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Betreft: Mondelinge inspraak reactie  
Raadsmotie tegen  art 19 WRO procedure, golfbaan gedateerd 04-11-2004 
 

Datum: 07-12-2004 
 
Geacht college, 
Met belangstelling hebben wij uw bovengenoemde nota bestudeerd. 
In het algemeen stemt uw reactie overeen met onze verwachting aangezien wij al vele jaren 
betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze zandput  tot golfbaan project en als 
zodanig ook bekend zijn met achtergronden van de onderzochte problematiek. 
 
Op een punt werd onze bezorgdheid gewekt en wel vanwege de vrijblijvendheid waarmee de 
grondwaterbemonstering  in de toekomst gemeten gaat worden. 
Aangezien geen enkele gemeente zit te wachten op toekomstige milieu schandalen, hebben 
wij de volgende vragen en suggesties ontwikkeld. 
 
1e Is er vergunning verleend voor de nog op te brengen 100.000 tot 300.000 ton te storten 

grond ? (1) 
2e Indien deze goedkeuring nog moet worden verleent, verzoeken wij u hieraan de eis 

van verplichte grondwater bemonstering te verbinden zodat omissies uit het verleden 
kunnen worden voorkomen. 
Zoals beschreven in DHV kunnen de hoogste mate van verontreinigingen na ca. 10  
jaar worden verwacht. 

3e Indien de grondeigenaar niet tot bovengenoemde verplichting van grondwater 
bemonstering  kan worden aangezet, verzoeken wij de gemeente hiervoor een budget 
te reserveren om deze taak uit te voeren of uit te laten voeren zodat de belanghebbende 
en controlerende instantie niet tot een en dezelfde organisatie behoren.   

 
In tegenspraak van datgene wat er in de pers is geschreven, zijn wij er van overtuigd dat 
minstens 90% van de bewoners van Nieuwe Meer wel degelijk gelukkig is met de te 
ontwikkelen Golfbaan  met Hotel accommodatie. 
Wij zijn dan ook voorstander van het zo snel mogelijk voortzetten van de art.19 procedure  en 
tevens  het goedkeuren van het “Bestemmings plan Nieuwe Meer”. 
 
Wel dringen wij er sterk op aan dat het overleg m.b.t. de inpassing van de Driving Range en 
de aanwonende tot een bevredigende oplossing komt. 
 
 

(1) Profiel Burggolf, uitgangspunten bij ontwerp, gedateerd 15-Mrt-2004 
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