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Geachte leden van de Gemeenteraad,
Het College van B&W stelt u voor alsnog een besluit te nemen over vaststelling van het
bestemmingsplan voor de Hogeveenseweg 57, 59 en 87 in Benthuizen, zoals ze dat eerder aan u ter
besluitvorming heeft aangeboden. Zie de brief van het College daarover van 11 maart 2021,
zaaknummer 238473. Het betreft hier, zoals u bekend, de aanleg van een composteerinrichting nabij
het natuur- en recreatiegebied Bentwoud.
In de brief van 11 maart 2021 van het college wordt gesteld dat gezocht is naar alternatieve locaties.
Er wordt niet aangegeven welke locaties hiervoor zijn onderzocht en om welke reden deze
niet mogelijk zouden zijn en of het zoeken ook locaties buiten het grondgebied van de gemeente
heeft betroffen. Naar onze mening hoeft er niet ver gezocht te worden. Nabij deze locatie is een
industrieterrein (ITC), dat zich uitstekend leent voor de aanleg van een dergelijke inrichting. En elk
ander industrieterrein is een betere plaats dan de Hogeveenseweg bij de entree van het Bentwoud.
Wellicht is een locatie op het veilingterrein van Bleiswijk langs de A12 ook een mogelijkheid. Wij
hebben begrepen dat vooral daar de te composteren groenresten vandaan komen. Dit voorkomt ook
weer onnodig verkeersaanbod onze regio in.
Naast het feit dat wij van mening zijn dat een composteerinrichting niet past nabij het natuuren recreatiegebied Bentwoud, zijn wij van mening dat de voorgestelde wijziging van het
bestemmingsplan plan de mogelijkheden frustreert die zijn aangegeven in uw notitie 'spelregels
randen van het Bentwoud'. In deze notitie zijn mogelijkheden opgenomen om de functie van het
Bentwoud als natuur- en recreatiegebied juist te versterken (Bed and breakfast, kampeerboerderij,
horeca, speelweide etc.). Deze worden hierdoor teniet gedaan. Het zal initiatiefnemers langs de
Hoogeveenseweg bij aanleg van deze composteerinrichting weerhouden om investeringen te doen
als hier bedoeld. Voor de grote behoefte van natuurliefhebbers en recreanten voor een volwaardig
Bentwoud is dit onaanvaardbaar. We maken u erop attent dat de plannen voor de Verlengde
Bentwoudlaan (N207 Zuid) al ernstig afbreuk doen aan het Bentwoud.

Naar onze mening wordt een aanzienlijk deel van het Bentwoud na aanleg van de Verlengde
Bentwoudlaan aan de oostzijde onbruikbaar vanwege de overlast en stank. Dat zal na aanleg van de
composteerinrichting ook het geval zijn voor een aanzienlijk deel van de noordrand van het
Bentwoud en aan de noordzijde van het Bentwoud, een gebied waarvan de gemeente in haar
concept-omgevingsvisie aangeeft dat dit ook voor recreatieve doeleinden geschikt is. Alles bijeen
vormt dit een onaanvaardbare inbreuk op de kwaliteiten van het Bentwoud.
Aan de bezwaren, die we u eerder onder ogen hebben gebracht, is op geen enkele wijze tegemoet
gekomen.
Wij verzoeken u om uw goedkeuring te onthouden aan bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,
Siep Eilander
Voorzitter Vereniging Vrienden van het Bentwoud

