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Gronden bezwaar tegen besluit OV-2021-0141 van 21 juni 2021
Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een boomgaard (Zorglandgoed Bloemendaal)

Uw kenmerk:

319312

Geachte Commissie,

Op 29 juli 2021 maakten wij ter bewaring van rechten bezwaar tegen bovenvermelde
omgevingsvergunning.
Op 30 juli 2021bevestigde u de ontvangst van het bezwaarschrift en verzocht u u de gronden van
het bezwaar voor 31 augustus 2021 te doen toekomen en nader te motiveren welke belangen,
doelstellingen en feitelijke werkzaamheden de Stichting Buiten Gezond in Vianen in het bijzonder
behartigt die rechtstreeks bij het besluit van 21 juni 2021 (OV-2021-0141) betrokken zijn (artikel
1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht) en dit voor zover mogelijk nader met
bewijsstukken (o.a. statuten) te onderbouwen.

- De gronden van het bezwaar
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1. De vergunning behelst slechts een ondergeschikt en klein deel van de17,3
hectare van het zorglandgoed

Wij hebben kennis genomen van de inhoud van de omgevingsvergunning, de overwegingen, de
aan  vergunning gehechte voorschriften en de bijlagen bij de vergunning.

Bij het nemen van het besluit is (onder meer) overwogen dat;
- op de percelen het bestemmingsplan "Zorglandgoed Bloemendaal" van toepassing is;
- de percelen in dit bestemmingsplan bestemd zijn als "Agrarisch met waarden - Natuur
en Landschap", 'Wonen - Zorglandgoed", de dubbelbestemmingen "Leiding - Brandstof" en
"Waarde - Archeologie 3" en tevens de functieaanduidingen "Dagrecreatie", "Ontsluiting",
"Specifieke vorm van recreatie - moestuin" en "Specifieke vorm van natuur -
Landschapselement";
- de aan te planten boomgaard op de bij het bestemmingsplan behorende verbeelding is
aangeduid met de functieaanduiding "Specifieke vorm van natuur - Landschapselement"
waardoor instandhouding hiervan planologisch geborgd is;

Blijkens de aanvraag bevindt de boomgaard zich binnen het kadastraal kavel K 234 en gaat het
om (niet gespecificeerd) @ m2 hoogstam fruitbomen en 2100 m2 bessenstruiken.

Kadastrale kaart

pagina 2 van 9



De vergunning voor de boomgaard betreft slechts een klein deel van het zorglandgoed.
Eerder werd een (bouw)vergunning verleend voor een klein (gebruiks)oppervlakte van 2.230 m2.
Daartegen heeft onze stichting eerder bezwaar gemaakt en inmiddels is beroep ingesteld tegen
het besluit om de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. niet ontvankelijk te verklaren.
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2. Stikstof

De vergunning voorziet slechts in de aanleg van een boomgaard met een oppervlak van ongeveer 4 hectare.
De stikstofemissies onder meer als gevolg van het beheer van de gronden zijn buiten beschouwing gelaten.
Slechts een (geringe) stikstofemissie in relatie met de bouwactiviteiten is in kaart gebracht.
De kwantificering van de stikstofdepositie als gevolg van de stikstofemissie bij het gebruik en beheer van de
gronden ontbreekt. De invloed daarvan op nabijgelegen Natura2000 gronden en Natuurnetwerk gronden is
niet onderzocht.
Gronden die door de provincie zijn of kunnen worden aangewezen in het kader van de Groene Contour en
waarvoor nog de middelen ontbreken om deze toe te voegen aan het Natuurnetwerk zijn geheel buiten
beschouwing gebleven.
Op de website van Provincie Utrecht is onderstaande info over de Groene Contour te vinden

Groene Contour

In de Groene Contour willen wij landbouwgronden omvormen tot natuurgebied om daarmee het
Natuurnetwerk Nederland te versterken. Het gaat om een totale omvang van 3000 hectare. U vindt de
Groene Contour op de kaart externe link van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (paragraaf
6.5.2). Na realisatie wordt de nieuwe natuur opgenomen in het NNN.

Financiering
Voor natuurontwikkeling in de Groene Contour is geen subsidie beschikbaar. Het groen kan
gefinancierd worden door passende bebouwing, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw landgoed. Het
is belangrijk dat eventuele bouw plaatsvindt op een manier die natuur en landschap zoveel mogelijk
versterkt. Een andere vorm van financiering is compensatie. Als elders natuur moet wijken voor
bijvoorbeeld woningbouw of wegaanleg dan kan die natuur op kosten van de initiatiefnemer worden
gecompenseerd in de groene contour.

Waarop letten?
Bij de inrichting van de nieuwe natuur is het belangrijk om te letten op aardkundige, cultuurhistorische
en landschappelijke waarden en op de ruimtelijke kwaliteit.
Ook een combinatie met waterberging en extensieve vormen van recreatie is mogelijk en gewenst. De
gemeente is het eerste aanspreekpunt voor initiatieven op dit gebied.

Bij raadsbesluit van 4 december 2012 stelde de Gemeenteraad van Vianen een Structuurvisie vast.
In de maatregelenmatrix (Landschap natuur en water) (bijlage 1 bij de Structuurvisie) is met name de Polder
Bloemendaal in verband met  het realiseren van een lokale ecologische verbinding.

Het Zorglandgoed, dat gelegen is in de Polder Bloemendaal, is dan ook een passende kandidaat om in de
toekomst deel uit te maken van het Nederlandse Natuurnetwerk.
Andere mogelijke kandidaten zijn bijvoorbeeld het Viaanse Bos en de Uiterwaarden die in het kader van
Ruimte voor de Lek zijn bestemd voor natuurontwikkeling.
In het oostelijk deel van de binnen VHL gelegen uiterwaard is inmiddels aangetoond dat zich daar al
kalkmoeras aan het ontwikkelen is.

Het bestemmingsplan bevat de voorwaardelijke verplichting dat de ingebruikname van de bouwwerken op het
zorglandgoed pas is  toegestaan nadat de bij het zorglandgoed behorende agrarische gronden zijn ingericht.
In Bijlage 1 van de regels van het bestemmingsplan is bepaald dat deze gronden moeten worden beheerd
volgens een beheerplan.
In Bijlage 2 van de regels is bepaald dat voor het uitvoeren van werkzaamheden (graven, verharden,
beplanten etc.) een aanlegvergunning is vereist.
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3. Beheerplan

In de omgevingsvergunning zijn ten onrechte geen regels gesteld aan het beheer in het bijzonder in relatie tot
de bestemming Agrarisch met waarden Landschap en Natuur.

In Beheerplan Bloemendaal d.d. 15 december 2017, bijlage 1 bij de regels van het bestemmingsplan, is
onder meer het volgende bepaald

Het feitelijke beheer van de nieuwe landschap- en natuurelementen is niet geregeld in het
bestemmingsplan. Afspraken over het beheer worden vastgelegd in een privaatrechtelijke
overeenkomst die tussen de initiatiefnemer en gemeente wordt afgesloten. Het beheerplan vormt een
onderdeel van deze overeenkomt en wordt aan die overeenkomst gehecht.

Het beheerplan maakt geen deel uit van de regels bij het bestemmingsplan.
Het beheerplan is uitsluitend gebaseerd op een privaatrechtelijk overeenkomst tussen gemeente VHL, (als
rechtsopvolger van de gemeente Vianen) en Lekstede Wonen: de Anterieure overeenkomst dd 28-2-2018.

In paragraaf 3 van de beheerovereenkomst is bepaald dat partijen de mogelijkheden behouden in de
toekomst andere afspraken te maken over de werkwijze van het beheer van het landgoed.

Bij de aanleg van Zorglandgoed Bloemendaal zal 17,3 hectare agrarische grond worden omgevormd naar
agrarische grond met waarden Landschap en Natuur’.

Op het landgoed worden de volgende landschaps- en natuurelementen gerealiseerd:
Daarvoor is met betrekking tot bemesting het volgende overeengekomen.
1. 12.000 m2 boomgaard met bebouwing privé
- Bemesting met drijfmest, ruige mest (geen pluimveemest) of kalk is toegestaan.
- Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd
2. 10.500 m2 boomgaard met bloemrijk grasland
Grasland:
- Er wordt geen bemesting toegepast met uitzondering van vaste stalmest, max. 20 ton per
hectare per jaar en bekalking.
Boomgaard:
- Bemesting met drijfmest, ruige mest (geen pluimveemest) of kalk is toegestaan.
- Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd
3. 13.650 m2 boomgaard met speelobjecten, toegangsweg en parkeervoorzieningen
- Bemesting met drijfmest, ruige mest (geen pluimveemest) of kalk is toegestaan.
- Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd.
4. 3.950 m2 moestuin collectief
Op het landgoed is 3.950 m2 gereserveerd voor een collectieve moestuin. Dit onderdeel wordt nader
uitgewerkt met belangstellenden die willen deelnemen aan de collectieve moestuin.
Mocht er geen voldoende animo zijn om een collectieve moestuin te exploiteren, dan zal dit deel van
het landgoed worden ingericht als Boomgaard met bloemrijk grasland.
5. 3.350 m2 ruigtestrook
6. 1.800 m1 wandelroute
7. 1.125 m2 watergang

Dit betekent dat van de 17,3 ha slechts ca 4,5 ha (44.575 m2) zal worden ingevuld met landschaps- en
natuurelementen en dat overvloedig mest en kalk zullen worden gebruikt.
Daarnaast zal op 1484 ca (0,1484 ha), bebouwing plaatsvinden.
Onduidelijk is hoe de resterende (ruim) 12,5 ha zal worden ingericht en beheerd. Daarover is niets bepaald in
de vergunning. Wellicht is het de bedoeling dat daar het huidige gebruik als akkerland zal worden voortgezet.

Blijkens een artikel (interview) in het AD van 9 december 2020 denkt de directeur van Lekstede Wonen
niettemin aan mogelijke verdere bebouwing van de gronden aan de Lange Waaijsteeg. Dat heeft Lekstede
Wonen in een brief met een voorstel ter kennis gebracht aan de gemeenteraad:

Kavel beschikbaar
De woningcorporatie schrijft in een brief aan de gemeente dat het een kavel beschikbaar heeft en aan
wil bieden voor de bouw van bijvoorbeeld flexwoningen, tiny houses en woningen met een tijdelijk
karakter. ‘Wij zijn bereid een deel van onze grondkavel aan de Lange Waaijsteeg in Vianen onder
voorwaarden beschikbaar te stellen’, schrijft directeur Ed de Groot.
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Natuurnetwerk inclusief Natura2000 gronden (donkergroen, geelgroen en paars)

Gronden in en nabij Polder Bloemendaal die deel
uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland
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Artikel 1:2 van de Algemene Wet Bestuursrecht luidt

1. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2. Ten aanzien van bestuursorganen worden de hun toevertrouwde
belangen als hun belangen beschouwd.

3. Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede
beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens
hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het
bijzonder behartigen.

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:

a. binnen de gemeente Vianen en omstreken een duurzame ontwikkeling (waaronder
begrepen de ontwikkeling van een ecologische, sociale en economische dimensie) te
bevorderen en wel in het bijzonder de actieve bescherming en verbetering van onder
andere:
- het milieu (waaronder mede begrepen de kwaliteit van de bodem, het (grond)water,

de lucht en het tegengaan van lichthinder);
- de leefomgeving, gezondheid, welzijn en welbevinden van mens en dier (waaronder

mede begrepen leefruimte, geluid(hinder), luchtkwaliteit, stank- en geur(hinder),
externe veiligheid en straling);

- de natuur inclusief flora en fauna en alle ecologische aspecten;
- het landschap (waaronder mede begrepen cultuurhistorische en ecologische

aspecten);
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. zich in te spannen om gezondheidsbedreigende en milieuschadelijke situaties te

voorkomen of; indien aanwezig, te doen verdwijnen
b. het deskundig en kritisch toetsen van overheids- en bedrijfsactiviteiten waarbij het

milieu in het geding is en het geven van advies over mogelijke alternatieven;
c. het samenwerken met soortgelijke organisaties en instellingen;
d. het informeren van de burgerij omtrent (de effecten van) plannen die van invloed zijn op

(de kwaliteit van) de leefomgeving;
e. het ageren tegen plannen die op gespannen voet staan. met de doelstellingen van de

stichting;
f. het gebruik maken van wettige middelen, in het bijzonder het aantekenen casu quo het

indienen van bezwaar-en beroepschriften zowel in woord als in geschrift, zulks op alle
rechtsgebieden (waaronder begrepen administratief rechtelijk (bestuursrecht),
strafrechtelijk en civielrechtelijk), tegen (rechts)handelingen die in strijd zijn met de
doelstellingen van de stichting.

4. Motivatie van de belangen, doelstellingen en feitelijke werkzaamheden die de
Stichting Buiten Gezond in Vianen in het bijzonder behartigt die rechtstreeks
bij het besluit van 21 juni 2021 (OV-2021-0141) betrokken zijn (artikel 1:2, derde
lid, van de Algemene wet bestuursrecht)

De eerste twee leden van artikel 2 van de statuten luiden als volgt

Een afschrift van de statuten treft u hierbij aan (bijlage).
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Uit de statuten blijkt eenduidig dat onze stichting dient te worden aangemerkt als belanghebbend bij
het verlenen van de omgevingsvergunningen voor het zorglandgoed.
Bij het door ons (samen met de Stichting Groene Hart) ingestelde beroep bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de raad van State tegen het op 20 maart 2018 vastgestelde
bestemmingsplan is het belang daarbij van onze stichtingen niet ter discussie geweest.
Zie uitspraak 24-7-2019 (ECLI_NL_RVS_2019_2538).

Op 22 februari 2021 adviseerde uw commissie naar aanleiding van ons bezwaarschrift tegen het
besluit van 19 oktober 2020 als volgt:

Nu door het college en vergunning houder in stelling is gebracht dat de stichting door het gebrek
aan (voldoende) feitelijke activiteiten niet ontvankelijk dient te worden verklaard, lag het op de weg
van bezwaarmaker dit aan de hand van feiten te weerleggen. In dit verband is de Stichting tijdens
de hoorzitting van 28 januari 2021 verzocht om een toelichting over hun feitelijke werkzaamheden
te geven. Bezwaarmaker gaf aan dat de Stichting druk is geweest met windturbines en met een
kwestie betreffende het waterschap Rivierenland. Verder zijn er contacten geweest met de
achterban en heeft de stichting burgers ondersteund die problemen hadden met o.a. bomenkap in
hun omgeving. De commissie is van oordeel dat de Stichting onvoldoende overtuigend heeft
gereageerd op de vraag omtrent de ontvankelijkheid en heeft onvoldoende aanknopingspunten
gevonden om vast te stellen dat zij blijkens feitelijke werkzaam heden een rechtstreeks bij het
bestreden besluit betrokken belang in het bijzonder behartigt.
Resumerend
Aangezien de Stichting niet kan worden aangemerkt als belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2,
eerste en derde lid, van de Awb, komt de commissie tot de conclusie dat het bezwaarschrift niet
voldoet aan de eisen die de Awb stelt aan de ontvankelijkheid. Het bezwaarschrift dient derhalve
niet-ontvankelijk te worden verklaard.
Nu het bezwaarschrift niet voldoet aan de wettelijke ontvankelijkheidsvereisten kan een inhoudelijke
beoordeling van de bezwaren achterwege blijven.

Met dit advies schendt uw commissie het zorgvuldigheidsbeginsel. De hoorzitting van 28 januari 2021
voldeed onder meer door technische problemen bij lange na niet aan daaraan redelijk te stellen eisen.
In verband met de avondklok (corona) werd de voor de zitting geplande tijd van 45 minuten
gehalveerd. In de verslaglegging ontbreken de omstandigheden waaronder de hoorzitting plaatsvond.

De verbinding met behulp van Microsoft Teams kon op 28 januari 2021 niet (door uw commissie ) tot
stand worden gebracht. Dit terwijl eerder een geslaagde proefzitting met uw secretaris had
plaatsgevonden en uw secretaris toen garandeerde dat bij de zitting voldoende deskundigheid, tijd en
aandacht zou zijn om eventuele technische problemen (snel) te kunnen verhelpen.
Later is met andere instanties probleemloos gebruik gemaakt van Microsoft Teams, zoals onder meer
de deelname aan de op 19 april 2021 door de provincie (Bestuurlijk Platform Groene Hart)
georganiseerde digitale bijeenkomst “Landschapsbiografie Groene Hart”.

Het oordeel van uw commissie “dat de Stichting onvoldoende overtuigend heeft gereageerd op de
vraag omtrent de ontvankelijkheid” berust op uit de lucht gegrepen aannamen en mist onderbouwing.

Onze stichting heeft op dit moment naast het zorglandgoed (ontwikkelingen in Polder Bloemendaal)
aandacht voor een substantieel aantal onderwerpen, voert overleg daarover met betrokken
organisaties en personen en verzoekt om inzage van stukken (WOB), zoals:

- Het kappen van bomen
- Stikstof, PFAS, Neonicotinoïden
- Windpark Zijderveld (Vereniging Tegenwind Zijderveld)
- Uitbreiding windpark Autena, uitbreiding met mega windturbine 250 m
- Verbreding A27/nieuwbouw Lekbrug (Stichting De Hagen Vianen)
- Compensatie waterberging (Waterwet- Waterschap Rivierenland, gemeente,provincie)

Wadi Clarissenhof, Waterberging Mijlweg (ECI)
- Luchtkwaliteit (onder meer A2, Benzberg, Hoef en Haag -vereniging Milieudefensie)
- Stortingen van vervuilde grond (golfbaan, Put Helsdingen) en de gevolgen daarvan voor

bodem, grondwater en oppervlaktewater-Waterschap Rivierenland
- Bagger- en gronddepots
- Evenementen ByThe Creek 2019 en 2021

Wij zijn voornemens op korte termijn onze website te actualiseren.
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5. Conclusie

Alhoewel de vergunning in overeenstemming lijkt te zijn met het vigerende bestemmingsplan, blijkt bij
nadere bestudering dat geen uitvoering is gegeven aan de eisen ter bescherming van natuur en milieu.
Immers de gemeente moet conform het bestemmingsplan de natuur- en landschapwaarden
voorafgaand aan de bouw veilig stellen.
De vergunning voldoet dus niet. Reden waarom de afgegeven vergunning ingetrokken dient te worden.
Door het toevoegen van aanvullende voorwaarden aan de huidige vergunning verandert er niets aan
de nu geconstateerde onvolkomenheden: het blijft lapwerk.
Daarom eisen wij een geheel nieuwe procedure.

Met vriendelijke groet

P.R. Grobben, voorzitter Ir. M. van Poelgeest, secretaris
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