V3^St3.tC

Afdeling bestuursrechtspraak
gemeente VELSEN

19 OKI. 2015
ingek NR
Docinfo

Raad van de gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJMUIDEN

Datum

Ons nummer

16 oktober 201 5

201507266/2/Rl

Uw kenmerk

Onderwerp

Behandelend ambtenaar

Velsen
bp. Spaarnwoude
/Verzoek om voorlopige voorziening

I. Velsink
070-4264835

Hierbij ontvangt u kopieën van nadere stukken die in de bovenvermelde zaak zijn
ingediend.
Zoals u is meegedeeld, zal de zaak op 20 oktober 201 5 worden behandeld op een
zitting.
Hoogachtend,
de griffier
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Betreft: aanvullende argumentatie voorlopige voorziening betreffende ontwerp bestemmingsplan
Spaarnwoude, zaaknummer 201507266/1/Rl

Spaarndam, 15-10-2015

Geachte voorzitter.
Wij hebben een verzoek voor een voorlopige voorziening ingediend voor het bestemmingsplan
Spaarnwoude, zaaknummer 201507266/1/Rl. Inmiddels hebben wij van de gemeente Velsen een
papieren versie ontvangen van het huidige, vigerende bestemmingsplan voor dit gebied. In reactie
hierop sturen wij u hierbij een nadere argumentering van ons verzoek om een voorlopige
voorziening, waarin wij de geboden haast benadrukken.
Wij hebben het ontwerp bestemmingsplan vergeleken met het vigerende bestemmingsplan en
constateren het volgende.
Wanneer het ontwerp bestemmingsplan wordt vastgesteld, worden de mogelijkheden voor
aantasting van de natuur aanzienlijk verruimd. Wanneer het ontwerp bestemmingsplan wordt
vastgesteld, kan niet meer handhavend worden opgetreden tegen bijvoorbeeld de verstoring door
brommers en solexen die nu in toenemende mate een toeristische route rijden in het natuurgebied.
Om een verdere onomkeerbare aantasting van de natuurwaarden te voorkomen, is haast geboden.
Ook opent het ontwerp bestemmingsplan de weg voor onder meer de aanleg van een kabelskibaan
in de Ecologische hooftistructuur in de Westbroekplas. Dit staat op gespannen voet met de
natuurwaarden die om rust vragen. Wij willen dat voorkomen.
Ook geeft het ontwerp bestemmingsplan een verruiming van de mogelijkheden om het
werelderfgoed van UNESCO verder aan te tasten binnen dit gebied. Met narne geldt dit voor de
kernwaarden van de liniewal en het inundatiegebied (de ijsbaan). Deze kernwaarden krijgen in het
ontwerp bestemmingsplan de enkelbestemming 'recreatie'. De cuttuurhistorische waarde van het
werelderfgoed is geschrapt op de verbeelding en wordt niet genoemd in de regels.
Hierdoor kunnen de monumentale bomen bij de liniewal nu worden gekapt, het wegprofiel van de
redoute (de smalle weg achter de liniewal waar de soldaten zich verschansten) kan onomkeerbaar
worden aangetast en ook de liniewal zelf, zonder dat daartegen handhavend kan worden
opgetreden. Evenzo kunnen hierdoor bijvoorbeeld parkeerterreinen en bouwwerken worden
aangelegd in het inundatiegebied, zonder dat daartegen handhavend kan worden opgetreden.

Het schootsveld is in het vigerende bestemmingsplan niet genoemd. Conform de huidige wet- en
regelgeving is dat wel noodzakelijk, ter bescherming van ook deze kernkwaliteit.
Alles overziend constateren wij, dat het ontwerp bestemmingsplan de mogelijkheden voor
aantasting van zowel de natuurwaarden als de kernwaarden van het werelder^oed verruimt, terwijl
de huidige wet- en regelgeving (Barro en provinciale ruimtelijke verordening) de bescherming ervan
juist aanscherpt. Het zou jammer zijn als de aanpassing aan de wettelijke
beschermingsmogelijkheden nu worden uitgesteld.
De Stichting Vrienden van de Forten van Spaarndam en diverse andere stichtingen en verenigingen
nemen het nu al zo'n 20 jaar op voor de bescherming van deze waarden in dit mooie gebied aan de
stadsrand. Zij hebben zich voor de beide forten bij Spaarndam ingezet om genoemde waarden te
beschermen. Voor de kernwaarden van het naastliggende fort Bezuiden Spaarndam (gemeente
Haarlem) hebben wij de ruimte gekregen om de bescherming daadwerkelijk op ons te nemen, dat is
gelukt en de gedane investeringen zijn inmiddels terugverdiend. Voor de waarden van het
voorliggende gedeelte van het werelderfgoed en de natuur, vinden wij al jaren weinig gehoor bij de
gemeente Velsen en ook nu dreigt in het ontwerp bestemmingsplan de aandacht hiervoor wederom
verloren te gaan.
Er zijn al weer nieuwe plannen voor verdere intensivering van het gebruik van dit gebied in
voorbereiding. Deze plannen staan eveneens op gespannen voet met de bestaande waarden in dit
gebied. Wanneer ook de nieuwe plannen worden getoetst aan het ontwerp bestemmingsplan,
komen deze waarden opnieuw onvoldoende aan bot. Spoed is ons inziens dan ook belangrijk voor de
uitvoering van de wet- en regelgeving voor de bescherming van natuur en werelder^oed in dit
gebied.
Het vigerende bestemmingsplan is ouder dan 10 jaar. Wij hebben begrepen dat de gemeente
hierdoor geen bouwleges kan ontvangen voor verdere ontwikkelingen. Mogelijk kan een voorlopige
voorziening naast de eerder genoemde argumenten, een extra drijfveer zijn voor de gemeente om
met gezwinde spoed haar verantwoordelijkheid te nemen en ook deze waarden te beschermen.
Met vriendelijke groet,
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