
Geachte voorzitter en leden van de commissie 

 

Onlangs sprak ik de commissie NLG toe in het Provinciehuis en 

vertelde hen hoe mijn vertrouwen in de overheid door hun toedoen 

een enorme knauw had opgelopen. U als gemeenteraad heeft door 

uw standpunt in deze kwestie en door het aannemen van de moties, 

dit vertrouwen weer een beetje opgevijzeld. Dank daarvoor.  

 

Ik weet dat ik u niet hoef te vertellen hoe mooi het landschap is waar 

het in deze over gaat. Als Vogelenzanger heb ik het dan vooral over 

de ruimtelijke weilanden met de paarden, de koeien, de schapen  de 

vele, vele vogels en over het bollenland, maar als inwoner van de 

gemeente Bloemendaal waardeer ik ook de andere agrarische 

bedrijven enorm!   

Wij zijn gezegend te kunnen wonen in zo’n mooi gebied, de bossen, 
de duinen en dan ook nog eens, middenin de randstad, de historische 

schoonheid van dit oer Hollandse landschap! 

 

Ik citeer Nelleke Noordervliet: Op een vroege herfstmorgen drie 

paarden roerloos in de grondmist zien staan tegen de donkere 

duinrand: er is niets mooiers.  

 

En als dat mooie dan ook nog eens honderden jaren oud is, eigenlijk 

op de werelderfgoedlijst thuishoort, dan kan ik alleen maar blij zijn 

dat u als gemeenteraad alles op alles zult zetten om dit te behouden.  

 

Ik begrijp dat de provincie een hogere macht is dan de gemeente, 

maar ik weet ook dat het niet onmogelijk is om een hogere macht tot 

inkeer te brengen.  Inkeer over de verspilling van mijn/ van ons 

belastinggeld, inkeer over de willekeur waarmee in één en dezelfde 

provincie natuur wordt opgeofferd aan een circuit, om 10 kilometer 

verderop van een geliefd en historisch stuk landschap nieuwe natuur 

te creëren én te onderhouden, inkeer ook over wat dit met de 

mensen hier doet, de betreffende ondernemers, maar ook de 

bewoners van de dorpen, de bewonderaars van het landschap. En 



waar hebben we het hier over: het betreft geen megastallen, het zijn 

kleine agrarische bedrijven, waarvan de eigenaren ook nog eens heel 

welwillend staan tegenover aanpassingen ten behoeve van het 

milieu. 

 

Met ons belastinggeld onze historie vernietigen. Ons belastinggeld 

verspillen om van geliefd landschap natuur te maken en daar dan 

grote grazers neer te zetten waarvan de mest niet wordt 

meegerekend in het uitstootverhaal, omdat ze niet in landschap maar 

in natuur staan; Is dit niet gewoon een belediging voor Bloemendaal? 

Een belediging voor wat betreft onze intelligentie en onze integriteit. 

 

Dank u wel voor uw aandacht en voor uw inzet in deze. 


