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Zitting van de commissie bezwaarschriften op donderdag 19 december 2013
Bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor Golfbaan De Kroonprins

PLEITNOTA

Geachte commissie,

Op 22 oktober 2013 maakte de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o.
bezwaar tegen het op 24 september 2013 bekendgemaakte besluit van 13
september 2013 om een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen
van Golfbaan De Kroonprins.

1. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Vianen 2010 

Op pagina 69 van de toelichting bij het op 14 december 2010 vastgestelde
bestemmingsplan Landelijk Gebied Vianen lezen wij het volgende:

Golfbaan
Voor het gebied ten noorden van de A27 en ten zuidwesten van het
bedrijventerrein De Biezen worden plannen ontwikkeld voor de aanleg
van een golfterrein. Hiervoor wordt thans een MER voorbereid. Voor het
project wordt een afzonderlijk bestemmingsplan worden voorbereid. De
gronden voor de golfbaan worden buiten het plangebied van dit
bestemmingsplan gehouden.

Op de pagina’s 90-91 van de bijlagen (Nota beantwoording zienswijzen,
pagina’s  9-10, Reclamant 8) bij de toelichting van het op 14 december 2010
vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied Vianen lezen wij:

Zienswijze:
b. In paragraaf 6.3 op pagina 68 van de toelichting, wordt niet gesproken
over de eventuele aanleg van de golfbaan. Het lijkt reclamant niet juist om
deze op dit moment buiten het bestemmingsplan te laten, nu de Raad van
State deze heeft afgewezen. Wil men hier in de toekomst mee verder,
dan dient er naar inzien van reclamant te zijner tijd opnieuw een
herzieningsprocedure opgestart te worden.

Beantwoording:
b. De aanleg van de golfbaan wordt in een aparte procedure geregeld. In
het kader van onderliggend bestemmingsplan wordt de golfbaan daarom
niet genoemd.
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De gemeente gaat hieraan voorbij en baseert de omgevingsvergunning op de
partiële wijziging uit 2008 van het niet meer geldige bestemmingsplan Landelijk
Gebied Vianen uit 2001.

2.  Ontwerp Landschapsvisie: “Oog voor het platteland” 

Op 8 oktober 2013 deed de Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken,
ter bewaring van rechten, de gemeente een voorlopige zienswijze toekomen
over de Ontwerp Landschapsvisie: “Oog voor het platteland”

Op 8 oktober 2013 werd tevens, ter bewaring van rechten, bezwaar gemaakt
tegen onder meer het voornemen ten aan zien van Golfbaan “de Kroonprins”.
Daarbij kondigden wij aan dat wij na ontvangst van een reactie op de
zienswijze en ons bezwaar en andere ons ter beschikking komende informatie
nog een aanvulling op de onze voorlopige zienswijze zullen geven.

Op  pagina 179 van de landschapsvisie staat het volgende:
Aan de westzijde van Vianen is een golfbaan in ontwikkeling waarbij natuur
en recreatie worden gecombineerd. Er worden nieuwe beplantingen, zoals
grienden en natte bosjes aangelegd die het landschap versterken en een
stapsteen vormen in de ecologische verbindingszone.
Het bestemmingsplan is vastgesteld en uitvoering start binnenkort.

Er is geen bestemmingsplan vastgesteld.
Alvorens tot uitvoering kan worden overgegaan moeten eerst nog MER- en
bestemmingsplanprocedures worden doorlopen. Pas daarna zou een
omgevingsvergunning voor de aanleg van de golfbaan kunnen worden
verleend.
De mededeling dat de uitvoering binnenkort start is voorbarig.

3. Bestemmingsplan Golfbaan De Bolgarijsche 2008 

Dat het plan voor Golfbaan De Kroonprins identiek is aan het plan voor
Golfbaan De Bolgarijsche (waarvoor in 2008 een partiële wijziging van het toen
vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied Vianen uit 2001 is vastgesteld)
is niet aangetoond.
Alleen al op grond van de hoeveelheden grond die men voornemens is aan te
voeren kan niet meer aannemelijk gemaakt worden dat het identieke plannen
betreft.

Krachtens het (niet meer geldige) bestemmingsplan Golfbaan De Bolgarijsche
(pagina 67 van de toelichting) zou onder meer moeten worden voldaan aan de
volgende voorwaarden.
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Artikel 8: Algemene gebruiksbepaling
1. Het is verboden de in het plan begrepen gronden en de daarop
voorkomende bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel
strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming(en).
2. Onder het verboden gebruik als bedoeld in lid 1 wordt in elk geval
verstaan:
a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of
afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de
bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

en
Artikel 9: Aanlegvergunning
1. Ter waarborging van het natuurlijke en landschappelijke karakter van
het plangebied is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van
gronden;
b. het aanleggen van verharde en halfverharde wegen en paden;
c. het aanbrengen van drainage;
d. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van water of
waterlopen;
e. het vellen en/of rooien van houtgewas en houtopstand;
f. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie-
en/of communicatieleidingen.

In het (niet meer geldende) bestemmingsplan Golfbaan De Bolgarijsche
(Toelichting pagina 54) staat dat het plan voorziet in het ophogen met 100.500
m3 grond.

Inmiddels voorziet het nieuwe plan in het ophogen met een veel grotere
hoeveelheid grond, namelijk 460.000 m3. 
Dit alleen al betekent een substantiële wijziging ten opzichte van het eerdere
plan.

De vergunning (en de gegenereerde aanvraag) omvat niet het ophogen (met
460.000 m3  grond). Dit zou blijkens artikel 9, eerste lid sub a van de toelichting
bij het (ongeldige) bestemmingsplan Golfbaan De Bolgerijsche
vergunningplichtig zijn.
De vergunning van Rivierenland, de ontheffing van de Dienst Regelingen en
het bestemmingsplan, voorzien evenmin daarin. Dit betekent dat ook bij het
verlenen daarvan geen rekening is gehouden met ophogen met heel veel van
elders afkomstige grond.

4. Belanghebbendheid.

Uit de statuten, welke zijn in te zien op www.buitengezondinvianen.nl , blijkt dat
de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. belanghebbend is.
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5. Informatie ontbreekt.

Nog steeds worden wij gehinderd door een gebrek aan informatie.

Bij de ter inzage gelegde stukken ontbrak informatie over de aanvrager en de
vergunning bleek niet op naam te zijn gesteld.
Desgevraagd werd medegedeeld dat de oorspronkelijke aanvraag was
achtergehouden vanwege de bescherming van de privacy van aanvrager.
Op 28 september is rechtens de Wet Openbaarheid van Bestuur om inzage
verzocht van onder meer de originele vergunningaanvraag.

Op 24 oktober verstrekte de gemeente onder meer afschriften van de
vergunning van Rivierenland en de ontheffing van de Dienst Regelingen.
Daarbij ontbraken de aanvragen voor de vergunning en de ontheffing.
Evenmin werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning aangetroffen.

Pas op 13 december, ontvingen wij bij brief van 10 december 2013 (verzonden
op 12 december 2013) het gegenereerde exemplaar van de aanvraag met
privacy gevoelige informatie, waaruit blijkt dat Vicus Bomba BV de aanvrager
is. Dezelfde rechtspersoon op wiens naam de vergunning en ontheffing van
respectievelijk Waterschap Rivierenland en de Dienst regelingen zijn gesteld.
Gegevens van onder meer de terreingrootte en de aan te voeren hoeveelheid
grond werden niet aangetroffen. Dat het om een totale terreingrootte van 70 ha
gaat, is inmiddels duidelijk geworden. Maar over de hoeveelheid ophooggrond
bereikte ons slechts niet toetsbare informatie. Het meest waarschijnlijk lijkt ons
nu 460.000 m3.

In de brief van 10 december 2013 schrijft het college onder meer:

In het Besluit omgevingsrecht is bepaald op welke wijze een aanvraag
kan worden ingediend. De wet biedt de mogelijkheid om een aanvraag
digitaal of op papier aan te vragen. Om een aanvraag in te kunnen dienen
dient gebruik te worden gemaakt van een landelijk vastgesteld
aanvraagformulier. Indien de aanvraag digitaal wordt ingediend, worden 2
documenten gegenereerd. Een exemplaar met privacy gevoelige
informatie en een exemplaar zonder deze informatie (de publiceerbare
aanvraag). Het spreekt voor zich dat de "publiceerbare aanvraag" door de
gemeente ter inzage is gelegd.

Om u geheel ter wille te willen zijn hebben wij het formulier "niet
publiceerbare aanvraag" als bijlage bijgevoegd. Wij dringen er bij u op
aan om vertrouwelijk om te gaan met de in dit formulier opgenomen
gegevens.

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat
-  niet ondubbelzinnig blijkt dat daadwerkelijk een digitale aanvraag is
ingediend;
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-  nog steeds geen inzage is gegeven in de oorspronkelijke aanvraag;
-  van een  privacygevoelige karakter niet is gebleken, want de gegevens zijn
opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel.

Wij overwegen om middels de Wet Dwangsom alsnog de eerder gevraagde
informatie op te eisen en opnieuw een WOB-verzoek in te dienen, omdat
inmiddels gebleken is dat er nog veel informatie ontbreekt die terzake van
belang is, zoals de Milieueffectrapportage (Grontmij, 29 augustus 2006) en de
18 reacties daarop.
Voorts wensen wij de 24 reacties op het voorontwerp bestemmingsplan
Golfbaan De Bolgarijsche met de  desbetreffende reactienota in te kunnen
zien.
Dat geldt ook voor de 21 reacties op het ontwerp bestemmingsplan en de
Beantwoordingsnotitie Golfbaan De Bolgerijsche; Beantwoording van de
reacties op ontwerp bestemmingsplan Golfbaan De Bolgerijsche”, vastgesteld
op 19 februari 2008).
Ook  willen wij graag kennis nemen van het Natuurbeleidsplan van de
Provincie Utrecht, dat wordt genoemd op pagina 20, en van de brief van
2 maart 2007van het waterschap, dat wordt genoemd op pagina 47 van de
toelichting.

6. Tot slot

De aanleg van de golfbaan op deze wijze en op deze locatie dreigt tot
substantiële aantasting van de waarden van het onderhavige gebied te leiden.
De beïnvloeding van de hydrologie, de te verwachten grote zettingen en de
verdichting van de ondergrond zijn onwenselijk.
Onduidelijk is waarom het terrein moet worden opgehoogd en waarom niet het
huidige bodemniveau kan worden gehandhaafd.
Als het in de polder aanwezige waterpeil daartoe zou nopen, dan verdient een
hoger gelegen locatie elders de voorkeur. 
Minder schadelijke alternatieven zijn niet geboden of onderzocht. Van het
algemeen belang om speciaal op deze locatie op deze wijze een golfbaan aan
te leggen is niet gebleken.

Het aanbrengen van grond van elders vormt een groot risico.
Het financiële belang bij het kwijt maken van overtollige grond is heel groot.
Vervuilde grond kan worden bewerkt en gemengd met schone grond.
Het verdunde mengsel voldoet aan de wettelijke eisen.
Verdunnen/mengen is in strijd met de wet en is schadelijk voor het milieu. 
Geborgd moet zijn dat onmiskenbaar geen misverstanden kunnen ontstaan
over de herkomst van de grond en de bewerkingen die grond heeft ondergaan.
In de vergunning is nagelaten te voorzien in toezicht en handhaving om te
borgen dat slechts schone en onvermengde grond wordt aangevoerd.
Om maar geheel te vertrouwen op de regelgeving en dat deze wordt toegepast
en gehandhaafd door andere partijen is onvoldoende. De gemeente heeft in
deze een eigen verantwoordelijkheid.
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7. Conclusie

Nagelaten is om een aparte MER- en bestemmingsplanprocedure te doorlopen
voor de golfbaan, zoals in 2010 is aangegeven in het bestemmingsplan
Landelijk Gebied dat toen door de gemeenteraad is vastgesteld.
Er bestaat daarom geen bestemmingsplan op basis waarvan een omgevings-
vergunning rechtens kan worden verleend.
De op 24 september 2013 verleende omgevingsvergunning is niet rechtmatig.

Wij verzoeken uw commissie het college te adviseren de omgevings-
vergunning in te trekken en eerst de aangekondigde MER- en bestemmings-
planprocedure te doorlopen voordat een nieuwe omgevingsvergunning wordt
verleend. 
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