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Betreft: Zienswijze Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van Project 

Milieueffectrapport Park21  
 
 
 
Geacht leden van de gemeenteraad, dames, heren, 
 
LTO Noord afdeling Haarlemmermeer heeft met interesse kennis genomen van het Concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau ten behoeve van Project Milieueffectrapport Park21, zoals dit per 26 januari 2017 voor de 
terinzagelegging is vrijgegeven. Graag doen wij u met dit schrijven onze zienswijze toekomen.  
 
Park21 geschaard onder Crisis- en Herstelwet 
 
De agrarische bedrijven die binnen het Park21-gebied gelegen zijn uiteraard primair belanghebbend. Vanuit die 
positie blijven de ondernemers graag nauw betrokken bij de planvorming voor het gebied en wensen zij graag 
direct geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen en besluiten daaromtrent. Het zou van behoorlijk bestuur 
getuigen als de gemeente de ondernemers direct, per brief, had geïnformeerd om de planvorming onder de Crisis- 
en Herstelwet te scharen in plaats van uitsluitend de minimaal vereiste publicatieplicht aan te houden. De 
gebrekkige manier van communiceren draagt niet bij aan het draagvlak voor de planvorming. LTO Noord verzoekt 
de gemeente daartoe om de betrokken ondernemers adequaat te informeren. 
 
LTO Noord is voorts van mening dat het doel van de Crisis- en Herstelwet, namelijk het versneld kunnen 
doorvoeren van projecten, in relatie tot Park21 misbruikt wordt. Het heeft er de schijn van dat de genoemde wet 
met name toegepast wordt om een niet concreet project met een onduidelijke uitvoerbaarheid, een gering 
(economische en maatschappelijk) draagvlak en een gebrekkige financiële grondslag toch in een planvorm te 
kunnen gieten, waarbij tevens ingezet wordt op de weg van de minste weerstand en een beperking van de 
inspraakmogelijkheden.  
 
Ten aanzien van algehele planvorming Park 21 
 
Een gezonde agrarische sector is gebaat bij een duidelijke werkcontext, waarbij een heldere ontwikkelingsvisie en 
een stabiel planologisch kader met toereikende ontwikkelingsmogelijkheden essentieel zijn. In die zin hangt de 
planvorming rond Park21, welke telkens wijzigt, al jaren als het zwaard van Damocles boven de agrarische 
bedrijven binnen en in de omgeving van het Park21-gebied. De planvorming met de navenante onzekerheid 
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beïnvloedt de positie van de bedrijven op de markt in negatieve zin en frustreert de ontwikkelingsplannen van de 
ondernemers: de toekomstbestendigheid van de bedrijven staat daarmee als gevolg van het wispelturige beleid 
van de gemeente onder druk. 
 
Het beeld dat de gemeente schetst met de NRD maakt dit niet anders. Sterker, de agrariërs worden in 
tegenstelling tot de eerdere insteek van een modulaire aanpak en vervolgens een deelplannenstrategie, nu weer 
verrast met een kavelgewijze uitvoeringsstrategie welke gestoeld zal zijn op ‘uitnodigingsplanologie’ met een 
planhorizon van 20 jaar. De conclusie van LTO Noord is dat de onzekerheid voor de bedrijven daarmee blijft 
bestaan en zal toenemen.  
 
De gemeente lijkt met de planvorming een eindbeeld na te streven dat volstrekt niet realistisch is. 
‘Uitnodigingsplanologie’ wordt gepresenteerd als het ‘ei van Columbus’, maar iedere realist kan zich bedenken dat 
een dergelijke strategie slechts werkt bij lucratieve stedelijke ontwikkelingstrajecten met ruime marges, maar niet 
bij de inrichting van een parkachtige omgeving. In het NRD wordt de twijfel ten aanzien van de haalbaarheid reeds 
uitgesproken door te stellen dat de kans aanwezig is dat het eindbeeld niet gerealiseerd zal worden. Daarbij wordt 
echter niet verwoord wat deze onzekerheid voor invloed op de bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven zal 
hebben: geen ondernemer zal investeren in een gebied of bedrijf met een onzeker toekomstperspectief. Ook is niet 
verwoord welke invloed een onafgemaakt project, gezien de kavelgewijze uitvoeringsstrategie is het niet 
ondenkbaar dat een zeer diffuus en inefficiënt landschappelijk beeld tot stand wordt gebracht, op de agrarische 
sector zal hebben. Zo bezien verzoekt LTO Noord de gemeenteraad om de kansen en risico's van 
uitnodigingsplanologie in beeld te brengen alvorens over het nieuwe voorstel te besluiten: uit de stukken blijkt niet 
dat deze analyse naar kansen en risico’s van de uitnodigingsplanologie reeds is uitgevoerd, dan wel onderdeel zal 
uitmaken van toekomstige documenten.  
 
Wat LTO Noord betreft kan en mag een zichzelf respecterende gemeenteraad, welke ook het belang van de 
agrariërs behoort te dienen, deze glijdende schaal niet accepteren. Waarom zou de gemeente een sector, die het 
landschap ter plaatse van Park21 tot op heden heeft gemaakt en waarvan de ondernemers met hun gezinnen 
afhankelijk zijn, voor een dermate grote onzekerheid stellen? Waarom wordt er ingezet op een plan dat bij 
voorbaat al zoveel onzekerheden kent en waarvoor geen (financieel) draagvlak is? Het risico op uitsluitend 
verliezers (verspilling publieke middelen, onafgemaakt plannen, faillissementen/risico’s bij de bedrijven, 
teleurgestelde bewoners à la Rijsenhout in relatie tot PrimA4a als gevolg van een té hoog ambitieniveau) aan het 
eind van de rit is zeer groot. Waarom streeft de gemeente niet naar een realistisch en compacter plan dat binnen 
10 jaar gerealiseerd kan worden? 
 
Als LTO Noord staan wij voor de agrarische ondernemers in het gebied. Vanuit dat perspectief verzoeken wij de 
gemeente om op korte termijn een eind aan de benarde en onzekere situatie van de agrarische bedrijven ter 
plaatse te maken. Helder gemaakt dient te worden welke schade de bedrijven reeds hebben ondervonden als 
gevolg van de plandiscussie, hetgeen tot stagnatie in de bedrijfsontwikkeling heeft geleid en welke schade zij 
zullen leiden bij (gedeeltelijke) planuitvoering. In relatie hiertoe verwijzen wij naar het Stivasonderzoek uit 2013. Uit 
dit document wordt duidelijk dat de schade niet ondervangen kan worden met de voorgestelde kavelruil: bij het 
doorzetten van de planvorming dienen financiële middelen gereserveerd te worden om de gebiedsontwikkeling 
(inclusief kavelruil en bedrijfsverplaatsing tegen volledige schadeloosstelling) te faciliteren. 
 
Specifiek met betrekking tot NRD 
 
- in de NRD wordt gesproken over een uit te voeren LER. LTO noord gaat er van uit dat in deze LER rekening 
wordt gehouden met de flexibele planvorming en de realisatie op vrijwillige basis. Deze insteek kan leiden tot een 
uiterst diffuus ruimtelijk beeld en daarmee zeer uiteenlopende consequenties voor de agrarische sector hebben. 
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LTO Noord betoogt daarmee dat wanneer slechts uitgegaan wordt van de drie varianten uit paragraaf 3.5 van de 
NDR niet voldoende inzichtelijk wordt gemaakt wat de consequenties voor de bedrijven is. Een kavelgerichte 
uitvoering vraagt ook om een kavelgericht onderzoek naar de consequenties. Daarbij dient in een LER 
meegenomen te worden wat het verdwijnen van een groot deel van de landbouw voor effect zal hebben op de 
gronddruk en het steeds kleiner wordende areaal landbouw in de polder evenals het effect op het verdwijnen van 
toeleverende bedrijven.  
 
- In de NRD wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de strekking/systematiek van de MER en het bestemmingsplan 
zal zijn: flexibiliteit staat voorop. Onduidelijk blijft wat deze flexibiliteit inhoudt en wat de gevolgen voor de 
agrarische bedrijven zullen zijn (qua planologisch kader). Graag wordt LTO Noord hier tijdig, voorafgaand aan de 
formele procedures, over geïnformeerd. Een voorbeeld van onduidelijkheid betreft de planvorming zoals deze 
momenteel vanuit de gemeente gecommuniceerd wordt welke betrekking heeft op de onlangs aangekochte 
percelen ‘Achter Van Zanten’ . Hierin wordt een tijdspad voor de planning en uitvoering omschreven welke 
onmogelijk in lijn kan lopen met de NRD en de hieruit voortvloeiende LER, MER en het hieraan gekoppelde 
bestemmingsplan. Deze planvorming en gewenste uitvoering hiervan passen absoluut niet binnen het huidige 
bestemmingsplan. Tijdens de informatieavond over de NRD is uitdrukkelijk gesteld dat er geen ontwikkelingen 
zullen plaatsvinden alvorens de MER er is. LTO Noord gaat er van uit dat het bovenstaande in acht wordt 
genomen en dat er geen ontwikkelingen zullen plaatsvinden alvorens de MER is afgerond. 
 
- in de NRD wordt op bladzijde 10 gesteld dat de vraag naar groen- en recreatiegebieden/leisure zal toenemen. In 
de verschillende beleidsstukken van de gemeente worden hiertoe uiteenlopende getallen genoemd. LTO Noord 
verzoekt om dit nader te duiden/te concretiseren en ook helder te maken welke positie Park21 binnen deze vraag 
inneemt. Graag ontvangen wij hier een reactie op.  
 
- Op bladzijde 11 van de NRD wordt verwoord dat in relatie tot de verzilting ingezet wordt op het toepassen van 
VDS. Uit de stukken blijkt niet waarom dit systeem wordt toegepast. LTO Noord benadrukt dat het een tot nu toe 
onbeproefd systeem betreft waarvan het effect niet bekend is. Onduidelijk is welke effecten het systeem op de 
teelten heeft daar het uitgangspunt “peil volgt functie” hier totaal wordt losgelaten. Gezien de risico’s stelt LTO 
Noord dat slechts een beproefd systeem kan worden toegepast. Graag ontvangt LTO Noord nadere informatie 
omtrent de keuze voor dit systeem, waarbij wij tevens informatie ontvangen over de hiertoe gemaakte afweging in 
relatie tot alternatieven. Ter informatie: LTO Noord werkt samen met het hoogheemraadschap aan 
onderzoekstrajecten en alternatieven. LTO Noord verzoekt de gemeente om alle werkzaamheden, welke een 
negatieve uitwerking kunnen hebben op de verzilting en de bodemkwaliteit, te vermijden. De berg op het voormalig 
baggerdepot is zo’n hoogst omstreden plan in een zeer kwetsbaar gebied. Los van de onderzoeken welke 
hieromtrent vanuit de MER zullen worden opgestart, verzoekt LTO Noord de gemeente om een nulmeting op elke 
risicovolle water/bodemgerelateerde situatie/ontwikkeling uit te voeren. 
 
Uiteraard zijn wij bereid om een nadere toelichting op dit schrijven te geven. U kunt ons daartoe bereiken via: 
 
- pdvries@ltonoord.nl 
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