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Geen Hoofddorp - 8 NOV, 2018
Vertraging aanleg openbare groenstrook Schenkeveld

Geachte heer, mevrouw,

Onderdeel van het project PnmA4a te Rijsenhout is een door ontwikkelaar Stallingsbedrijf 
Glastuinbouw Nederland (SGN) te realiseren openbare groenstrook rond de kassen van 
het bedrijf Schenkeveld. Het plan hiervoor is dit jaar in samenspraak met een 
klankbordgroep van betrokken omwonenden ontwikkeld en is enthousiast ontvangen 
door het dorp.

De intentie van de gemeente was om de groenstrook in 2018 op te leveren en hier was 
ook de planning op gericht omdat het voor het dorp Rijsenhout een belangrijke 
kwaliteitsimpuls is waar al een tijd naar uit wordt gekeken.

Echter, naar nu blijkt is er toch vertraging in het project ontstaan. Dit komt doordat de 
procedure voor de aangevraagde omgevingsvergunning anders is en langer duurt dan 
verwacht. Zowel ontwikkelaar SGN als wij gingen op basis van ingewonnen adviezen 
eerder uit van een korte procedure (acht weken). De Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst) komt echter bij de beoordeling van de 
aanvraag tot de conclusie dat een uitgebreide procedure noodzakelijk is (26 weken).

Afgelopen weken is intensief contact geweest tussen de Omgevingsdienst, SGN en wij 
om te bezien of en zo ja hoe de uitvoering van het werk zo snel mogelijk kan starten. Zo 
heeft hebben wij zelfs besloten om een versnelling mogelijk te maken door uitvoering 
door SGN te gedogen als er geen zienswijzen blijken te zijn ingediend op de 
vergunningsaanvraag.



Ons kenmerk
Volgvel 2

Ondanks deze inspanning is het realiseren van de groenstrook binnen het plantseizoen 
van dit jaar (oktober 2018 t/m april 2019) niet meer mogelijk is. Dit betekent dan ook dat 
de uitvoering een jaar opschuift en de oplevering tot onze spijt pas in het najaar van 2019 
zal plaatsvinden.

Bij de klankbordgroep van omwonenden is reeds aangekondigd dat er vertraging is en zij 
zullen op 8 november uitgebreider worden bijgepraat. Daarna zullen ook de regiegroep 
en de dorpsraad worden ingelicht. Om u tegelijk met de inwoners te informeren over deze 
stand van zaken sturen we u deze brief.

Met deze brief vertrouwen wij er op u voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de 
voortgang van de aanleg van de openbare groenstrook rondom terrein van Schenkeveld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,


