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Betreft;Raadvergadering 16 juni punt 11 nr R10.090

Geachte Raadsleden,
Na ontvangst van de conclusie van de adviescommissie bezwaarschriften ,gemaakt door de Gemeente
Velsen; was mijn teleurstelling zeer groot! Na ruim 8 jaar aan het lijntje te zijn gehouden door deze
zelfde Gemeente Velsen die geen enkele keer het signaal gaf geen mogelijkheden te zien voor realisatie
van de stoeterij van minipaarden en mij steeds op kosten joeg om meer onderzoeken en
milieuvergunningen liet aanvragen en aanpassingen in tekenwerk verlangde, is mijn vertrouwen in
afspraken gemaakt met medewerkers en diverse wethouders van deze gemeente Velsen op het
dieptepunt gekomen.
Nu met in voorontwerp zijnde nieuwe bestemmingsplan “De Leck en de Bergen”ook deze aanvraag
daterend uit 2004, niet wordt meegenomen maar wel de agrarische doeleinden worden gehandhaafd
zonder daar ook daadwerkelijke mogelijkheden voor te creëren.
Hierdoor blijven de agrarische doeleinden een luchtbel en zal op den duur het open weide gebied
verdwijnen!
Mijn ingestuurde schrijven/bevindingen van LTO Noord inzake deze agrarische doeleinden worden
geenszins serieus genomen en opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan “De Leck en de
Bergen “
Waarbij enkele jaren geleden het oude caravans opstal gebied (voorheen onder hetzelfde
bestemmingsplan vallende als mijn gronden!) op eigenaardige wijze van grens- en bestemmingsplan
wijzigde om datzelfde kwetsbare gebied tot woningbouw grond om te zetten?
Bij eigenbelang kan dus wel een en ander geregeld worden binnen de Gemeente Velsen? Hiervoor
stemde de raadsleden wel mee in; voor mij onbegrijpelijk!!
Maar goed of het nu Santpoort-Zuid betreft , havengebied IJmuiden of andere delen van de gemeente
Velsen;er wordt met meerdere maten en inzichten gemeten, waarbij de raadsleden geregeld melden
geen precedenten te willen scheppen,wordt dit aan de lopende band gedaan; dit betreur ik dan ook ten
zeerste.
Ik weet niet wat ik nog van de raadsvergadering 16 juni kan verwachten maar wil wel mijn ongenoegen
uiten over hoe je als ondernemer en ingezetene van de gemeente Velsen steeds weer een gevecht moet
leveren om door een verzetsmuur van het gemeentelijk apparaat heen te worstelen.
Met groeten

N. J.J Waasdorp

Bijgevoegd : notitie agrarisch bouwblok LTO Noord

