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Aan de donateurs en belangstellenden
Voor u ligt de tweede nieurvsbrief van 20i 0.

Zoals elk jaar om deze tijd ontvangen de dona-
teurs tevens het financiële verslag over het
voorafgaande jaar. De kascommissie bestond
dit jaar uit de heren Karel Ackema en Pim
Boer. Beide hebben dejaarrekening als opge-
steld door onze penningmeester Guus van 't
Hof gecontroleerd en in orde bevonden.

Jaarlijks betalende donateurs ontvangen bij
deze nieuwsbrief een acceptgiro voor hun bij-
drage in 2010. De rninimurnbijdrage is € l5
perjaar. Donateurs die aangegeven hebben
geen acceptgiro meer te willen ontvangen krij-
gen hierover een afzonderlijk bericht.

Vun het bestuur

Brederoderoute
De heer Piet Buijtenhuis heeft, na bijna tien
jaar het beheer van de route (controle,
schoonmaak, reparatie en vervanging van de
bewegwijzering en tekstborden) te hebben
gedaan, besloten zi.jn buurman Ed de Haan te
vragen het van hem over te nemen. Wij zijn
blij dat Ed daarin toegestemd heeft. De route
ziet er prima uit en wij bedanken Piet van harte
voor de consciëntieuze manier waarop hij ieder
halfjaar weer de route controleerde en in orde
maakte. Dat hij daarbij wel eens verrassende
dingen meemaakte heeft hij in een kort verhaal
"de bordenwasser" vastgelegd, dat op onze
website te lezen valt onder Kroniek.

Huize Schoonoord aan de Hoofdstraat wordt
riu eindelijk ook gesierd met het informatie-
bordje dat wij al jaren klaar hadden liggen. De
vorige eigenaar wilde het nooit ophangen maar
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de nieuwe eigenaren die op de vorige jaar-
markt donateur werden zagenhet borde daar
tentoongesteld, waren blij verrast, en nu hangt
het clus.

Santpoort 1752

De acht afbeeldingen van Santpoort 1752 die
ongeveer een halfjaar in Santpoort-Noord
prominent zichtbaar zijn geweest om de 250't"
kortebaandraverij te vieren, bestonden in een

groot en een klein formaat. De Harddraverij is

bezig met de verkoop en de Stichting heeft er
drie overgenolnen. Zij zullen afiryisselend wor-
den gebruikt als achtergronddecor voor de

kraam op de jaarmarkt en bij andere feestelij-
ke gelegenheden. Wij zijn er heei blij mee.

Ruimte lij ke o ntw i k ke lin g en

NoVA-terrein Roos en Beeklaan, Santpoort-
Noord
Na lange tijd wachten is op I maart 2010 de

Startnotitie voor het Novaterrein aan de Roos
en Beeklaan gepresenteerd. De Stichting heeft
een zienswijze ingestuurd. De voornaamste
bedenking is dat er geen sprake meer is van
een open bebouwing zodat de bouwlocatie een
zeer massaal karakter krijgt met weinig groen
en verder veel blik in het zicht vanwege de
benodigde parkeerruimte. Met name het ver-
schil tussen de uitgangspunten van de gemeen-
te Velsen en de uitwerking van de projectont-
wikkelaar was opvallend.

Nieuwbouw Terros Dinkgrevelaan SanípoorÍ-
Noord
In 2009 is een Ruimtelijk Functioneel Kader
vastgesteid. In december 2009 is dit meege-



nomen in het startdocument van het bestem-

mingsplan o'Leck en de Bergen". Het wachten

is nu óp de nadere uitwerking. De verwachting

is dat nieuwbouw van het Terras start in 2012'

NO VA Ble kers duin, S antPo ort-Z uid

Voor nieuwe donateurs nog even in het kort:

Al bijna 10 jaar lang is er orn de zoveel tijd aan

de bewoners van Santpoort-Zdd een plan

voorgelegd voor een invulling voor hetNova-

terrein irsantpoort-Zuid' Keer op keer is het

niet tot concrete bouwplannen gekomen omdat

het dan voorliggende RFK door de politiek

werd afgewezèn. In een Ruimtelijk Functioneel

Kader geeft de gemeente de belangrijkste ka-

ders aan zoals volume, bouwhooglen en ruim-

telijke inpassing, waaraan de concrete bouw-

plannen moesten voldoen. Intussen zijn delen

van het gebied een aantal malen van eigenaar

gewisseld.

In het laatste kwartaal van 2009 is de Stichting

Santpoort samen met het Wijkplatform en de

Stichtin g Woongemeenschap Santpoort-Zuid

zeer actief geweest met een enquête, een aantal

overleggen met getneetrte en de projectontwik-

kelaarÍOF-Nova, i.c. Dekamarkt en Scholz-

Bouwbedrijf.

De overleggen zijn gestopt, omdat Deka Vast-

goed en VOF-Nova er samen nog niet uit wa-

i"n 
"n 

daar is tot op heden nog geen verande-

ring in gekomen.

Op onze Website kunt het allemaal nog eens

nàl"r"n onder de mbriek Nieuwsbrieven' Het

is nu dus weer wachten op nieuwe ontwikke-

lingen.

Nie uw b o uw Gy mzaal S antp o o rt- Z uid

Tijdens de vorige collegeperiode is besloten

"in 
gy^ruulte bouwen bij de Brederode Dal-

tonsóirool. Het geheel wordt dusdanig inge-

richt dat de zaalookvoor andere doeleinden

kan worden gebruikt. De Stichting kan zich in

grote lijnen vinden in het schetsplan en de

ittpassing op het schoolterrein en het Oranje-

veldje.

Strwctuurv isie 2 04 0 Províncie Noord-tr{ olland

(Zie ookbijgevoegd krantenartikel van 17 aprii

2010 in Haarlems Dagblad en IJm'Courant)

Op dit moment zit de provincie Noord-Holland

inde laatste fase van de besluitvorrning over

de Provinciale Structuurvisie zoals vereist

door de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Orde-

ning (WRO). Deze Structuurvisie komt in de

plaáts van de twee Streekplannen' Noord- 
-

iiolland-Zuid en Noord-Holland-Noord. Na de

vaststelling dienen gemeenten op hun beurt

hun eigen structuurvisie en bestemmingsplan-

nen aan te passen aan het nieuwe provinciale

beleid.
In de provinciale structuurvisie zijn allerlei

sectorale beleidsvisies en plannen opgenomen,

zoals op het gebied van Verkeer en Vervoer,

Agrarisch beleid, Natuur, Economie, Cultuur-

historie, enz.

Herijking en herbegrenzingen EHS

In de sector Natuur is voor Santpoort en omge-

ving vooral de Herijking van de Ecologische

Hoofdstructuur (EHS) en de daaruit voort-

vloeiende Herbegrenzing een belangrijk punt'

Tot nu toe lagen er twee arealen graslanden

van Santpoort in de EHS. Dit zijn de weidege-

bieden en hakhoutbosjes langs de directe bin-

nenduinrand fussen Driehuis en de grens met

Bloemendaal, dus het gebied langs de Duin en

Kruidbergerweg en Velserenderlaan' Het ande-

re EHS gebied zijn "de graslanden de Delft"
langs daRandweg vanaf de Hoofdstraat inclu-

sief de "Hardddraverijweilandjes" en de grens

met Haarlem.

Hoe belangrijk de ligging in de EHS voor deze

gebieden tot nu toe was, is te zien aan de nog

bestaande openheid en de overwegend groene

uitstraling van de weidegebieden. Met name de

doorkijken vanaf de Wiistelaan rnaken dit ge-

bied zeer aantrekkelijk; daar ervaarje heel

duidelijk de overgang van de beboste strand-

wal naar het lager gelegen veenweidegebied,

karakteristiek voor de landschappelijke op-

bouw van SantPoort.

Juist deze open ruimtes dragen bij aan de leef-

kwaliteit van SantPoort.

In gebieden met EHS-status mag alleen onder

strikte voorwaarden worden gebouwd, omdat

ze zijn bedoeld voor het behoud van bestaande

natuur en het ontwikkelen van nieuwe natuur-

gebieden. Dit kan door gesubsidieerde aanko-

fen door natuurbeherende organisaties zoals

Natuurmonumenten, Lan<ischap Noord-

Holland enz. ofivel door Particulier en Agra-

risch Natuurbeheer' Fikant detail bij het laatste

is, clat bij evaluatie blijkt dat de bedrijfsresulta-

ten van agrarische bedrijven met en die zonder

natuurbeheerprogramma gelijk blijken te zijn'

De graslanden De Delft dreigen nu ontgrensd

te worden. d.w.z. datzeuitde EHS zullen

worden gehaald. Op 17 mei nemen Provinciale



Staten van Noord-Holland daarover een beslis-

sing. Dit is gebeurd na een zg. Herijking van

de natuurwaarden, waarbij alleen waarden van

nationaal en internationaal belang zijn meege-

nomen.

De graslanden langs de directe Binnenduinrand

zullen gelukkig in de EHS blijven, maar, zoals

gezegd, zullen de graslanden de Delft er waar-

schijnlijk uit gehaald worden. Wel hebben ze

een provinciale status gekregen als "gebieden

met bijzondere waarden voor natuur' landschap

en cultuurhistorie" èn ze liggen buiten de

BBG-contour.

B estaand B eb onry d Geb ie d-conto ur (B BG)

De Bestaancl Bebouwd Gebied-contour is door

het Rijk geintroduceerd en komt in cle plaats

van de zg. "rode"cotttour.

ln de BBG-gebieden mag in principe niet wor-

den gebouwd, maar het is een "nee, tenzij"
beleid. Dus met een goed verhaal is ontheffing

toch weer mogelijk. De Stichting Santpoort

vindt dat het voorgestelde provinciale beleid

niet genoeg bescherming biedt tegen het vol-
bouwen van de laatste open gebieden van

Santpoort.

Vervangende solide planologische regeling

voor graslanden

ln haar reacïies op de ontwerp-structuurvisie.
op de ontgrenzingsplannen voor de EHS, in

brieven aan de Statenleden, de natuurorganisa-

ties en de ILG Gebiedscommissie heeft de

Stichting gevraagd om steun voor haar stand-

punt en om zich maximaal in te zetten voor een

solide vervangende bescherming voor de gras-

landen.

ILG-commissie en haar adviezen

ILG is de afkorting voor lnvesteringsbudget

Landelijke Gebieden. De provincie Noord-

Holland telt 5 llc-regio's, waarbinnen op

advies van de Gebiedscie. de rijkssubsidies

worden besteed voor natuur- en iandschaps-

ontwikkeling. In deze commissie zijn o.a. de

gemeenten, natuurorgarrisaties Waterbeheer en

de L'IO vertegenwoordigd.

De ILG cie. Zuid-West Rijnland, die gaat over

Velsen en Santpoort heeft herhaaldelijk aan de

Gedeputeerde Bart Heller geadviseerd geen

van de graslanden Santpoort uit de EHS te

halen. Desondanks wordt dit nu voorgesteld.

Het is aan Provinciale Staten om op l7 mei

hiermee akkoord te gaan ofiruel met een wijzi-
gingsvoorstel te komen, waardoor de gebieclen

alsnog in de EHS blijven of in ieder geval een

hardere juridische bescherming krij gen.

Naast de vele schriftelijke reacties heeft de

Stichting ook ingesproken tijdens de Hoorzit-

ting van de Statencie. Ruimtelijke Ordening en

Grondbeleid en bij de cie. Wamen, die zich

bezig houdt met Water, Agrarische zaken,

Milieu, Econornie en Natuur.

B e sluitv orming v anaf nu

Omdat er nogal wat wijzigingen in de procedu-

re en data zijn geweest kreeg de Stichting bij
navr aag de volgende informatie :

Op l7 mei wordt het besluit over de Structuur-

visie als geheel genomen, maar nog met de

oude kaart van de begrensde EHS-gebieden.

Daarna wordt een nieuwe kaart gemaakt, waar-

in de besluiten van 17 mei zijn verwerkt.

De nieuwe kaarten worden 6 weken ter inzage

gelegd en voor burgers is daarop inspraak mo-

gelijk. In september 2010 wordt dan door

Provinciale Staten het definitieve besluit ge-

nomen.

Eventuele reactie naar Provinciale Staten

ín deze Nieuwsbrief hebben wij ons geconcen-

treerd op een paar zaken met betrekking tot de

Structuurvisie.

Meer informatie over de nieuwe provinciale

Structuurvisie en de EHS-zaken en mogelijk-
heden om te reageren ofcontact op te nemen

met uw vertegenwoordiger of partij in Provin-

ciale Staten, kunt u vinden op de Website:

www.noord-holland.nl .

Bi-i commissies vindt u de namen van de cie.

leilen, bijv. cie ROG (Ruimtelijke Ordening en

Grondzaken, verantwoordelijk voor Structuur-
visie) en cie. WAMEN, die vooral bezigzijn
met de Structuurvisie en EHS- Herijking. Ook

zijn er (met enig zoeken) adresgegevens en e-

mailadressen te vinden.

Maandag 26 april is de laatste vergadering van

cie Rog vóór definitief besluit in Provinciale

Staten op 17 mei.

Diversen

L an ds ch aps b eteidsplan in de uitv o er i ngsfas e

Op 28 januari 20fi ziin Deel I , Visie en

Streefbeeiden en Deel II, Achtergronden, van

het Landschapsbeleidsplan Velsen aangeno-

men. Deel lI geeft een uitgebreide , boeiende

beschrijving van de wordingsgeschiedenis van

het landschap en de diverse landschapstypen.

Her is een zeer interessant verhaal geworden,



een prachtig stuk werk van de betrokken amb-

tenaien. Op de Website van gemeente Velsen

kunt u een en nader zelfnalezen, het is een

aanrader. Ook is het idee geopperd om dit deel

als lesmateriaal aan scholen te sturen' zodat z'e

het kunnen gebruiken als lesmateriaal voor

omgevingsgeschiedenis.

Op dit moment wordt aan het concept van Deel

tli, het Uiwoeringsplan, gewerkt. Zoals ook

bij de vorige delen zal de Stichting Santpoort

wéer haar Èi3Atog" leveren aan de ontwikkeling
van dit plan, waar ze dat ka:r.

Stic hting S antPoort digitaal

Wij zijn de laatste paar jaar begonnen met het

verzamelen van e-mail adressen van onze do-

nateurs. Op één van onze recente bestuursver-

gaderingen hebben wij vastgesteld dat wij nu

van bijna 'lTYo van u de e-mail adressen heb-

ben. Dat heeft ons er toe gebracht aan hen twee

dingen te vragen.

Ten eerste, stelt u er prijs op de papieren

nieuwsbrief te blijven ontvangen of geeft u er

de voorkeur aan de nieuwsbrief per e-mail te

ontvangen?

En ten tweede, dezelfde vraag voor het ont-

vangen van hetjaarlijkse verzoek om uw dona-

tueribijdrage: dus een acceptgiro per post of
een digitaal "verzoek om bijdrage" (alleen

voor de jaarlijks betalende gewone donateurs

uiteraard).

De respons was onmiddellijk en overduidelijk

voor een overstap naar digitaal' Ruim 90oÁ van

diegenen die tot nu toe gereageerd hebben

(ruwweg de helft van u) wil de nieuwsbrief
graag digitaal ontvangen en voor ruim 759/o

áaa*an g"tdt dat ook voor de digitale versie

van het betalingsverzoek'

Voor de Stichting is het in het begin nog even

extra werk om uit te vinden hoe dit gaat wer-

ken zonder fouten maar op termijn wordt het

gemakkelijker, milieuvriendelijker en is het

zeker ook kostenbesParend.

Een aantal vragen en opmerkingen dienden

zich aanbij het invoeren en verwerken van de

hiervoor genoemde wijzigingen:

1. Bij de uitdraai van de adresstickers

blijkt dat bij een aantal de tussenvoeg-

sels o'van" of "van de" etc' weggeval-

len zijn uit de naam' Onze excuses

daarvoor. u staat wel goed in het dona-

teursbestand. Wij zullen er voor zor-

gen dat het volgende keer goed gaat'

2. Gewijzigd e-mailadres:

Een aantal van u blijkt de laatste tijd
een nieuw e-mail adres te hebben ge-

kregen (wij krijgen dan foutmeldingen
te ziert). Wij vragen vriendelijk ieder-

een die het betreft ons hun nieuwe e-

mail adres te sturen. Dat kan via stigh-

U1ggànlpsqrt@)grn41 l. co m .

3. Digitale toezending:
Via deze nieuwsbrief herhalen wij nog

het verzoek om te reageren oP onze

vraag of u voortaan nieuwsbrief enlof
donatieverzoek digitaal wilt ontvangen

of liever zoals tot op heden op papier'

Voor diegenen die nog niet gereageerd

hadden: Graag uw reactie via sticli-

ti n gsantLoortíd grnai l.co1ï.

Nieuwsbrief nr.1 van ianuari 2010

Wij hebben Nieuwsbrief nr.l door omstandig-

heden in z'n geheel via DHL verzonden (nor-

maal fietsen wij hier in de buurt rond en ver-

sturen het restant buiten fietsbereik per TNT)'

Het is ons gebleken dat deze verzending niet

geheel naarwens is verlopen: een aantal dona-

teurs bleek de nieuwsbrief niet te hebben ont-

vangen.

Als u de nieuwsbrief nr.1 niet ontvangen heeft

en er prijs op stelt deze nabezorgd te krijgen,

geeft u óns dan een seintje via023-5372661 of
per e-mail stic hti n gsanipoortií,? grna i l. corn, dan

komen wij in actie.

De intemetbezitters onder u kunnen ook de

nieuwsbrief op onze website lezen,

rvw Eolubiryeêtlpqq tt'd

Versterking hestuut en medewerkers

Al eerder hebben wij u gevraagd om verster-

king van het bestuur en het aantal medewer-

kers. Het gaat om allerlei activiteiten, waarvan

een aantal op projectbasis in het kader van het

35-jarig bestaan van de Stichting in 201 1'

Bent u geï'nteresseerd, dan kunt u contact op-

nemen via de website ofiryel telefonisch via:

023-5382640, 5490619, 5372667 -
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