College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente West-Betuwe
T.a.v. Mevrouw I. van der Burgh
p/a J.S. de Jongplein 2
4001 WG TIEL
Onderwerp:

Reactie Sent One 14 mei 2020 PvA 5.0 definitief (incl. Bijlage)
Verzoek opheffing Stillegging project Zuidbaan te Spijk
Geacht college, geachte mevrouw van der Burgh,
Inleiding
Hierbij ontvangt u namens Sent One B.V. onze reactie op de brief van mevrouw
van der Burgh van 8 mei 2020 (kenmerk 0214115419). Sent One gaat er van uit dat
u met de inhoud daarvan bekend bent. De inhoudelijke reactie daarop van Sent One
is opgenomen in de bij deze brief gevoegde notitie. Hierin is ook de besproken
nadere uitleg betreffende de aanvoer van indicatieve partijen opgenomen.
Tevens bevat deze brief een verzoek aan u om opheffing van de stillegging. Sent
One zal dat verzoek hierna nader toelichten.

Asperen,

15 mei 2020
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Voor onze algemene
Voorwaarden, zie:

Ophogen en isoleren staalslakken
Het is goed te vernemen dat uw college heeft ingestemd met het scenario ophogen
en isoleren van de LD-staalslakken zoals was opgenomen in het plan van aanpak
zoals dat op 27 november 2019 aan u is gepresenteerd en nu ook is verwoord in het
meest recente Plan van Aanpak versie 5.0.
Handhavingsovereenkomst
Sent One betreurt het dat het opheffen van stilleggen van de werkzaamheden nu
plotsklaps wordt gekoppeld aan het afsluiten van een handhavingsovereenkomst
waar niet eerder sprake van is geweest. Deze voorwaarde was en is voor Sent One
nieuw en is door u niet eerder gesteld.
Het is niet alleen jammer dat Sent One nu opnieuw wordt geconfronteerd met
aanvullende wensen voordat zij haar werkzaamheden ten volle kan beginnen, maar
ook leidt het onverkort vasthouden aan die eis ongetwijfeld tot verdere vertraging,
hetgeen volgens Sent One onnodig en ongewenst is.
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Desgevraagd hebben uw medewerkers Sent One niet kunnen informeren over wat
er in deze handhavingsovereenkomst wordt opgenomen wat niet bestuursrechtelijk
dient te zijn geregeld of waarom deze aanvullende eis noodzakelijk is om Sent One
haar werkzaamheden volgens het plan van aanpak 5.0 te laten aanvangen en
uitvoeren. Voorts konden zij Sent One geen perspectief geven op een termijn
waarbinnen zij een eerste concept van deze handhavingsovereenkomst tegemoet
zou kunnen zien. In dat kader doet Sent One u het hiernavolgende verzoek.
Verzoek opheffing stillegging
Op 22 maart 2019 heeft u de werkzaamheden van Sent One aan de geluid/zichtwal
ten behoeve van de aanleg van een golfbaan in Spijk stilgelegd.
In de brief van 8 mei 2020 wordt aangegeven dat Sent One in overleg wel kan
beginnen met uitvoering van het plan van aanpak. Bij navraag bleek de
Omgevingsdienst echter alleen bereid te zijn Sent One toestemming te geven voor
het uitvoeren van maatregelen die investeringen vergen maar dat het aanvoeren van
grond, waarmee Sent One de te nemen maatregelen kan bekostigen, zoals ook
opgenomen in de “Afweging Saneringsvarianten Golfbaan The Dutch Spijk” van
20 maart 2020, voorlopig niet is toegestaan. Sent One begrijpt dat niet, zeker
gezien het feit dat de aanvoer van grond net zo goed één van de te nemen
maatregelen is en/of mogelijk maakt (de ophoging van de slakken om ze boven
grondwater toe te passen) en vindt dit standpunt gelet op de huidige stand van
zaken ook niet redelijk.
Het vorenstaande betekent daarbovenop dat het nog geruime tijd kan duren voordat
Sent One in staat is om de gevergde en gewenste investeringen te doen, en de
gewenste ophoging te realiseren. Dit ondanks alle inspanningen die zij en The
Dutch hebben verricht om tot een door u goedgekeurd plan van aanpak te komen.
Dit heeft voor de financiering van de activiteiten van Sent One en het uitvoeren van
het plan van aanpak gevolgen die Sent One niet goed kan overzien en haar
voortbestaan bedreigen. Meer in het bijzonder betekent dit dat Sent One alleen de
hoogstnoodzakelijke milieumaatregelen zal kunnen blijven uitvoeren en – in
weerwil van de alom geuite wens - niet verder kan gaan met het plan van aanpak,
totdat zij weer grond kan aanvoeren.
Sent One verzoekt u op basis van de huidige stand van zaken en het concrete
perspectief op uitvoering van het plan van aanpak, hierbij dan ook opnieuw om uw
besluit tot stillegging van 22 maart 2019 (schriftelijk bevestigd op 25 maart 2019)
in te trekken.
Meer in het bijzonder verzoekt Sent One u haar toestemming te verlenen om grond
van buiten de projectloctie aan te trekken en dat, vanzelfsprekend, binnen de kaders
van het plan van aanpak 5.0, te mogen toepassen.
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Als deze brief of de bijlage(n) naar uw mening onduidelijk zijn of op enige wijze
vragen oproepen zijn wij uiteraard en ten alle tijde – maar bij voorkeur wel op een
zo kort mogelijke termijn - bereid tot een inhoudelijk overleg hierover of andere
onderwerpen betrekking houdend op het project Zuidbaan te Spijk.
Bij het indienen van ons Plan van Aanpak 5.0 hebben wij u verzocht ons binnen 2
weken van een reactie te voorzien daar de tijd om van dit plan (nog) een succes te
kunnen maken begint te dringen. U heeft ons uw antwoord gegeven maar
ondertussen is ook met onze reactie weer bijna een maand verstreken sinds het
indienen van het Plan van Aanpak 5.0. Wij verzoeken u ons binnen een week (bij
voorkeur voor 26 mei 2020) uw standpunt aangaande ons verzoek met ons te delen.
Met vriendelijke groet,

Ir. Th.G.F. Witjes
Sent One BV

Bijlage: Reactie Sent One 14 mei 2020 PvA 5.0 definitief (incl. Bijlage) 4
bladzijden.
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