Aan de griffie van Velsen.
Hierbij mijn inspreek van de sessie van over De Biezen op 4 april 2013. Over de
hobbymatige gebruiksgerichte paardenhouderij . Van Rob van Schie.

Geachte aanwezigen

In de nota behandeling zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan De Biezen.
Wordt mijn reactie niet juist vermeld en anders neergezet.
Ik ben hier als burger erg boos over ,is erg slordig want nu krijgt U een heel ander beeld van
de situatie.
En dan de Meno van de wethouder aan de raad.
Ten eerste over de verlichting. Er is nog nooit een stemming geweest of deze wel of niet
mag. Er is alleen gestemd over de paardenbak.
Hierna staat vermeld dat ik toestemming wil hebben voor bedrijfsmatige paardenhouderij op
mijn perseel. Ben hier toch kwaad omdat er hierdoor een heel verkeerd beeld wordt
verkregen.
Ik heb een zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan De Biezen. In de
zienswijzen is verzocht om de onderdelen die deel uitmaken van de hobbymatige
gebruiksgerichte paardenhouderij ook als zodanig te bestemmen.
De paardenhouderij bestaat niet alleen uit de paardenbak. Maar ook een stal , opslag van
hooi en stro , mest en opslag van materieel. Niet te vergeten paddocks en longeerbak. De
meesten hiervan zijn al jaren aanwezig.
In de beantwoording op de zienswijzen wordt het verzoek tot mijn grote verbazing omgezet
tot bedrijfsmatige paardenhouderij toe te staan.
Dat verbaast mij zeer omdat ik weet uit een brief van 2006 van milieudienst IJmond waar
duidelijk is staat vermeld: Tijdens het bezoek op deze locatie , in relatie tot de huidige
regelgeving , nooit bedrijfsmatig dieren gehouden kunnen worden.
Hoe dit idee is ontstaan van beroepsmatig weet ik niet.

Ook omdat ik bij het voorontwerpbestemmingsplan contact heb gezocht met de gemeente.
Ik wilde mijn zienswijzen maken maar tot mijn verbazing liep ik tegen twee verschillende
plannen aan. Een op de gemeente site en de andere op ruimtelijke plannen .nl ook de
verbeelding was verschillend.
Hierna met de desbetreffende ambtenaar een gesprek hierover gehad en ook kenbaar
gemaakt wat ik wilde in de Biezen.
Gelet dat ik van derde heb vernomen dat de desbetreffende ambtenaar met een collega wel
door het gebied zijn gelopen en met div. mensen rond de tafel hebben gezeten. Maar ik heb
ze niet gezien.
En dan tot de conclusie komt dat er in het bestemmingsplan div. dingen worden opgenomen
met de reden:
Het geen overeen stemt met het feitelijke gebruik te bestemmen .
Of , dit perseel conform het feitelijke gebruik te te bestemmen.
Nog een, daar wordt rekening gehouden met bestaand gebruik.
Wordt hier niet met verschillende maten gemeten ? ? ?

Ik hoop dat U rekening houdt met het feit dat er vier ruitersport in het gebied aanwezig
waren.
1 –Kweekerslaan.
2 Spekkenwegje.
3 Tegenover mij de caravanstalling. ( blijft ruitersport maar is in feite niet zo in gebruik ).
4 De manege op de rijksweg.
De enige die hier van overblijft is de rijksweg en tot mijn verbazig wordthier van alles
mogelijk gemaakt en gelegaliseerd.
Hoe heet dat ook weer : gelijke monniken ,gelijke kappen !

Tot slot vraag ik U zoals in mijn zienswijzen vermeld staat ,rekening te hoeden met :
Hier al meer dan 45 jaar paarden worden gehouden,
In 1978 een paardenstal met verblijf is neergezet met vergunning,
Op mijn penceel de enige paardenbak is met vergunning in De Biezen,

 De verlichting toe te staan . Rekening houdend met de manege en de caravanstalling. En
het bestemmingsplan Santpoort –Zuid Leck en de Bergen waar dit ook mogelijk is. En wat
er genoemd staat in het verslag van de sessie 17 jan. 2007 waar de jurist van de gemeente
aangeeft :
In het advies van de Milieudienst het licht GEEN effect heeft op de Ecologische
Hoofdstructuur.
Functie wonen toe te staan door middels een ( bedrijfs )woning.
Een groot deel van de oude bedrijfswoning is nog aanwezig.
In het commentaar van de gemeente in bestemmingsplan Santpoort –Zuid.
Aangezien wij deze alleen toestaan in geval van zorg voor levende Have.
Het mogelijk maken van een schuur voor opslag zodat er buiten geen verromelling ontstaat.

De hobbymatige gebruiksgerichte paardenhouderij alleen toe te kennen aan een klein deel
van mijn totale peceel. De rest agrarisch met waarden te laten.

Allen aanwezigen bedankt voor het luisterend oor.

