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Motie beter onderbouwd plan strandvlakte Vogelenzang
Van: Zelfstandig Bloemendaal, GroenLinks 
Aan: voorzitter gemeenteraad Bloemendaal 
Onderwerp: Alternatief plan strandvlakte Vogelenzang 
De raad in openbare vergadering bijeen op 7 juli 2022

Constaterende dat
De strandvlakte Vogelenzangseweg 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 monument) de strandvlakte 
Vogelenzang een hoge cultuur-historische waarde is 
Er sprake is van relatief kleinschalige extensieve activiteiten

- Toevoeging van dit gebied aan het NNN netwerk een rendabele bedrijfsvoering 
onmogelijk maakt of in ieder geval lijkt te maken
Er vanuit de provincie vergevorderde plannen zijn om dit gebied tot te voegen aan het 
natuurnetwerk Nederland

- Onteigening tot de mogelijkheden behoort
Biodiversiteit tot de argumenten behoort om dit gebied toe te voegen aan het 
Natuurnetwerk
Het stikstofprobleem slechts wordt verplaatst

Overwegende dat
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 het college op om:

Er bij de provincie op aan te dringen dat zij:

1. Aantoont dat zij een grondig vooronderzoek heeft laten doen waarin de hydrologische 
potentie in beeld gebracht is en wat ook in het veld gevalideerd dient te zijn.

2. Indien dat onderzoek er nog niet is dat alsnog te laten doen.
3. Daarna met de agrarische bedrijven langs de Vogelenzangseweg; de overige 

terreinbeheerders in dit gebied en de gemeente Bloemendaal een gemeenschappelijk 
gedragen en zowel ecologisch als beheersmatig en bedrijfseconomisch goed 
onderbouwd en op alle genoemde aspecten haalbaar plan maakt. Waarbij beoogd/ 
getracht wordt een oplossing buiten de soms voor agrarisch ondernemers wel erg 
knellende regelgeving van het NNN netwerk te vinden.

2-ÖZZ0037 ŷé 



Zelfstandig Bloemendaal GroenLinks

Rob Slewe Herbert Faber

GROEN
LINKS

'SÌ#ÎÖKt

*N6» ’ i j-íį


