
Feitenrelaas Collegebesluiten Golfbaan The Dutch 
 
 

datum  onderwerp Beslispunt/besluit 
30-4-2019 Zaak 10994 Raadsvragen Golfbaan 

Spijk 
In te stemmen met de 
informatienota ter beantwoording 
van de vragen van de fracties 
Groen Links en PvdA over 
Golfbaan Spijk. 
  

18-6-2019 Zaak 19406 Beantwoording vragen 
Lingelandschap 
verontreiniging golfbaan 
The Dutch 

1. In te stemmen met de 
concept brief ter 
beantwoording van de vragen 
welke zijn gesteld VBL. 

2. Een kopie van de verzonden 
brief ter kennisname door te 
sturen aan de 
gemeenteraadsleden.  

18-6-2019 Zaak 19866 Beantwoording 
aanvullende raadsvragen 
Golfbaan Spijk 

In te stemmen met de 
informatienota ter 
beantwoording van de vragen van 
de fracties PvdA en Groen Links 
over Golfbaan Spijk. 

25-6-2019 Zaak 19279 Projectplan Zuidbaan The 
Dutch. 

1. In te stemmen met het door 
de Omgevingsdienst 
Rivierenland opgestelde 
projectplan met als doel het 
op een milieuverantwoorde 
wijze aanleggen van de 
Zuidbaan van The Dutch aan 
de Haarweg te Spijk. 

2. De Omgevingsdienst 
Rivierenland formeel 
opdracht te verlenen voor de 
werkzaamheden, die 
beschreven zijn in het 
projectplan. 

3. De kosten ad € 245.000 ten 
laste van het 
weerstandsvermogen met als 
uitgangspunt dat deze 
verhaald gaat worden op de 
verantwoordelijke partij. 

30-7-2019 15119/15499 Bezwaarschriften tegen 
handhaving Haarweg 3 
Spijk 

Overeenkomstig het advies van 
de commissie voor 
bezwaarschriften d.d. 8 juli 2019: 
1.de bestreden besluiten van 25 
maart en 8 april 2019 in stand te 
laten en  
2.de verzoeken om vergoeding 
van de kosten van de bestuurlijke 
voorprocedure af te wijzen. 

13-8-2019 25908 Beantwoording 
schriftelijke vragen fractie 
CDA over de stand van 
zaken Golfbaan Spijk 

In te stemmen met de 
informatienota ter beantwoording 
van de vragen van de fractie CDA 
over de stand van zaken rondom 
de Golfbaan Spijk. 
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15-10-
2019 

32362 Toelichting stand van 
zaken rondom de 
vervuiling Golfbaan Spijk. 

In te stemmen met de 
bijgevoegde informatienota over 
de stand van zaken rondom de 
vervuiling van de Golfbaan Spijk. 

21-01-
2020 

45509 Beslissing op 
bezwaarschrift gericht 
tegen de besluiten van 9 
augustus 2019 tot het 
opleggen van een last 
onder dwangsom wegens 
overtredingen van het 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer, de 
Activiteitenregeling 
milieubeheer (hierna: Arm) 
en de Wet 
bodembescherming 
(hierna: Wbb) en van 15 
oktober 2019 tot het 
invorderen van verbeurde 
dwangsommen met een 
totaal van € 10.000,--. 

1. het bestreden besluit van 9 
augustus 2019 in stand te laten 
onder aanvulling van de 
motivering van het besluit, in die 
zin dat in de last komt te staan 
dat maximaal één dwangsom per 
dag kan worden verbeurd; 
2. het bestreden besluit van 15 
oktober 2019 ongewijzigd in 
stand te laten; 
3. de verzoeken om vergoeding 
van de kosten van de 
bezwarenprocedure af te wijzen. 
 

11-2-2020 48446 Toelichting stand van 
zaken rondom de 
vervuiling Golfbaan Spijk 
tot februari 2020. 

1.In te stemmen met de 
bijgevoegde informatienota over 
de stand van zaken rondom de 
vervuiling van de Golfbaan Spijk;  
2.Na instemming de 
informatienota doorsturen aan de 
gemeenteraad. 

31-3-2020 54945 Beantwoording artikel 50 
vragen persbericht situatie 
Golfbaan Spijk 15 februari 
2020. 

1.In de beantwoording van de 
vragen gesteld door de fractie 
CDA, ten aanzien van het 
persbericht van 15 februari jl. 
over de situatie Golfbaan Spijk, te 
benaderukken dat het college 
met de raad direct communiceert  
zodra er nieuwe feiten zich 
aandienen; 
2.De bijgevoegde informatienota 
met de beantwoording van de 
vragen gesteld door de fractie 
CDA door te sturen aan de 
gemeenteraad. 

7-4-2020 33290/34069 Beslissingen op de 
bezwaarschriften over 
partij grond “025" 

1.de bestreden besluiten, voor 
zover gewijzigd en (deels) 
ingetrokken met het besluit van 6 
februari 2020, in stand te laten en  
2.de verzoeken om 
proceskostenvergoeding van 
bezwaarden toe te wijzen. 

28-4-2020 57274 Toelichting 
saneringsmaatregelen 
vervuiling Golfbaan Spijk. 

1.In te stemmen met de 
bijgevoegde informatienota over 
de saneringsmaatregelen van de 
vervuiling Golfbaan Spijk.  
2.De informatienota door te 
sturen aan de gemeenteraad. 

16-6-2020 68644 Beantwoording 
raadsvragen 

1.In te stemmen met de 
bijgevoegde informatienota met 
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saneringsmaatregelen 
vervuiling Golfbaan Spijk. 

antwoorden op raadsvragen over 
de saneringsmaatregelen voor de 
Golfbaan Spijk.  
2.De informatienota door te 
sturen aan de gemeenteraad. 

14-7-2020 43356 Beleidskader zon Het beleidskader zon ter 
vaststelling naar de raad te 
sturen met de volgende 
besluitpunten: 
1.het Beleidskader 
'Grondgebonden Zon' vast te 
stellen. 
2.Het Beleidskader 'Zon als 
teeltondersteunende voorziening 
(TOV)' vast te stellen. 
3.De projectprocedure volgen als 
volgen RO-procedure. 
4.Het besluit van de raad van 28 
mei 2019 aan te passen, waarbij 
de in dit beleidskader bedoelde 
grondgebonden zonneparken 
worden toegevoegd aan de 
categorieën waarvoor een 
verklaring van geen bedenkingen 
niet is vereist (= schrappen uit 
Besluit onder A 7). 
5.Medewerking te verlenen aan 
het verzoek van The Dutch om 
een zonnepark te realiseren mits 
de gemeenteraad akkoord is met 
het beleidskader. 
6.Medewerking te verlenen aan 
de 3 pilots zon als 
teeltondersteunende voorziening, 
mits de gemeenteraad akkoord is 
met het beleidskader. 

25-8-2020 75116 Realisatie sanering 
golfbaan The Dutch II 
(Zuidbaan), Haarweg Spijk 

1.Bijgesloten 
Handhavingsovereenkomst met 
bijbehorende bijlage vaststellen 
als uitvoeringsdocument om de 
sanering van de huidige situatie 
op het terrein van de golfbaan 
The Dutch II (Zuidbaan) te 
realiseren; 
2.Bijgesloten verzonden brieven, 
met besluit tot intrekking van de 
opgelegde lasten onder 
bestuursdwang, dwangsom tot 
stillegging van de aanleg van de 
geluidwal/golfbaan en de lasten 
onder dwangsom tot het 
verwijderen van de LD- 
staalslakken, te beschouwen als 
startmoment van de 
uitvoeringsperiode; 
3.Voor de reeds gemaakt kosten 
en de kosten tijdens de sanering 
voor 2020 380.000 euro 
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incidenteel beschikbaar te stellen 
en dit te verwerken in de Tweede 
Bestuursrapportage; 
4.Voor de jaarlijkse kosten ODR 
in de periode 2021 t/m 2027 
205.000 euro structureel 
beschikbaar te stellen (ca. 2.350 
uren) en structureel op te nemen 
in de begroting 2021 t/m 2027 
5.Bijgevoegde informatienota 
inclusief bijlage, met 
beantwoording van de vragen uit 
de motie “Sanering golfbaan The 
Dutch” van 7 juli 2020 en een 
toelichting op milieu waarborg 
van de saneringsmaatregelen, te 
accorderen en door te sturen aan 
de gemeenteraad. 

1-9-2020 33290 Uitvoering uitspraak Raad 
van State inzake golfbaan 
Spijk 

1.de besluiten van 29 augustus 
2019 en 2 september 2019 (die 
nadien nog gewijzigd zijn op 
respectievelijk 2 september en 14 
oktober 2019) te herroepen;  
2.(nieuwe) lasten onder 
dwangsom op te leggen aan Sent 
One BV en The Dutch Business 
Sport and Recreation 
Development II BV en Made in 
Scotland BV om de overtredingen 
op grond van Wet 
bodembescherming op de 
percelen Haarweg (ong.) te Vuren 
ongedaan te maken. 

20-10-
2020 

72973 Zonnepark The Dutch 1.In te stemmen met de 
ruimtelijke onderbouwing 
‘Zonnepark The Dutch’; 
2.In te stemmen met de 
aanmeldnotitie; 
3.Een procedure op grond van 
artikel 2.12 lid 1 onder a. punt 3 
van de WABO te starten 
(projectprocedure). 

20-10-
2020 

89557 Raadsinformatienota 
vergunningaanvraag 
zonnepark The Dutch 

De raad via bijgevoegde 
informatienota te informeren 
over de voortgang van de 
vergunningaanvraag voor het 
zonnepark van The Dutch. 

2-3-2021 136501 Raadsinformatienota art. 
50 - Zonnepark The Dutch 
Spijk 

1. 1.De raad via bijgevoegde 
raadsinformatienota te 
informeren over de 
beantwoording van de artikel 50 
vragen van Dorpsbelangen 
aangaande het zonnepark van 
The Dutch aan de Haarweg in 
Spijk.  

20-4-2021 158620 Voortgang sanering 
golfbaan Spijk. 

De gemeenteraad door middel 
van de bijgevoegde 
informatienota informeren over 
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de voortgang van de 
saneringsmaatregelen voor de 
Golfbaan Spijk. 

11-5-2021 158620 Voortgang sanering 
Golfbaan Spijk. 

1.Bijgevoegde antwoordbrief op 
het verzoek van AKD N.V. voor 
een heroverweging van het 
standpunt rondom het toepassen 
van de staalslakken vaststellen. 
2.De gemeenteraad door middel 
van de bijgevoegde 
informatienota en bijlagen 
informeren over de voortgang 
van de saneringsmaatregelen 
voor de Golfbaan Spijk. 

15-6-2021 72973 Omgevingsvergunning 
Zonnepark The Dutch 

1.De ruimtelijke onderbouwing 
‘Zonnepark The Dutch’ 
(revisieversie d.d. 2 juni 2021) 
vast te stellen.  
2.De aanmeldingsnotitie 
vormvrije m.e.r-beoordeling vast 
te stellen.  
3.Ten behoeve van de aanvraag 
de uitgebreide Wabo-procedure 
opnieuw te starten.  
4.De raad via een informatienota 
te informeren over het project en 
de opnieuw gestarte procedure. 

28-9-2021 72973 Omgevingsvergunning 
Zonnepark The Dutch 

De omgevingsvergunning voor 
het zonnepark vooralsnog niet te 
verlenen. 

16-11-
2021 

246200 Uitvoering hervatten 
handhaving sanering 
Golfbaan Spijk. 

1.Partijen verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de 
handhavingsovereenkomst via 
een juridisch traject te dwingen 
tot concrete maatregelen;  
2.De gemeenteraad door middel 
van de bijgevoegde 
informatienota informeren over 
het hervatten van de handhaving 
op de sanering van de Golfbaan 
Spijk. 

7-12-2021 246200 Beantwoording artikel 50 
vragen vervuiling golfbaan 
Spijk. 

1.De raad via bijgevoegde 
informatienota antwoord te 
geven op de door hem gestelde 
schriftelijke 
vragen over de vervuiling 
golfbaan Spijk. 

7-6-2022 533043 Ondertekening 
Intentieverklaring 
‘zuidbaan The Dutch’  

In te stemmen met de 
ondertekening van de bij dit 
collegevoorstel behorende 
intentieverklaring 
‘Zuidbaan The Dutch’ en daarmee 
het doorlopen van het 
voorgestelde verkenningsproces 
tezamen 
met de partijen The Dutch en 
Sent One 
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21-6-2022 555706 Raadsinformatienota 

oplossingsrichting 
staalslakkenproblematiek 
The Dutch 

Besluit om de raad middels  
informatienota (555707) te 
informeren over de 
oplossingsrichting 
staalslakkenproblematiek The 
Dutch 

16-8-2022 632787 Collegebesluit tot 
uitvaardigen van een last 
onder bestuursdwang voor 
het realiseren van een 
alternatief waterbassin 

Besluit om akkoord te gaan met 
het versturen van een voornemen 
tot een last onder bestuursdwang 
in verband met de te nemen 
maatregelen aangaande de 
lekkage in de waterbassins 
bedoeld voor de opvang water die 
in aanraking is geweest met de 
staalslakken. 

23-8-2022 639361 Raadsinformatienota ivm 
collegebesluit last onder 
dwangsom waterbassin 

Besluit om de raad middels 
bijgevoegde informatienota 
(638520) te informeren over het 
voornemen tot opleggen van een 
last onder bestuursdwang in 
verband met de lekke 
waterbassins 
staalslakkenproblematiek The 
Dutch te Spijk 

4-10-2022 72973 Collegebesluit tot het 
onder voorwaarden 
verlenen van 
Omgevingsvergunning 
zonneweide 

Besluit (683126) om akkoord te 
gaan met het verlenen van de 
vergunning onder voorwaarden 
voor het oprichten van een 
zonneweide op het terrein van de 
Dutch. Bij het besluit wordt 
tevens een 
uitvoeringsovereenkomst 
ondertekent die de voorwaarden 
van de participatie en 
voorwaarden tot inpassing van 
de zonneweide in het gebied 
beschrijft. 

 


