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Geachte heer Beentjes,
Met deze brief reageert het college op uw open brief aan de raad.
Het college deelt uw zorg voor het behoud van de openheid van de Zanderij. U stelt in uw
brief dat de optie voor woningbouw als compensatie voor natuurontwikkeling daarom nu al
zou moeten worden uitgesloten. Dit biedt volgens u de garantie dat de Zanderij open blijft.
Ons college is van mening dat we met deze houding risico's lopen met het gebied. Zoals
door de portefeuillehouder de heer Steeman, in uw raad is aangegeven biedt het
bestemmingsplan buitengebied onvoldoende mogelijkheden om versnippering en
verrommeling van het gebied tegen te gaan. Ons college wil niet wachten tot de
bollenteelt is vertrokken. Zij wil daarom nu al actief invulling geven aan de wens van uw
raad voor natuurontwikkeling als alternatief. Daarbij is van haast geen sprake. Het initiatief
voor ontwikkeling in de Zanderij ligt bij de grondeigenaren. Zij zullen het tempo van de
transformatie van bollengrond naar natuur gaan bepalen. De gemeente zal daarin een
faciliterende rol hebben.
Het college deelt uw oproep tot verdere samenwerking, met alle betrokken partijen. U stelt
dat de optie voor woningbouw tot polarisatie leidt en roept de gemeenteraad op in de
besluitvorming elke mogelijkheid voor woningbouw (behoudens bestaande
mogelijkheden) in zijn geheel uit te sluiten. Ons college is echter van mening dat het
schrappen van de mogelijkheid van woningbouw als financieringsbron voor
natuurontwikkeling in dit stadium geen recht doet aan de wens van een deel van de
belanghebbenden. De eerstvolgende stap is evenwel om eerst andere
financieringsmogelijkheden te onderzoeken. De uitkomsten daarvan zullen inzicht moeten
bieden in de noodzaak voor aanvullende financiering met woningbouw en hoe
grondspeculatie is tegen te gaan. Uit het participatieproces is naar voren gekomen dat de
openheid van de Zanderij daarbij niet in het geding mag komen.
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Dit uitgangspunt is in onze notitie Hoofdlijnen Kadernota daarom ook opgenomen. De
definitieve Kadernota voor Zanderij Noord zal vanuit die hoofdlijn aan de raad worden
aangeboden. In het voorliggende participatieproces ziet het college de uitdaging om daar
gezamenlijk met alle participanten uit te komen. Wij hopen daarmee ook het vertrouwen in
ons lokaal bestuur een goede impuls te geven.
Hoogachtend,
Namens het college van/burgemeester en wethouders,

A Suanet, QC
eŵ«entesecretaris

De heer drs. A. Mans
Burgemeester

