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Geacht college, 

Op 7 december 2021 gaven wij onze reactie op de omgevingsvisie en op 28 januari 2022 
ontvingen wij de nota van beantwoording omgevingsvisie.  
Naar nu blijkt is er een misverstand gerezen over een mogelijke onderzoekslocatie voor 
woningbouw. 

Wij schreven in onze reactie (onder andere): “Op dezelfde overzichtskaart wordt een 

mogelijke locatie voor een station aangegeven. Wij begrijpen niet, dat dan de directe 

omgeving van zo’n station niet als onderzoekslocatie voor woningbouw wordt aangemerkt. 

Niet alleen kan woningbouw rondom een station aantrekkelijk zijn, ook wordt in dit gebied 

het minste schade aan natuur veroorzaakt, daar zichtlijnen en het open landschappelijk 

karakter al verstoord zijn door de spoorlijn.” 

De reactie in de nota van beantwoording op betreffend punt luidt:  

“De zoeklocatie woningbouw dat aan de noordkant van Harmelen is ingetekend geldt voor 

het gebied ten noorden van Harmelen, ook voor het gebied dat aansluit bij een mogelijk 

toekomstig station. 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van de Omgevingsvisie. 

De kaart op pagina 57 wordt aangepast, zodat de onderzoekslocatie meer ten noorden, nabij 

een eventueel toekomstig station, gepositioneerd is. “ 

Vervolgens hebben wij vernomen en gezien dat iemand te enthousiast met één van de 

vraagtekens waarmee onderzoekslocaties voor woningbouw worden aangegeven is gaan 

schuiven en er bovendien één heeft laten vallen. 

In onderstaande tekeningen ziet u in afbeelding A hoe het in de publicatie van  5 november 

stond afgebeeld en hoe deze nu, na bovengenoemde aanpassing, door de gemeente wordt 

weergegeven. In afbeelding B laten wij zien hoe de wijziging zoals deze bedoeld was er uit 

had moeten zien volgens het Dorpsplatform Harmelen. 



Het mag duidelijk zijn dat het Dorpsplatform er nooit voor zou pleiten om ten noorden van 

de spoorlijn woningbouw te overwegen.  

Wij verzoeken u dan ook het plaatje aan te passen zoals in afbeelding B wordt aangegeven. 

Afbeelding A: 

Afbeelding B: 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter Dorpsplatform Harmelen  

Uitsnede kaart Harmelen Concept 

DPH tbv omgevingsvisie 

Onderzoeksgebied station 

Onderzoeksgebied Spruit en Bos 




