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Betreft: inspraakreactie op het Voorontwerpbestemmingplan Bronsgeest 2021 

Noordwijk 10 februari 2021 

Geacht College van B&W, 

De Stichting Platform Initiatief Noordwijk (zie ook pinnoordwijk.nl  ) heeft 

onder meer als doel: het oproepen van burgers om hun mening te geven over 

onderwerpen die via een burgerinitiatief en/of referendum en/of anderszins 

op de agenda van de gemeenteraad worden geplaatst en/of op een andere 

manier onder de aandacht van het bestuur van Noordwijk en/of de omgeving 

ervan worden gebracht, teneinde de politiek en het openbaar bestuur van 

Noordwijk te bewegen een consistent, transparant en doortastend beleid te 

voeren en dit beleid effectief en efficiënt te realiseren. 

In dit kader heeft PIN in 2018 een zienswijze ingediend tegen de plannen om 

Bronsgeest te bebouwen. Deze werd door honderden Noordwijkers gesteund 

en door meer dan 100 bewoners ondertekend. De plannen werden ingetrokken 

bij de totstandkoming van het nieuwe College.  

Hierbij stellen wij u op de hoogte van de inspraak van de Stichting Platform 

Initiatief Noordwijk, overeenkomstig onze inspraak met betrekking tot het 

vorige voorontwerpbestemmingsplan Bronsgeest. De kern van ons bezwaar 

tegen (1) de wijze waarop de besluitvorming rond dit soort ruimtelijke 

ordeningsprojecten plaatsvindt, (2) het niet serieus nemen van de mening van 

de bewoners, en (3) het ontnemen van bewoners en toeristen van het unieke 

entree van Noordwijk bij Bronsgeest, waardoor het mede haar status als 

bloemenbadplaats te danken heeft, is niet gewijzigd, met uw nieuwe voorstel.  

Wij zijn van mening dat de plannen van het College om Bronsgeest te 

bebouwen, zoals verwoord in het voorontwerp bestemmingsplan niet door 

moeten gaan, omdat Noordwijk een bloemenbadplaats is en verstedelijking in 

dit gebied cultureel, ecologisch en economisch niet gewenst is. 

De toegang tot Noordwijk vanaf Voorhout is gedurende het gehele jaar en 

met name in het voorjaar een lust voor het oog. Het ruime zicht aan de 

rechterzijde laat zien dat Noordwijk, niet alleen een badplaats is maar ook nog 

midden in een natuurgebied ligt en niet verknoopt is met andere dorpen in de 

streek. De ruimte, helaas deels al verstoord door de intensieve bebouwing aan 

de linkerzijde, is een verademing voor de bewoners en de bezoekers. De 

http://www.pin-noordwijk.nl/wp


Noordwijkers en de bezoekers koesteren de ruimte die ook nog eens in het 

voorjaar de bollenpracht toont.  

Een extra reden om niet te bouwen in Bronsgeest is het ontbreken van een 

reden vanuit het perspectief van de woningbehoefte in Noordwijk. Bronsgeest 

hoeft helemaal niet bebouwd te worden, er zijn in Noordwijk op andere 

locaties nog meer dan 2500 woningen te bouwen en in Noordwijkerhout 

nog veel meer. We bouwen in Bronsgeest nauwelijks voor de Noordwijkers, 

meer dan 2/3 wordt gebouwd voor bovenregionale en zelfs landelijke behoefte. 

Bronsgeest als nationaal bollen erfgoed is een fantastische invulling. 

Bronsgeest maakt Noordwijk tot Bloemenbadplaats. Door het dichtbouwen 

van het openlandschap verdwijnt de openheid van het omringende landschap 

en verdwijnt het dorp Noordwijk achter grootstedelijke aan een gesloten hoge 

bebouwing en zie je geen verschil meer met grote steden en hun Vinex wijken. 

 

                          WEL       NIET 

 

 

De Gemeente Noordwijk stelt dat er nog 180 bouwclaims zijn waaraan wordt 

voldaan door te bouwen in Bronsgeest. Daarboven zouden er nog andere 

bouwrechten zijn. Het is ons volstrekt onduidelijk welke bouwclaims er zijn en 

bij wie. Via WOB verzoeken probeert onze Stichting al jarenlang (zie ook onze 

website: http://www.pin-noordwijk.nl/wp/?page_id=319 ) helderheid te 

krijgen over de overeenkomsten rond Bronsgeest en Offem Zuid en meer 

specifiek over de afspraken tussen de Gemeente Noordwijk en de Van Rhijn 

Bouw. Van Rhijn Bouw speelt als ontwikkelaar een belangrijke rol in dit 

dossier. Belangrijke stukken over de overeenkomsten tussen van Rhijn Bouw 

en de Gemeente Noordwijk, worden ons nog steeds onthouden. Het is ons een 

raadsel waar de bouwclaims vandaan komen. 

Twee van de Coalitiepartijen in Noordwijk (het CDA en de VVD) hebben tijdens 

de verkiezingscampagne  nadrukkelijk gesteld dat bebouwing van Bronsgeest 

niet aan de orde is. Mede op basis van dit statement hebben de bewoners van 

Noordwijk hun stem uitgebracht. Het getuigt van weinig waardering voor de 

mening van de burger wanneer nu toch weer gebouwd zou gaan worden in 

Bronsgeest. 
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Noordwijk en Noordwijkerhout zijn samengegaan. Het vraagstuk van het 

realiseren van woningen zou dan ook niet betrekking moeten hebben op het 

oude Noordwijk, doch op het nieuwe Noordwijk. Derhalve dienen plannen om 

aan de woonbehoefte te voorzien in het brede verband bekeken te worden. In 

het oude Noordwijk was er ook geen sprake van een woningbeleid voor 

Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen. 

Bij de behandeling van de inspraak op het vorige voorontwerpbestemmings-
plan Bronsgeest is afwijzend gereageerd op een voorstel de mening van de 
burger te vragen over het al dan niet bebouwen van Bronsgeest. Dat deed ons 

verdriet, want wij vinden dat de burgers bij belangrijke beslissingen het recht 
hebben hun mening te geven, welke dan vervolgens leidend dient te zijn voor 

de politieke besluitvorming. Nu het, door de regels die daaromtrent door uw 
raad toen zijn vastgesteld, niet mogelijk was een referendum te initiëren dan 
wel een burgerinitiatief, hebben wij inwoners benaderd om hun zienswijze te 

geven op het plan Bronsgeest al dan niet te bebouwen. De resultaten hebben 
wij bij de inspraak voor het vorige voorontwerp bestemmingsplan aan u voor-

gelegd. De kern van het bezwaar dat daarin verwoord is, blijft gehandhaafd.  

Overigens is het huidige college wellicht bereid de burger te raadplegen over 
de bebouwing van Bronsgeest, te meer omdat de VVD en het CDA tijdens de 

verkiezingscampagne hebben gesteld dat Bronsgeest niet bebouwd moest wor-
den. Het recht van de burger om er in ons democratisch stelsel echt toe te 
doen, hebben wij al vele malen benadrukt. Dan gaat het er dus niet om een 

mening te geven over een invulling van iets waar de politiek, vanuit zogenaamd 
bestuurlijk oogpunt, in feite al een besluit over heeft genomen. Neen, het gaat 

dan om echte inspraak over de eigen leefomgeving, voordat de “paaltjes” zijn 
gezet.  

De kern van de inspraakreactie is dat voorkomen moet worden dat de 

bloemrijke en open toegang tot Noordwijk door bebouwing van Bronsgeest 

(Noord) voorgoed verleden tijd is. 

Wij verwachten dat deze inspraak ertoe leidt dat wordt afgezien van de 

voorgenomen plannen zoals verwoord in het Voorontwerpbestemmingsplan 

Bronsgeest 2021, in het algemeen belang van Noordwijk en de Noordwijker. 

Met vriendelijke groet 

 

Dr. Ir. Hans R. Stol 

Voorzitter Stichting Platform Initiatief Noordwijk 


