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Motie alternatief plan strandvlakte Vogelenzang

Van: Zelfstandig Bloemendaal
Aan: voorzitter gemeenteraad Bloemendaal
Onderwerp: Alternatief plan strandvlakte Vogelenzang

De raad in openbare vergadering bijeen op 7 juli 2022

Constaterende dat

- De strandvlakte Vogelenzangse weg door vrijwel al onze inwoners hoog gewaardeerd juist 
vanwege het open weidelandschap en boerderijen

-Deze boerderijen al vanaf de 16 e eeuw zijn gevestigd op de Vogelenzangse strandvlakte

-Acht van deze boerderijen in het gebied de rijksmonumentale status bezitten en het 
cultuurhistorisch ook gaat om het ensemble (omgeving en momument)
-de strandvlakte Vogelenzang een hoge cultuur-historische waarde is

-er sprake is van relatief kleinschalige extensieve activitieiten
-toevoeging van dit gebied aan het NNN netwerk een rendabele bedrijfsvoering onmogelijk 
maakt

-Er vanuit de provincie vergevorderde plannen zijn om dit gebied tot te voegen aan het 
natuurnetwerk Nederland

-Onteigening tot de mogelijkheden behoord

-Biodiversiteit tot de argumenten behoord om dit gebied toe te voegen aan het 
Natuurnetwerk

-het stikstofprobleem slechts wordt verplaats

Overwegende dat
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Gedeputeerde Rommel heeft aangegeven dat Bloemendaal met een plan zou 
moeten komen
De eigenaren bereid zijn om mee te werken om de biodiversiteit van het gebied te 
versterken en verder uit te breiden.
-de eigenaren bereid zijn om maatregelen ter beperking van de uitstoot van stikstof 
te onderzoeken
De strandvlakte Vogelenzang van grote cultuurhistorische waarde is en het behoud 
zoals het nu is voor de gehele gemeente van belang is

Roept de raad op:
Om een delegatie van de raad aan te wijzen om op zo kort mogelijke termijn het 
bestuursproject Vogelenzangse weg op te starten met als doel om samen met de 
eigenaren tot een alternatief plan te komen met betrekking tot het vergroten van de 
biodiversiteit en stikstofuitstoot vermindering waardoor toevoeging aan het 
Natuurnetwerk Nederland voorkomen kan worden en de agrarische bedrijven behouden 
kunnen blijven.
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https://voutu.be/idFf5ieDpi8


