
Bezwaarschrift

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemstede,
postbus 352,2L00 AJ Heemstede

'Heemstede

Heemstede, 5 september 2Ot9

Betreft: bezwaarschrift tegen uw besluit tot verlening van een omgevingsvergunning ten behoeve van de

realisatie van het seminarhotel Marienheuvel te Heemstede.

Geacht college,

Hierbij maak ik bezwaar tegen uw besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor realisatie van

het seminarhotel onder nummer 26tStLl met referentiecode W167911.

U bent ten behoeve van de realisatie van het seminarhotel Marienheuvel voornemens om de toegangsweg

Mariënheuvel - Glipper Dreef plaatselijk te verbreden met passeerstroken en het kruispunt naar de

toegangsweg Mariënheuvel - Glipper Dreef aan te passen.

De gronden van bezwaar zijn

lk maakt bezwaar, omdat door de realisatie van het seminarhotel en deze verkeerstechnische aanpassingen

ten behoeve van het seminarhotel de verkeersintensiviteit zal verhogen op de toegangsweg in het
Groenendaalse bos en bij het kruispunt voor de ingang van het Groenendaalse bos. Beiden betreffende de

Glipperdreef te Heemstede.

De gebruikers van het bos maken als wandelaars of recreanten veelvuldig gebruik van de Glipperdreef en

de directe omgeving. Hieronder bevinden zich ook veel kinderen en ouderen.
Door de toename van verkeer zullen er zeker verkeersonveilige situaties gaan ontstaan.
lk vrees dat er hierdoor ongelukken zullen gaan gebeuren.

Onveilige situaties zijn al reeds ontstaan doordat Marienheuvel werd bewoond door tijdelijke huurders.

Hierdoor ontstonden er ook onveilige verkeerssituaties doordat de tijdelijke huurders hard reden en zich

niet realiseerden dat De Glipperdreef ook door anderen wordt gebruikt. De andere weggebruikers moesten

zich duidelijk manifesteren, zodat de automobilisten zich op tijd aan pasten. Het is een wonder dat dit tot
nu toe goed is afgelopen.

lk verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen c.q. in te trekken

Bovenstaande bezwaren zijn gemaakt onder voorbehoud van nadere invulling en toelichting in de verdere
procedure.

Hoogachtend,
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Zienswijze omgevingsvergu nning Ma rieheuvel wabonu m m er 27 2647
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Geachte heer of mevrouw,

lk heb een aantal opmerkingen over de vergunning voor Mariënheuvel:
1.
op www.ruimtelUkeplannen.nl staat de rechtsgeldige versie, echter met hiaten
Het bijlagedocument "b-NL.lMRO.03gT.OVmarienheuvel-0101" is niet compleet, er ontbreken S
bladzijden:
* blz.236 "Gebouwdeel C" ontbreekt* b12.329,330 "Appelboor GeoTOP v1.3 met legenda ontbreekt* blz. 331, 332 "Appelboor REGIS ll v2.2 met legenda ontbreekt
De ambtenaar díe deze pdf in elkaar heefr geknutseld heeft slecht werk geleverd
2.
De verklaring van geen bedenkingen die door de Gemeenteraad is afgegeven is ongeldig. Een
document is alleen rechtsgeldig met datum, naam en handtekening. tñ Oã verklaring ontbreken de
namen van de voorzitter en de griffier. Het Raadsbesluit is juridisch ongeldig.
Uit de rechtsgeldige documenten op www.ruimtelijkeplannen.nl is niet õp tehaken wie de voorzitter
was en welke griffier er dienst had. De verklaring van geen bedenkingen dient voorzien te worden van
de namen van de personen die ondertekend hebben.
3.
De leden van de gemeenteraad hebben op 7-5-2019 een voorstel/idee ontvangen om wandelbos
Groenendaal uit te breiden met een strook langs de westzijde van het perceel Mariënheuvel. De
burgers van Heemstede hadden dan baat gehad bij de inspanning die gemeente Heemstede moet
veffichten om deze vergunning te bewerkstelligen. Voor wat hoort wat. Helaas hebben de leden van
de gemeenteraad het voorstel niet eens gelezen, men herkent geen goed idee of men is
ongeinteresseerd om Heemstede te verbeteren. Er is slechts één raalslid dat zich heeft ingezet om
verder te gaan met dit idee. Alle lof voor Yvette Schul die vragen heeft gesteld in de Commlssie
Ruimte' De beantwoording door de wethouder zal zoals geUruiket¡k wel weer teleurstellend zijn.
Hieronder nogmaals het idee:

Aan: Leden Gemeenteraad Heemstede

Datum:3-5-2019
Betreft: Uitbreidin g G roenendaal westzijde Mariënheuvel
Geachte leden van de Gemeenteraad,

Mariönheuvelals seminarhotel in gebruik nemen vraagt een flinke hoeveelheid aanpassingen die door
gemeente Heemstede 'maar eventjes' gerealiseerd moeten worden. Het is me nogal wat, kappen van
7-6 bomen, aanleggen passeerstroken en het her-inrichten kruispunt met de Glipperdreef.
!-l-ier mag best wat tegenover staan wat ten goede komt aan de burgers van Heemstede.
Mijn ídee is om wandelbos Groenendaal uit te breiden met een 450 meter lange groenstrook langs de
kadijk. Dit is de westzijde van het terrein van Mariënheuvel. Het nieuwe wanOélpão sluit aan in dé
zuidwest hoek van Groenendaal en krijgt bij de Glip een nieuwe ingang. Zie onderstaande foto.
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Op het terrein van ligt een van de Zusters Augustinessenf{et is een ongewone, rnisschien wel ongewenste situatie dat een serninarhoteleen begraafplaatsmoet beheren, onderhouden en bezoekmogelijkheid moet faciliteren. Dit is een taak die gemeenteHeemstede goed zou kunnen O\ternemen. Vandaar dat in bovenstaande foto de begraaftlaatsonderdeel uitmaakt van het
De nieuwe wandelstrook is

pr.lbliek toegankelijke
15 tot 20 meten breed.

wandelgebied. Ðit is echter optioneel
Dit is een bewt¡ste keuze die voortkomt uit deglooiing van het tenein. De strook loopt aan de voet van het oude duin Op onderstaande teneinkaartwordt dat duidetijk. Hotelgasten die een wandeling door het bos willen maken k¡.¡nnen de hoge routenemen, wandelaars Groenendaal nemen de lage route nret schitterend uitzicht over de voormaligebollenvelden van de Kadijk.

EI{ DE GLIP
GiOElilEfrtÐAAL
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Bij de Joh. Rosenkrantzlaan komt een nieuwe toegang tot wandelbos Groenendaal. Er is een nieuw
brugge$e nodíg orn dit mogelijk te maken. Zie onderstaande impressie.
De zuidzijde van Groenendaalwordt makkelijker bereikbaar, een cultuurhistorische wandeling rondom
de Kadijk is dan mogelijk. Een waardevolle toevoeging aan een toch al mooígebied.
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Geachte leden van de Ger'neenteraad, u heeft nu de kans om iets moois voor Heernstede te doen. ukunt ecn verklaring van gF€n bedenkingen af,geven, rma,ar onder beding oai rret n¡eüwã wanoetpaowor,dt aangolegd,. Voor waû hoort wat.
Het is een aanwinet voor l{eernstede en voor Maríënheuvel gunstig omdat de zorg voor debegraafplaaûs vcrvalt. Eer¡ win-win situatie !

lk hoop dat u oolleatief besluit dit idee te omarmen.



Zíenswijze Mariënheuvel, t.a.v. Gemeente Heemstede

Heemstede, 12 augustus 2019

Geachte mevrouw, meneer,

Hierbij wil ik mijn zienswijze inzake de ontwerp-omgevingsvergunning Mariënheuvel kenbaar maken.

lk heb 2 bezwaren, nl:

L' ln een tijd waarin de klimaatproblemen steeds groter worden geeft Heemstede toestemming
voor de kap van een groot aantal bomen voor een van de factoren díe de klimaatproblemen
veroorzaakt, de auto in de vorm van een grote parkeerplaats. onbegrijpelijk, helemaal omdat
er geen enkele compensatie plaats vindt. En er niet wordt aangetoond dat er sprake is van
een groot maatschappelijk belang waarvoor geen alternatief is. Sterker nog, in wezen wordt
de luiheid van de gemiddelde bezoeker van het beoogde seminarhotel bediend. lk stel dan
ook voor dat de ondernemer wordt verplicht de kap van de bomen te compenseren op de
locatie Manpadslaan teneinde daar een groene bestemming te kunnen realiseren. De te
compenseren oppervlakte, tenminste 2 keer de oppervlakte van de te realiseren
parkeerplaats, te verwerven en in te planten door de ondernemer, zou vervolgens om niet
overgedragen moeten worden aan Landschap Noord-Holland, zodat er een begin wordt
gemaakt met de groene inrichting van de Manpadslaan.

2' Er wordt gezegd dat het alleen om het gebruik van het hotel door de week gaat. lk mis in de
ontwerp-vergunning evenwel een passage waarmee het gebruik in het weekend geblokkeerd
wordt. Want let maar op, over een paar jaar valt de exploitatie toch tegen en gaat de
eigenaar ook in het weekend kamers verhuren. En gaat het dus niet om een Seminar-hotel
maar om een hotel dat 7 dagen in de week draait. Met alle overlast van dien. Daarom stel ik
voor dat in de ontwerp-vergunning een voorwaarde wordt opgenomen die bepaalt dat er in
het weekend geen exploitatíe mogelijk is.

Als ik de concept-vergunning lees kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van een
situatie waarbij er sprake is van een sluipend besluitvormingsproces om een hotel te realiseren en
dat de betrokken ondernemer ruim baan wordt verleend om dat hotel ook te realiseren. Daarom ben
ik van meníng dat er ook iets gedaan moet worden ter compensatie van de aantasting van het
gebied, waarmee niet alleen het belang van de ondernemer is gediend, maar ook dat van de
inwoners van Heemstede.

lk vertrouw er op dat u mijn zíenswijze honoreert conform mijn voorstellen.

Met vriendelijke groeten,



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

dinsdag 16 juli 20L9 1,4:25

zienswijze seminarhotel Mariënheuvel, Glipper Dreef 1-99

Geachte meneet

Hierbij ontvangt u een zakelijke weergave van uw mondelinge zienswijze op het ontwerp-omgevingsvergunning en
ontwerpverklaring van geen bedenkingen seminarhotel Mariënheuvel, Glipper Dreef 199, die u mij vanochtend
telefonisch hebt gegeven.

Archeologie
Uit de stukken die ter inzage zijn gelegd blijkt dat de buitenplaats Mariënheuvel archeologisch waardevol gebied is.
De kans op vondsten is groot. U vindt het noodzakelijk dat nader archeologisch onderzoek plaatsvindt ¡nd¡en op de
buitenplaats graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Kap bomen
U bent er sterk op tegen dat er bomen worden gekapt ten behoeve van het voor het seminarhotel aan te leggen
parkeerterrein en de passeerstroken. Dit tast het natuurlijkerfgoed aan.

Aan u heb ik toegezegd van uw opmerkingen verslag te maken en deze als zienswijze in te boeken voor de
behandeling van de definitieve besluiten van de gemeenteraad (verklaring van geen bedenkingen) en het college
van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning). Nadat de ter inzage termijn is afgelopen zullen alle
zienswijze intern worden besproken en onderzocht. Zo nodig wordt de omgevingsvergunning aangepast. Vervolgens
worden de gemeenteraad en het college voorgesteld om de verklaring van geen bedenkingen en de
omgevingsvergunning met inachtneming van de nota van beantwoording van zienswijzen vast te stellen. U wordt
over het vervolg van het proces op de hoogte gehouden.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er onjuistheden in het verslag staan, dan verzoek ik
u mij dat spoedig te laten weten.

Groet,

Afdeling Ruimtelijk Beleid
023- s48s76s I
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