13-5-2015, aanvang 20.00u over agendapunt 10 
(waarschijnlijk 22.30u aan de orde) over Verklaring van geen bedenkingen ivm 
omgevingsvergunning Duinvlietspad 9B. 
 
 
Geachte Commissie, 
Ik ben ……. en spreek namens de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem. 
 
Na de toezegging van Wethouder van Spijk om te reageren op onze inspraak in uw 
commissie op 29 januari 2015 hebben we helaas niets meer vernomen. 
 
De omgevingsvergunning wordt weliswaar op een aantal punten beter beargumenteerd dan 
het oorspronkelijke ontwerp……. maar helaas wordt er opnieuw totaal voorbijgegaan aan de 
waarden die dit gebied heeft voor Haarlem. 
We willen vanavond niet in herhaling vallen als het gaat om onze argumentatie (zie daarvoor 
de tekst van onze zienswijze van november 2014 en onze inspreektekst van 29 januari 2015 
die u eerder ontving) en we beperken ons tot een aantal opmerkingen. 
 
Het is schrijnend te moeten constateren dat de gemeente Haarlem het belang van het WTG 
op papier en in Bestemmingsplannen onderschrijft, maar in de praktijk meewerkt aan 
vernieling en verloedering van dit gebied. In dit geval gaat het gewoon om semi-industriële 
activiteiten die al lange tijd grote schade toebrengen aan het gebied. Terwijl ondertussen 
aangrenzende stukken land niet worden gebruikt voor  tuinbouw. 
(Een recent voorbeeld ivm geluidshinder:  Vorige week sprak ik een bewoner van de 
Lorentzkade die vertelde steeds meer last te hebben van het geluid van de zaagmachines). 
 
Commissie, als u een verklaring van geen bedenkingen afgeeft aan B en W 
 
* Keurt u stilzwijgend goed dat een illegaal gebouwde grote loods in het Duinvlietbos 
gelegaliseerd wordt. 
 
* Keurt u stilzwijgend goed dat een andere loods, waarvan B en W op 30 november 2004 
heeft uitgesproken de vergunning te weigeren, gelegaliseerd wordt. 
 
* Vindt u het blijkbaar prima dat de afdeling Handhaving, ondanks onze herhaalde bezwaren 
(en die uit de wijk Oosterduin), vanaf 2002 geen actie heeft ondernomen. 
 
*Bent u er medeverantwoordelijk voor dat er alweer een stukje van het WTG niet groen, 
maar een bedrijventerrein wordt. En dat betekent ook dat de bestemming natuur, die u zelf 
aan dit gebied heeft willen geven, in één klap de nek wordt omgedraaid. 
 
De SWTH heeft laten zien niet alleen te protesteren tegen ongewenste ontwikkelen, maar 
vooral samen met gemeente Haarlem te willen werken aan behoud en ontwikkeling van dit 
waardevolle gebied. 

 
Wij verwijzen naar het voornemen  van de wethouder van Duurzaamheid, Wijken en 
Mobiliteit, verwoord in zijn brief van 3 februari 2014 aan de Commissie Beheer: 
“Het is mijn voornemen om de komende tijd samen met de provincie en de Werkgroep 
Westelijk Tuinbouwgebied de mogelijkheden te verkennen om het Landschapsbeheerplan 
weer nieuw leven in te blazen.” 
 
We hebben onlangs opdracht gegeven aan Bureau Erfgoedperspectief om een begin te 
maken met deze verkenningen op onze kosten en met instemming van de wethouder. 
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Intussen heeft de provincie de gronden die in handen waren van de Dienst Landelijk Gebied 
verworven met als doel natuurontwikkeling. 
Deze ontwikkelingen staan haaks op het verlenen van een verklaring van geen 
bedenkingen.. 
 
Bij onze gesprekken met politieke partijen krijgt de SWTH steevast te horen dat zij bijna 
zonder uitzondering staan achter de doelstellingen van het Bestemmingsplan 
Binnenduinrand.  
 
Wij verzoeken u dringend om nu eens de rug recht te houden, en de genoemde verklaring 
van geen bedenkingen niet af te geven.    
 


