Aan de leden van de raadscommissie ruimtelijke ordening en economisch domein
van de gemeente Alphen aan den Rijn
Betreft: vaststelling bestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 en 87 Benthuizen
Agenda van uw commissie d.d. 5 maart 2020

Zoetermeer, 3 maart 2020
Geachte gemeenteraadsleden,
Met deze brief geven wij u onze reactie op het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan
Hoogeveensweg 57, 59 en 87. Wij zijn de Vereniging Vrienden van het Bentwoud die zo’n 500
mensen vertegenwoordigt die hun hart hebben verpand aan het Bentwoud. Wij zijn helaas agendatechnisch niet in staat in te spreken, daarom deze schriftelijke inbreng.
De reactie op onze zienswijze bevat twee punten waar we het echt mee oneens zijn.
Het eerste is dat wordt gesteld dat de beoogde composteerinrichting beter is dan de grasdrogerij als
het gaat om milieu, qua overlast en qua geurhinder. Maar die redenering maakt het feit natuurlijk
helemaal niet goed. Om een vergelijking te treffen zegt u: uw land komt niet 2 meter onder water,
maar slechts 1 meter, en 1 meter onder water is beter dan 2 meter. Ja zo lusten we er nog wel meer.
Eén gebroken been is beter dan twee gebroken benen. Dit is een armzalige redenering die niet
deugt. Feit is dat zo’n composteerinrichting gewoon niet hoort aan de entree of langs de rand van
een natuur-recreatiegebied.
Het tweede punt is nieuw voor ons. Er wordt gesteld dat dit alles het gevolg is van een minnelijke
schikking die is getroffen als gevolg waarvan de afronding van het Bentwoud eerder in zicht kwam
dan wanneer andere routes hadden moeten worden bewandeld. Maar zijn de belanghebbenden van
het Bentwoud wel gevraagd wat die ervan vinden? Ik kan u zeggen dat velen nog wel wat hadden
willen wachten als aan hen de keus was geboden dat dit wachten betekent geen compostering aan
de voordeur van het Bentwoud. Het is dus volstrekt de eigen keuze van de gemeente (geweest)
zonder enige vorm van participatie, en die had ook anders kunnen uitvallen.
Nogmaals leg ik onze opvatting aan u voor. Wij hebben geen enkel bezwaar tegen voorzieningen en
bedrijfsmatige activiteiten die de gebruikswaarde van het Bentwoud verhogen. Die mogen en horen
in de noordelijke rand van het Bentwoud. Maar wezensvreemde activiteiten moeten we
ontmoedigen. Een composteerinrichting hoort daar beslist niet thuis.
Los van alle juridische invalshoeken roept de hele gang van zaken opnieuw de vraag op welke
overheid en welke politicus zich ‘de hoeder’ van het zich ontwikkelende en door u inwoners zeer
gewaardeerde natuur- en recreatiegebied Bentwoud voelt. We hopen dat u als gemeenteraad pal
staat voor het belang van dit gebied voor de leefbaarheid van onze regio. En daar hoort bij het
“verleiden” van ondernemers om een bijdrage te leveren aan de gebruikswaarde van het Bentwoud.
Met vriendelijke groet,
Siep Eilander
voorzitter Vereniging Vrienden van het Bentwoud

