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Aan de gemeenteraad  

van Haarlemmermeer,  

Postbus 250, 

2130 AG Hoofddorp. 

       Nieuw Vennep, 27 oktober 2020 

Onderwerp: Zienswijze woningbouwproject Hoofdweg 1247 te Nieuw Vennep 

Geachte leden van de gemeenteraad,       

1. Inleiding 

 

1.1 Bekendmaking 

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer hebben op 15 september 2020 in de 

Staatscourant nr. 47952 bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep 

Hoofdweg 1247’ met de planidentificatie L.IMRO.0394.BPGnwvhoofdweg 1247-B001 ter inzage is 

gelegd. 

De terinzagelegging begint op 16 september 2020 en duurt zes weken. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-

bestemmingsplan zowel schriftelijk, mondeling als digitaal naar voren brengen. Deze brief is een 

aanvulling1 op mijn eerdere zienswijze die ik heb ingediend.   

 

1.2 Belanghebbendheid  

Ik woon aan de Kreilerhof en heb zicht op het nieuwe bouwplan. Ook zal al het extra verkeer van het 

plan vlak langs mijn woning rijden. Ik ben dus belanghebbende.  

 

2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep Hoofdweg 1247’ 

2.1 Het ontwerpbestemmingsplan 

Het bestemmingsplan maakt 23 grondgebonden woningen mogelijk. De bestaande 

bedrijfsbebouwing op de locatie wordt gesloopt. Daarnaast wordt in het bestemmingsplan 

planologisch vastgelegd dat bij het naastgelegen tankstation aan de Zuiderdreef 4 geen LPG meer 

mag worden opgeslagen en geleverd. Deze activiteiten zijn ter plaatse al eerder gestaakt. 

 

2.3 De stukken behorend bij het ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit de volgende stukken 

- De (plan)regels 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0394.BPGnwvHoofdweg1247-

B001/r_NL.IMRO.0394.BPGnwvHoofdweg1247-B001.html 

- Bijlagen bij regels 

- Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 

- Bijlage 2 Artikel 2 en 3 Bijlage II Bor 

- Bijlage 3 Geluidscherm 

- De (plan)verbeelding 

- De plantoelichting 

- https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0394.BPGnwvHoofdweg1247-

B001/t_NL.IMRO.0394.BPGnwvHoofdweg1247-B001.pdf 

                                                             
1 Deze aanvullende zienswijze is gebaseerd op het advies van ing. C. Coenrady te Elst (gld.),  

Deskundige op het gebied van Omgevingsrecht. https://www.linkedin.com/in/cor-coenrady-2b2b0728/ 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0394.BPGnwvHoofdweg1247-B001/r_NL.IMRO.0394.BPGnwvHoofdweg1247-B001.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0394.BPGnwvHoofdweg1247-B001/r_NL.IMRO.0394.BPGnwvHoofdweg1247-B001.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0394.BPGnwvHoofdweg1247-B001/t_NL.IMRO.0394.BPGnwvHoofdweg1247-B001.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0394.BPGnwvHoofdweg1247-B001/t_NL.IMRO.0394.BPGnwvHoofdweg1247-B001.pdf
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- De bijlagen bij de plantoelichting 

- BIJLAGE 1: TOETS LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING 

- BIJLAGE 2: WATERTOETS 

- BIJLAGE 3: ORIËNTEREND BODEMONDERZOEK 

- BIJLAGE 4: MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK 

- BIJLAGE 5: NADER BODEMONDERZOEK 

- BIJLAGE 6: QUICK SCAN NATUUR 

- BIJLAGE 7: AKOESTISCH ONDERZOEK WEG- EN LUCHTVERKEERSLAWAAI 

- BIJLAGE 8: AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI 

- BIJLAGE 9: QUICK SCAN EXTERNE VEILIGHEID 

- BIJLAGE 10: VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING 

N.B.: 

Alle bijlagen zijn niet te downloaden op de website van www.ruimtelijkeplannen.nl of op de 

website www.haarlemmermeer.nl/ro. Hiertegen maak ik bezwaar omdat zo geen volledig beeld 

van het ontwerpbestemmingsplan kan worden verkregen. De omwonenden worden zo in hun 

belangen geschaad.  

  

2.4 De nieuwe situatie 

In hoofdstuk 4 van de plantoelichting wordt de nieuwe situatie beschreven. 

Het gaat om grondgebonden eengezinsrijwoningen. De woningen keren zich allen naar binnen in de 

richting van een nieuw, groen aan te leggen middengebied. Zo ontstaat een kleinschalig, op zichzelf 

staand woonhofje. Het parkeren vindt plaats aan de noordwest- en noordoostrand van het 

plangebied en de woningen worden via een in/uitrit ontsloten op het Kreilerhof. De woningen krijgen 

een maximum bouwhoogte van 11 meter. 

Het gehele plangebied wordt voorzien van een groene omzoming in de vorm van een haag. De 

navolgende afbeelding laat het voorlopig stedenbouwkundig plan zien van de beoogde situatie van 

het plangebied. 

 

Figuur 1: Planverbeelding ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep Hoofdweg 1247’ 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.haarlemmermeer.nl/ro
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De kleuren in de planverbeelding zijn: 

Geel = wonen; Grijs = Verkeer (straat + parkeren); Paars = Bedrijf; Groen = Groen 

Bruin = Maatschappelijk. 

In de plan verbeelding is verder een gedeeltelijk geluidscherm opgenomen.  

De groene omranding van de nieuwbouw zoals opgenomen in het stedenbouwkundig ontwerp is niet 

vastgelegd in de planverbeelding. Die groene omranding ligt dus niet juridisch vast. 

De ingang tot het plangebied (bestemming verkeer) ligt voor de woningen Kreilerhof 23, 25 en 27  

De bestemming verkeer loopt door tot aan de Zuiderdreef.   

 

2.5 Het uitgevoerde onderzoek 

In hoofdstuk 5 van de plantoelichting wordt de haalbaarheid van het plan getoetst aan de 

verschillende milieu- en omgevingsaspecten. Het betreft: water; bodem; flora en fauna; 

cultuurhistorie en archeologie; geluid; lucht; externe veiligheid; milieuzoneringen; 

milieueffectrapportage; verkeer en parkeren.  

Omdat de bijbehorende bijlagen niet zijn te downloaden heb ik slechts een voorlopig oordeel. Ik 

behoud mij het recht voor om een tweede aanvullende zienswijze in te dienen. Ik bespreek in het 

volgende hoofdstuk een aantal relevante aspecten uit de plantoelichting.  

 

3. Beoordeling van het uitgevoerde onderzoek voor het bestemmingsplan 

 

3.1 Natuur 

In paragraaf 5.3.2 van de plantoelichting wordt ingegaan op de mogelijke stikstofdepositie. Er is een 

stikstofberekening uitgevoerd in het kader van het project. In deze stikstofberekening is de 

stikstofdepositie tijdens de bouw- en gebruiksfase van het voorliggende plan berekend met gebruik 

van het programma Aerius. De stikstofberekening is een bijlage bij de quick scan natuur. 

Uit deze berekening volgt dat zowel voor de aanlegfase als voor de gebruiksfase de nu gehanteerde 

grenswaarde van de stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/j niet wordt overschreden. De gemeente 

concludeert dat er geen belemmeringen voor het aspect stikstof voor zowel de aanlegfase als de 

gebruiksfase en er geen vergunning nodig is ten behoeve van de Wet natuurbescherming. 

Gelet op de omvang van het bouwplan lijkt mij deze conclusie niet onjuist.  

 

3.2 Externe veiligheid 

3.2.1 Plan toelichting 

In paragraaf 5.7 van de plantoelichting wordt ingegaan op externe veiligheid. De plantoelichting stelt 

dat in een quick scan externe veiligheid, die als bijlage bij de toelichting is gevoegd de risicobronnen 

in de omgeving van het plangebied in kaart zijn gebracht. Bij raadpleging van de risicokaart blijken 

zich hier de volgende risicobronnen te bevinden: 

- buisleidingen; 

- transportroutes van gevaarlijke stoffen over wegen. 

In de plantoelichting wordt gesteld dat uit de quick scan blijkt dat de ontwikkellocatie niet binnen 

een plaatsgebonden risicocontour (PR 10-6) en/of plasbrandaandachtsgebied van een risicobron ligt. 

 

3.2.2 Nadere beschouwing externe veiligheid 

Met deze laatste bewering gaat de gemeente Haarlemmermeer in de fout !  

Naast het geplande woongebied is het tankstation van Shell gevestigd, waarbij het lospunt van de 

tankwagen voor het vullen van de ondergrondse voorraadtanks gelegen is aan de Zuiderdreef. 
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Het Scenarioboek Externe Veiligheid bevat beschrijvingen van ongeval-scenario's met gevaarlijke 

stoffen, waaronder een ongeval met een tankwagen met benzine en de plasbrand die daarbij 

ontstaat.   https://www.scenarioboekev.nl/tankwagen-benzine-plasbrand/ 

Volgens het Scenarioboek ontstaat een plasbrand doordat de tank van de tankwagen openscheurt na 

bijvoorbeeld een botsing. Hierdoor stroomt een groot deel van de benzine in korte tijd uit. De 

benzine verspreidt zich over de grond. Ontsteking van de plas leidt tot een korte hevige brand.  De 

effecten van een plasbrand zijn warmtestraling en rook. Hierdoor kunnen slachtoffers, schade en 

brand in de omgeving ontstaan. 

De kans op een plasbrand na een ongeval met een tankwagen benzine wordt bepaald door de kans 

op een ongeval, de kans dat daarbij benzine uitstroomt, de kans op ontsteking van de plas en het 

aantal uren dat de tankwagen aan het lossen is. De kans wordt geschat op 2 x 10-7 per jaar aldus het 

Scenarioboek. 

Factoren die volgens het Scenarioboek de kans van optreden beïnvloeden zijn:  

 Het aantal verladingen; 

 Geïsoleerde opstelplaats met aanrijdbeveiliging; 

 Opstelplaats op een (wegrij)strook. 

 

In de onderstaande tabellen uit het Scenarioboek zijn de effecten van warmtestraling weergegeven. 

De tabel effectafstanden en gevolgen geeft 3 ringen aan. Binnen de eerste ring komt 99% van de 

aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer 

worden. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel slachtoffer worden. 

De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen voorkomen. 

Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen 

mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). Het type 

trauma is brandwonden over een groot deel van het lichaam. De schade aan objecten varieert van 

onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn berekend vanaf het midden van de 

plas. Daarnaast wordt het verwachte percentage slachtoffers van de in een gebied aanwezige 

personen weergegeven. 

De tabel effectafstanden en gevolgen zijn in het Scenarioboek aangevuld met de onderliggende 

grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand, warmtestraling versus 

afstand en warmtestralingscontouren. 

Als voorbeeld van een plasbrand met een tankauto met benzine is in het Scenarioboek een Youtube 

filmpje opgenomen 15 mei 2009, West Australie, Maddington Woolworths. Kortheidshalve verwijs ik 

hiernaar: https://www.youtube.com/watch?v=5m-VgWwfh0c&feature=emb_err_woyt 

Uit onderstaande tabellen kan worden afgeleid dat er tenminste 75 meter in acht moeten worden. In 

de huidige situatie wordt daar met betrekking tot de woningen aan de Kreilerhof en Kalslagerring. 

Dit geldt echter niet voor de nieuwe woningen in het plangebied. Een deel van de woningen zit 

binnen de 75 meter contour en één of twee woningen binnen de 50 meter contour.    

 

https://www.scenarioboekev.nl/tankwagen-benzine-plasbrand/
https://www.youtube.com/watch?v=5m-VgWwfh0c&feature=emb_err_woyt
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Figuur 2: Tabellen Scenarioboek 

3.2.3 Conclusie externe veiligheid 

Gelet op de beperkte afstand tot aan het plasbrandaandachtsgebied van een lossende tankwagen bij 

het naastgelegen Shell-station tot aan de nieuwe woningen is er geen sprake van een goed woon- en 

leefklimaat in het nieuwe woningbouwplan. Volgens artikel. 3.1 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) dient een bestemmingsplan te strekken ten behoeve van een "goede ruimtelijke ordening".  

Als geen goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd staat daarmee de strijd met een 

goede ruimtelijke ordening vast. Dit is vaste jurisprudentie van de bestuursrechter.  

Het voorliggende bestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep Hoofdweg 1247’ kan zo niet door de 

gemeenteraad worden vastgesteld.  
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3.3 Verkeer en parkeren 

3.3.1 Plan toelichting 

In paragraaf 5.10 van de plantoelichting wordt ingegaan op verkeer en parkeren. De plantoelichting 

stelt dat de verkeersaantrekkende werking van de toekomstige woningen is berekend op basis van 

de CROW-notitie "Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie". Hierbij is uitgegaan van de ligging in de 

categorie 'rest bebouwde kom’ en van een sterk stedelijk gebied. Hiermee wordt aangesloten bij de 

stedelijkheidsgraad en ligging die vanuit het ‘Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer’ 

voor deze locatie van toepassing zijn. 

De plantoelichting op pagina 42 en 43 stelt het volgende: 

In de huidige situatie wordt het plangebied ontsloten via een in/uitrit op de Hoofdweg en een in/uitrit 

op de Zuiderdreef. In de toekomstige situatie vindt de ontsluiting plaats op het Kreilerhof. De huidige 

in/uitritten komen te vervallen. 

Het verkeer zal via het Kreilerhof direct worden afgewikkeld op de Kalslagerring. Op deze twee wegen 

zal door de verplaatsing van de ontsluiting sprake zijn van een toename van maximaal 173 extra 

verkeersbewegingen per etmaal. Het Kreilerhof is een doodlopende woonstraat met 28 tussen/hoek 

woningen. In de huidige situatie zijn er maximaal 210 mvt/e op deze weg (op basis van CROW-

kencijfers voor de 28 woningen). In de toekomstige situatie zal sprake zijn van maximaal 383 mvt/e. 

Het Kreilerhof is een erftoegangsweg van 6 meter breed en is hiermee berekend op een dergelijke 

hoeveelheid verkeersbewegingen. De Kalslagerring is een wijkontsluitingsweg met volgens de 

gemeentelijk prognose een voertuigintensiteit van 3.100 verkeersbewegingen per etmaal in 2030. De 

verkeersaantrekkende werking van de toekomstige ontwikkeling kan hier worden opgenomen in het 

heersende verkeersbeeld. Er zijn daarom geen knelpunten op het ontsluitende en omliggende 

verkeersnetwerk te verwachten. 

Voor een woning (koop, tussen/hoek) geldt hier een gemiddelde parkeernorm van 1,8 

parkeerplaatsen per woning. Hieruit volgt dat voor de 23 nieuwe woningen 42 parkeerplaatsen 

gerealiseerd moeten worden. In het inrichtingsplan wordt in het plangebied voorzien in 43 

parkeerplaatsen. Hiermee wordt voldaan aan het gemeentelijk parkeerbeleid. 

Bij de toelichting op het bestemmingsplan is geen verkeersonderzoek gevoegd. Ik maak hier tegen 

bezwaar. 

3.2.2 Nadere beschouwing verkeersaantallen en aantal parkeerplaatsen 

Zoals hiervoor is aangegeven is de verkeersaantrekkende werking van de toekomstige woningen  

berekend op basis van de CROW-notitie "Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie", CROW-

publicatie 317, die in mijn bezit is. Hierbij is door de gemeente uitgegaan van de ligging in de 

categorie 'rest bebouwde kom’ en van een sterk stedelijk gebied. Het betreft de tabel op pagina 25. 

Hierbij is voor een koopwoning (tussen of hoek) in sterk of matig stedelijk gebied een 

verkeersgeneratie van 7,5 per woning aangegeven. Dit geeft 7,5 x 23 = 173 extra 

voertuigbewegingen. Voor Nieuw-Vennep heb ik geen reden om aan te nemen waarom andere 

verkeersgeneratiecijfers zouden moeten worden gehanteerd.    

CROW-publicatie 317 geeft op pagina 25 een range voor de parkeerkencijfers aan van 1,5 tot 2,3. Er 

is gerekend met een gemiddelde van 1,8 parkeerplaats per woning. Er is geen reden om aan te 

nemen waarom andere parkeerkencijfers zouden moeten worden gehanteerd.  
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3.2.3 Verkeersafwikkeling   

3.2.3.1 Het kader 

Op 6 december 2018 heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer de Mobiliteitsvisie 

Haarlemmermeer vastgesteld. De mobiliteitsvisie formuleert in hoofdstuk 2 een aantal kernpunten. 

Het aspect Verkeersverkeersveiligheid wordt in hoofdstuk 9 nader uitgewerkt waarbij wordt 

verwezen naar het landelijke verkeersbeleid "Duurzaam VeiIig".  

In november 2017 heeft Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) te 

Den Haag de Principes voor veilig wegontwerp. SWOV-factsheet, november 2017, gepubliceerd, met 

hierbij de belangrijkste passages: 

Principes voor veilig wegontwerp 

“De opbouw van het wegennet en het wegontwerp zijn van grote invloed op de verkeersveiligheid: 

ten eerste omdat deze bepaalde conflicten onmogelijk of onwaarschijnlijk maken (bijvoorbeeld 

fysieke rijrichtingscheiding, gescheiden fietspaden, obstakelvrije bermen); ten tweede omdat deze 

richting geven aan het gewenste verkeersgedrag (herkenbaarheid, voorspelbaarheid). Nederland kent 

drie wegcategorieën: erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen. Deze hebben 

elk hun eigen ontwerpprincipes, zowel voor de wegvakken als voor de kruisingen. De richtlijnen voor 

een optimaal wegontwerp (afweging tussen bereikbaarheid, veiligheid en milieu) worden gepubli-

ceerd door CROW. Deze richtlijnen zijn niet bindend; het is uiteindelijk de wegbeheerder die bepaalt 

hoe een weg eruitziet. Er zijn diverse instrumenten om de veiligheid van het netwerk en de wegen te 

toetsen. Deze factsheet is voor een belangrijk deel gebaseerd op de algemene Duurzaam Veilig-

uitgangspunten (zie ook de SWOV-factsheet Duurzaam Veilig wegverkeer) en relevante CROW-

richtlijnen”. 

 

“Erftoegangswegen bieden toegang tot woningen, bedrijven, scholen, winkels, enzovoort. 

Erftoegangswegen liggen in een gebied met de functie ‘verblijven’. Dat betekent dat hier allerlei 

soorten verkeer met elkaar mengen: voetgangers, fietsers, auto’s, en vrachtauto’s. Vanwege het 

grote verschil in massa tussen de verkeersdeelnemers en het feit dat voetgangers en fietsers 

grotendeels onbeschermd zijn, moet de snelheid van het gemotoriseerde verkeer op 

erftoegangswegen laag zijn”. 

“Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom 

Op erftoegangswegen binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 30 km/uur. Om deze 

limiet te ondersteunen, zijn meestal fysieke snelheidsremmers nodig. Zie voor meer informatie de 

SWOV-factsheet Zone 30: verblijfsgebieden in de bebouwde kom. Naast 30km/uur-

erftoegangswegen bestaan er ook erven. Daar mag maximaal 15 km/uur gereden worden en 

mogen voetgangers de gehele breedte van de straat benutten om te lopen en te spelen. Erven 

komen niet alleen voor in woonwijken, maar ook in winkelgebieden en stationsgebieden”. 

 

3.2.3.2. Nadere beschouwing verkeersafwikkeling Duurzaam Veilig  

Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente in het kader van dit bestemmingsplan geen 

verkeersonderzoek uitgevoerd en als bijlage bij het plan gevoegd. Hierdoor voldoet de gemeente niet 

aan de onderzoeksplicht zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en 

komt het besluit van de gemeenteraad over dit bestemmingsplan bij de bestuursrechter voor 

vernietiging in aanmerking.  

De gemeente stelt dat het Kreilerhof een erftoegangsweg is van 6 meter breed en hiermee berekend 

is op een dergelijke hoeveelheid verkeersbewegingen. Naar mijn mening is de stelling dat er sprake 

is van een erftoegangsweg onjuist.  
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Het eerste gedeelte van de Kreilerhof vanaf de Kalslagerring, tot net voorbij de afvalcontainers, is 

wellicht nog aan te merken als erftoegangsweg. De beide andere gedeeltes van de Kreilerhof:  

tussen Kreilerhof 1 tot en met 15  en tussen Kreilerhof 17 tot en met 55 zijn woonerven.  

Het woonerf werd in Nederland ingesteld bij een ministeriële beschikking (Stcrt. 15.9.1976) waarin 

opgenomen de minimumeisen waaraan een woonerf moet voldoen. In een woonerf zijn geen 

trottoirs aanwezig en de weg wordt gebruikt voor het verkeer dat daar zijn bestemming of 

vertrekpunt heeft (dus in de Kreilerhof). Het verkeersregime voor woonerven is vastgelegd in het 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (KB nr. 52 van 27.8.1976, Stb. 453).  

Voor woonerven gelden als belangrijkste regels: 

1. Op wegen binnen een woonerf mag overal gelopen worden; kinderen mogen overal spelen. 

2. Bestuurders van voertuigen mogen binnen een woonerf niet sneller rijden dan stapvoets. 

3. Automobilisten en (brom)fietsers mogen voetgangers niet hinderen; voetgangers mogen evenwel 

bestuurders ook niet onnodig hinderen. 

 

In tegenstelling met wat de gemeente beweert vindt de ontsluiting van de nieuwe woonwijk plaats 

via het woonerf van de Kreilerhof 17 tot en met 27. De gemeente moet in het bestemmingsplan met 

behulp van het landelijke en hun eigen beleidskader motiveren waarom een ontsluiting via een 

woonerf Duurzaam Veilig is. Dit is niet geschiedt. Er wordt niet voldaan aan artikel 3.2 Awb. 

3.2.3.2. Nadere beschouwing verkeersafwikkeling 

Uit de planverbeelding valt op te maken dat de bestemming verkeer loopt vanaf de Kreilerhof tot aan 

de Zuiderdreef. In de toelichting van het bestemmingsplan is niet gemotiveerd waarom er geen 

uitgang is richting de Zuiderdreef. Qua bestemmingsplan is dit namelijk wel vastgelegd. Uit de 

tekening Toekomstige situatie in de toelichting van het bestemmingsplan kan worden afgeleid dat 

dan twee parkeerplaatsen op een andere plaats nabij het geluidsscherm moeten worden gelegd. Qua 

bestemmingsplan is dit zonder meer mogelijk.  

De gemeente moet motiveren waarom alle verkeer via de Kreilerhof moet worden afgewikkeld en 

waarom er geen sprake kan zijn van alleen maar toegang vanaf de Zuiderdreef dan wel de helft van 

het verkeer wordt afgewikkeld via de Kreilerhof.  

Ook op dit punt wordt niet voldaan aan artikel 3.2 Awb. 

 

4. Conclusie 

Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het 

bestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep Hoofdweg 1247’, niet vast te stellen, maar terug te sturen naar het 

college van Burgemeester en Wethouders. 

 

5. Spreekrecht 

Gaarne wil ik tijdens de behandeling van onderhavig bestemmingsplan in de gemeenteraad dan wel 

in de betreffende raadscommissie voordat deze wordt vastgesteld, gebruik maken van mijn 

spreekrecht, zoals bedoeld in artikel 25 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van 

Haarlemmermeer. 

 

Met vriendelijke groet: 

Rob Hoogendoorn 

Kreilerhof 19 

2151 PJ Nieuw-Vennep 

 


