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Ingestuurd per mail :  griffie@haarlemmermeer.nl 
 

 

College van B&W 
Haarlemmermeer,  
t.a.v. afdeling Inkoop & 
Juridische zaken,  
Postbus 250,  
2130 AG Hoofddorp 

 
 
 

       Nieuwemeer, 09 september 2019 
 
Betreft: Zienswijze zaak 9101738, OLO-nummer: 4568785 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Bij deze dien ik een zienswijze in tav voorgenoemde zaak, om de volgende redenen; 
 
De gronden zijn bestemd als agrarisch gebied, waarop ook nog een stankzone rust, 
het realiseren van het Promodorp, is niet passend binnen deze bestemming. 
 
In het Bestemmingplan (BP) en Erfpachtcontract, is duidelijk afgesproken dat de 
ontsluiting van de Golfbaan uitsluitend via de Oude Haagseweg en busbaan mag 
plaatsvinden, door de nu gekozen locatie, handelt u in strijd hiermee. 
 
Door de keuze van locatie van het Promodorp, blijkt het noodzakelijk te zijn dat u een 
verbinding door de ecologische zone moet aanleggen, dit is strijdig met het geldende 
BP. Dit wordt ook door u zelf bevestigd in de uitspraak inzake het strijdig aangelegde 
afslag punt, in deze ecologische zone, waarvoor de Golfbaan een dwangsom heeft 
op gelegd gekregen, bekend onder zaak 2909937 
 
Voor de realisatie van voldoende water op het Promodorp, wordt een brandkraan 
gebruikt, u zult met mij eens moeten zijn dat dit een zeer kwalijke en onveilige zaak 
is, gelet op de recente ervaring met gebrek aan bluswater in de polder. Denk hierbij 
aan de brand in de caravanstalling te Rijsenhout. 
 
Door de gekozen locatie moet er ook gebruik gemaakt gaan worden van de 
Koekoekslaan door Golfkarretjes welke niet zijn toegestaan/uitgerust voor de 
openbare weg, wat ook geldt voor de afspraken over het gebruik van de 
Koekoekslaan en dan in het speciaal het fietsers gedeelte. 
 
Tot slot maak ik bezwaar tegen de doorlopen, of beter gezegd gedeeltelijk doorlopen 
proces van vergunningen, mbt dit evenement. De eerste aankondiging/kennisgeving 
zaaknummer 3171957, 3166653 die niet openstonden voor het indienen van een 
zienswijze, zijn wel openbaar aangekondigd. Een reactie op de door mij ingestuurde 
vraagtekens hierop heb ik nog nimmer ontvangen. Voor het vervolg heeft GEEN 
openbare aankondiging plaatsgevonden, in tegenstelling tot het toegezegde in de 
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eerste vermeldingen. Na veel speurwerk kwam ik uiteindelijk na uitgebreide mail 
wisseling, zaak 9101738, OLO-nummer: 4568785 tegen. 
 
Mevrouw van der Hijden, van de dienst Noordzeekanaal gebied, waarmee ik voor de 
eerste zaaknummers contact heb gehad, bleek vanaf 06 september niet meer 
bereikbaar, dit werd kenbaar gemaakt middels een “out of the office melding” op een 
aan haar gestuurd mailtje, zonder vermelding van een ander contact persoon of 
doorstuur bevestiging. Met een publicatie van deze verleende omgevingsvergunning 
en ingangsdatum met terugwerkende kracht, laat het systeem zien wat de ware 
intentie van deze procedure eigenlijk is. Te droevig voor woorden. 
 
Voorgaande lijkt mij een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur. 
 
De gevolgen van u handelen / instemmen met voorgaande strijdige punten ervaar ik 
als aanwonende en dus direct betrokkene en met mij meerdere aanwonenden, van 
het misbruikte stuk Nieuwemeerdijk (met een niet onderheide woning), dagelijks. 
Voor de periode van, 3 weken vóór en na het toernooi. Als gevolg van de vele zware 
vrachtwagen bewegingen en de te verwachten minimaal 3500 buspassages.’Op een 
weg deel waarop een doorgaand vrachtwagen verbod van toepassing is, een 
inrichting voor fietsstraat is gerealiseerd en waar al jaren geen OV beschikbaar is. 
 
Als u deze brief leest is het evenement in volle gang of al afgelopen en zullen er 
weer vele excuses vloeien na behandeling van de evaluatie, net zoals na het Deloitte 
Ladies open in 2013, waar blijkbaar niets mee is gedaan. Dus veel vertrouwen in het 
gemeentelijk apparaat heb ik niet meer, misschien moet ik maar stoppen met het 
betalen van de gemeentelijke belastingen of net als u “gewoon doen” en maling 
hebben aan welke afspraak of gemeentelijke regel dan ook. 
 
Diep teleurgestelde inwoner van deze gemeente, 
 
 
hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
E. Hoogenboom 
Nieuwemeerdijk 366 
1171 NW Badhoevedorp (Nieuwemeer) 
 
 
PS Kijkt u gerust eens op http://nieuwemeer.info  >> KLM Open 
 
 
Bijlage : de omgevingsvergunning zaak 9101738, OLO-nummer: 4568785 



Verleende omgevingsvergunning, Koekoekslaan 12 (A 11276), 1171 PJ

Badhoevedorp, TIG Sports B.V., het planologisch toestaan van een promodorp

t.b.v. het KLM Open op de locatie Koekoekslaan 12 (A 11276) te Badhoevedorp.

Met een instandhoudingstermijn tot 2 oktober 2019, datum besluit: 30-08-2019

(datum besluit is datum bekendmaking), zaak 9101738, OLO-nummer: 4568785.

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken, na de verzenddatum van het besluit,

in te zien op ww.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Let op: de dag van bekendmaking is niet dezelfde

datum als de publicatiedatum van dit blad. Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen

zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van

burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. afdeling Inkoop & Juridische zaken, postbus

250, 2130 AG Hoofddorp. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening,

het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en)

waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een

machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan

tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de

voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR

Haarlem. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in

rekening gebracht. Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en

beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor

algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400

(lokaal tarief).
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