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Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) 
  
 

9e  AANVULLING Beroepschrift VBAH:   
De grote integrale belangen van Bodem, Flora en Fauna 
 
Het afgraven van het weiland en akker, de kern van het landgoed, staat niet op zichzelf waarin alle 
belangen zijn afgewogen. Zo is er geen onderzoek gedaan naar de huidige natuurwaarden van akker 
en weiland. De relatie met de omringende natuur is ook niet onderzocht en niet in beeld gebracht. 
De landschappelijke en cultuurhistorische waarden zijn niet bij de stukken van het Ontwerpbesluit te 
vinden. De vraag blijft daardoor welk onderzoek er naar is gedaan en waar is dat beschikbaar? 
Het accent van de uitvoeringsplannen is nu blijven steken bij slechts een ecologische benadering die 
‘noodgedwongen’ te maken heeft met de unieke aardkundige monumenten van de Gooise stuwwal. 
 
Maar er zijn veel meer invalshoeken en  belangen die in dit grote ingewikkelde project van HOV en 
VGS met elkaar verbonden zijn binnen de NNN gebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. 
Om tot de juiste besluiten te komen is de tot nu toe sectorale benadering onvoldoende gebleken. 
De VBAH pleit daarom om een breed gedragen integrale benadering en beoordeling uit te voeren. 
 
Voor de beoordeling van het verzoek om een Voorlopige voorziening is het daarom noodzakelijk niet 
alleen naar de aantasting van de aardkundige waarden te kijken maar evenzeer naar de brede 
betekenis voor de flora en de fauna, de culturele en landschappelijke waarden. 
 

Ter informatie is van belang dat er nu de volgende beroepen en vovo’s lopen: 
 

Rechtbank Haarlem 
➢ Beroepschrift tegen Definitief besluit ontheffing PMV, aardkundige monumenten, 2020-16 

AM, Groene Schakel PNH, ingediend 7-7-2021. 
Zaaknummer: HAA 21 / 3025 VEROR  V00 
 

➢ Verzoek tot het treffen van een Voorlopige Voorziening i.v.m. Beroepschrift tegen Definitief    
besluit ontheffing PMV, aardkundige monumenten, 2020-16 AM, Groene Schakel PNH,  
 ingediend op 7-7-2021 
Zaaknummer: HAA 2l / 3163 VEROR 

 
Rechtbank Haarlem 

➢ Pro forma Beroepschrift tegen Definitief besluit Voltooiing Groene Schakel. Wet 
natuurbescherming, de soorten, ingediend 8-7-2021. 
Zaaknummer: HAA 21 I 3026 NATUUR V00 
 

Raad van State 
➢ Beroepschrift tegen Besluit vergunning Ontgrondingenwet, 2021-02OW met datum 26-8-

2021. 
Zaaknummer: 202105661/1/R3 

 
➢ Verzoek tot het treffen van een Voorlopige Voorziening i.v.m. Pro forma Beroepschrift tegen 

Besluit vergunning Ontgrondingenwet, 2021-02OW met datum 26-8-2021. Ingediend op 30-
8-2021. 
Zaaknummer: 202105661/2/R3 
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Het moge duidelijk zijn dat deze zaken bij de rechtbank Haarlem en de Raad van State gebaat zijn bij 
een gecoördineerde behandeling zodat alle van belang zijnde aspecten en hun samenhang gelijktijdig 
beoordeeld kunnen worden. In de komende Omgevingswet is dat ook de bedoeling.  
Een gecombineerde behandeling zal tijd- en kostenbesparend werken op diverse fronten. 
Het is ons verzoek of de Rechtbank hierover met de Raad van State in overleg wil treden. Mogelijk is 
hier een gelegenheid om als pilot vooruit te lopen op de Omgevingswet. 
 
 
Met vriendelijke groet, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o., 
 

Danny van Kooi, voorzitter    Jelle Harder, ecologisch adviseur 
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