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MOTIE 8 van 2020

Leren en creëren bij De Biezen

via griffie@velsen.nl Aangenomen (ûncisbrfccl
Tégen stemden:Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 6, Reglement van Orde een motie
met als onderwerp “Leren en creëren bij De Biezen”, indienen met betrekking tot het raadsvoorstel
nummer: Rs20.00285, behorende bij agendapunt 9 van de raadsvergadering van 28-05-2020.
De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
• Deze raad en dit college zich hebben gecommiteerd om in samenspel met onze inwoners te

besturen;
• Deze raad daarbij ook heeft aangegeven vernieuwend werken zeker niet te schuwen;
• Het handhavingstraject bij Groenelaantje 6 geen uiting is geweest van deze ambitie en zelfs heeft

geleid tot extra wantrouwen jegens de gemeente:
• Het handhavingstraject bij Groenelaantje 6 tevens niet de oplossing is gebleken om het gebied de

waarde terug te geven die het verdient.

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:
• Het gebied De Biezen een waardevol landschap is;
• Handhaving helpt om verslechtering te stoppen, maar niet helpt om herstel of verbetering in een

gebied te realiseren;
• De verbetering van De Biezen dus door handhaving alleen niet gerealiseerd kan worden;
• Deze verbetering wellicht wel door gebiedsmanagement samen met alle betrokkenen kan worden

gerealiseerd;
• Het van belang is om te leren van deze casus, om in de toekomst meer uiting te kunnen geven van

onze ambitie “samenspel”.

En verzoekt het college:
• omgevingsmanagement verder vorm te geven in de gemeente, waarbij de raad voorstander is van

een gebiedsgerichte, integrale benadering;
• de lessen uit De Biezen hierin als casus mee te nemen;
• de raad hierover te informeren, middels bvoorbeeld een werksessie.

Datum: 28-05-2020
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Toelichting:
In De Biezen was sprake van sterke verrommeling, waarna een handhavingstraject is begonnen op
Groenelaantje 6. Hier is naast juridische strijd en onderling wantrouwen ook veel leed ontstaan. Na de
situatie van handhaving, is er nog altd sprake van een verromeld uiterlijk bij De Biezen. Door handhaving
is nu een situatie gecreërd waarin verslechtering gestopt is, maar herstel wordt hierdoor niet bereikt. Er
kan moeilijk beargumenteerd worden dat er nu een situatie is gecreëerd waarin De Biezen hersteld is in
alle kwaliteitselementen. Handhaving alleen is dus niet de oplossing om dit gebied de waarde terug te
geven die het verdient.

Aan de voorkant had een andere benadering kunnen zijn, om eerst door middel van gebiedsmanagement1
afspraken te maken over beheer en onderhoud van het gebied. Op basis van die afspraken had ook het
Bestemmingsplan vormgegeven kunnen worden, wanneer die voldoende basis gaven voor herstel en
verbetering in het gebied.

Die route is achteraf uiteraard geen mogelijkheid meer. Wel is het een mogelijkheid om dit traject te
evalueren en te zien wat we hieruit kunnen leren voor de toekomst. De gemeenteraad van Velsen heeft
een duidehjke ambitie om samen met inwoners te werken en schuwt hierbij niet om vernieuwend te
werken. Om dit daadwerkelijk te kunnen doen, is het van groot belang om te leren van dossiers waarin dit
wellicht niet goed is gelukt. Bovendien biedt deze evaluatie wellicht ook aanleidingen om aanvullende
stappen te zeilen om herstel en verbetering in De Biezen te realiseren. Deze evaluatie kan Velsen dus
helpen om haar ambities voor samenspel en ambities in de Biezen te realiseren.

1 Door gebiedsmanagement is een vorm van omgevingsmanagement. Dit is een manier van
werken waarbij een gebied vanuit een bepaalde visie, in samenspraak met betrokkenen, verder
wordt ontwikkeld en verbeterd. Door gebiedsmanagement wordt het imago en kwaliteit van het
gebied verbeterd waardoor de woon- en/of werkomgeving aantrekkelijk blijft en naar de toekomst
gewaarborgd blijft. Een voorbeeld is de BIZ.


