Inspreekreactie mevrouw Maas
Geachte Raadsleden, geachte aanwezigen
In 2004 hebben wij – de familie Maas – vragen van de gemeente
Velsen ontvangen over het dierenverblijf en paardenbak op het
perceel Kwekerslaan 1 te SantpoortNoord
en hebben wij aansluitend meegewerkt aan een onderzoek
hierover.
Met een schrijven van maart 2004 ontvingen wij de bevestiging dat
het dierenverblijf als de paardenbak onder de
overgangsbepalingen van het bestemmingsplan “De Biezen”
vallen. Zeker gezien het feit dat het bouwwerk op dit perceel
reeds vóór het jaar 1985 aanwezig was. En feitelijk al langer maar
de luchtfoto van de gemeente Velsen stamt uit 1985; dus zeker al
langer dan 30 jaren.
In ditzelfde schrijven werd geconcludeerd dat de gemeente geen
belang meer zou hebben bij handhaving van de voorschriften
welke zijn overtreden en dat de gemeente niet handhavend zou
gaan optreden. Het onderhoud van het dierenverblijf en
paardenbak is door u aangemerkt als zijnde vergunningsvrij.
Wij hebben ons niet gerealiseerd dat dit dus een tijdelijke situatie
zou kunnen zijn,
Zeker niet aangezien we in 2012 werden aangeschreven door
wederom de Gemeente Velsen met het verzoek om een afspraak
in te plannen met uw Ruimtelijk Ontwerper en een medewerker
van Landschap NoordHolland met als onderwerp “Versterking
uitstraling erven paardenhouderij in de Gemeente Velsen”.
In de brief schreef u dat er voor het wegwerken van achterstallig
onderhoud en aanleg van erfbeplanting financiering beschikbaar
zijn vanuit de provincie NoordHolland.
Mogelijk zou er ook vanuit onze gemeente een beperkte financiële
bijdrage beschikbaar zijn voor verbetermaatregelen op
paardenhouderijen.
Op dit verzoek zijn we uiteraard ingegaan. Natuurlijk willen wij
graag hieraan meewerken.

Tijdens dit bezoek werd ons toegezegd dat we eind januari 2013
een rapport met adviezen zouden ontvangen. Eind februari
ontvingen we een wederom een schrijven van u dat door drukke
werkzaamheden we dit rapport pas eind maart 2013 zouden
ontvangen. Tot op heden is dit niet door ons ontvangen.
Eergisteren – 3 april – werden we telefonisch benaderd door
dezelfde Ruimtelijk Ontwerper van de Gemeente Velsen dat er
besluitvorming inzake “De Biezen” zou plaatsvinden en wel één
dag later, namelijk vandaag op donderdag 4 april.
Wij zijn natuurlijk helemaal van slag omdat wij met de Gemeente
Velsen en Landschap NoordHolland juist in gesprek zijn om het
dierenverblijf alsmede landschappelijke uitstraling van het perceel
Kwekerslaan 1 te verfraaien, mede met subsidies vanuit de
Provincie NoordHolland (en eventueel in beperkte mate vanuit
onze gemeente).
Gezien voornoemde vraag ik u de huidige situatie te continueren
en de mogelijkheid te creëren voor het indienen van een
bouwvergunning ter vervanging van de huidige situatie met als
doel verfraaiing van het aangezicht binnen “De Biezen”.
Jeannette Maas

