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Geachte commissie,

Bij faxbericht van 22 oktober 2013 maakten wij bezwaar tegen het besluit van B&W van
13 september 2013 om een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen van
Golfbaan De Kroonprins.

Het College van B&W heeft op 22 oktober 2013 het bezwaar ter advisering voorgelegd aan
uw commissie. Op 24 oktober 2013 verzocht u uiterlijk op 22 november 2013 u onze nadere
gronden te doen toekomen.

Op 25 oktober 2013 maakten wij bezwaar tegen ten onrechte in rekening gebrachte leges.
Daarbij stelden wij de gemeente in gebreke omdat nog niet geheel gereageerd was ons WOB-
verzoek van 28 september 2013. Er is nog steeds geen inzage verleend in de
vergunningaanvraag voor de omgevingsvergunning en de bij de vergunning c.q. ontheffing 
van Rivierenland en de Dienst regelingen behorende aanvragen. 

Thans doen wij u nadere gronden toekomen. Aangezien wij nog steeds niet over alle
benodigde informatie kunnen beschikken behouden wij ons het recht voor om, wanneer daar
aanleiding voor is, op een later tijdstip deze gronden alsnog aan te vullen.

1.
Uit de overwegingen bij de vergunning blijkt dat de Dienst Regelingen van het Ministerie van
Economische Zaken op 7 augustus 2013 ontheffing heeft verleend van de verbodsbepalingen
genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit het verstoren van
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de rugstreeppad, bittervoorn en de kleine
modderkruiper betreft.
Verondersteld mag worden dat daartoe een aanvraag is gedaan met daarbij een gedegen
onderzoek conform de bepalingen in de Flora- en Faunawet.
Dit onderzoek, waarvan mag worden verwacht dat dit ook onderdeel uitmaakt van de
aanvraag voor de omgevingsvergunning, is niet aangetroffen. Er is daarom reden om er van
uit te gaan dat mogelijk onvoldoende is onderzocht in hoeverre met de aanleg van de golfbaan
schade kan worden berokkend aan (beschermde) planten en dieren, welke leven in het
onderhavige gebied.

2.
Bij de omgevingsvergunning blijkt te zijn uitgegaan van (de gedeeltelijk herziening van) het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied uit 2001, het in 2008 vastgestelde Bestemmingsplan De
Bolgerijsche. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied is inmiddels ouder dan 10 jaar en over
de houdbaarheidsdatum. Het bestemmingsplan De Bolgerijsche was toentertijd gebaseerd op
toen voorliggende plannen. Intussen lijkt het er op dat de plannen substantieel gewijzigd zijn.
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Oorspronkelijk zou alleen gebiedseigen grond gebruikt gaan worden, maar dat plan lijkt nu
verlaten te zijn. Wij vrezen voor honderdduizenden m3 vervuilde grond. Daar wordt in de
omgevingsvergunning met geen woord over gerept.
Verder is er een andere ontwikkelaar is gekomen, nl een grondtransportbedrijf.
Het oorspronkelijke plan waar bestemmingsplan, ontheffingen en vergunningen op gebaseerd
zijn, is blijkbaar herzien.

3.
Afgezien van bodemvervuiling, is ook de landschappelijke inpassing niet meer adequaat.
De ontheffing Flora & Faunawet dient opnieuw te worden aangevraagd en daarbij hoort een
gedegen onderzoek. Het Beheersplan van Utrechts Landschap voor de hier gelegen
natuurgebieden maakt duidelijk dat hoge natuurwaarden aanwezig zijn die grote schade
kunnen oplopen als de golfbaan door gaat.

Gezien het bovenstaande handhaven wij het op 22 oktober 2013 gemaakte bezwaar.
Wij verzoeken u het gemeentebestuur te adviseren de verleende omgevingsvergunning weer 
in te trekken.
 

Met vriendelijke groet,

P.R. Grobben, voorzitter                                                Ir. M. van Poelgeest, secretaris
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