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INGEKOMEN
Raad van de gemeente West Betuwe, t.a.v. dhr. F.
Schmidt
Postbus 1 12
4190 CC GELDERMALSEN

Datum Ons nummer Uw kenmerk

1 juni 2022 202107801/1/R4

Inlichtingen Onderwerp

Mw. E.M. Werner West Betuwe
070-4264709 bp Herontwikkelingsp|an Est-Tuil—Haaften—

Heesselt
Procedure

Beroep

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij stuur ik u - ter informatie - stukken die gaan over bovengenoemde procedure.

Zoals u is meegedeeld, zal de zaak op 15 juni 2022 worden behandeld op een zitting.

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.

Hoogachtend,
de griffier
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Betreft: Herontwikkelingsplan Est-Tuil-Haaften—Heesselt
zaaknummer 202107801/1/R4

Geachte Raad van State,

Met deze brief wil ik nog wat aanvullingen doorgeven voor de zitting van 15-06-2022.

Ik heb onderzoek gedaan en ben tot de conclusie gekomen dat er wel degelijk fraude en
valsheid in geschrifte is gepleegd. Het bouwvlak op mijn perceel dat onderdeel is van het
herontwikkelingsplan waarvan wordt beweerd dat het vastgelegd is in het veegplan 2017
blijkt een leugen. Ik heb u het bewijs al toegezonden waarin de Gemeente West-Betuwe
zelfs beweerd dat het helemaal niks met het veegplan 2017 te maken heeft. Door deze
constatering kom ik tot de conclusie dat er sprake is van valsheid in geschrifte en zelfs
meineed.

Vervolgens heb ik het bewijs dat er op locatie Karnheuvelsestraat 16 in Est wel degelijk
fraude is gepleegd. Met dit perceel is er bij de Provincie Gelderland subsidie aangevraagd op
16-06-2014 en op 0940-2014 is de subsidie toegekend om het glas te verwijderen. Op 14-
12-2017 is door de Provincie Gelderland vastgesteld dat het glas ook daadwerkelijk
verwijderd is. Hiervan zal ik het bewijs ook toevoegen. Ook wil ik aangeven dat er
gerommeld is met de vierkante meters die ingeleverd zijn bij de Provincie Gelderland en
later bij de Gemeente West-Betuwe. Die cijfers komen niet overeen.

Inmiddels is men wel gewoon doorgegaan met het plan en zijn op het perceel
Karnheuvelsestraat 16 in Est al 6 percelen verkocht waarvan de opbrengst zo'n slordige 1,8
miljoen is, terwijl er eigenlijk vervolging op zijn plaats zou moeten zijn.

Het verweer van de Gemeente West-Betuwe waarin men nadrukkelijk afstand neemt van
mijn beschuldiging is dan ook niet of moeilijk te begrijpen. Ik vraag me dan ook af hoe ze
onderzoek hebben gedaan naar het gebruik van mijn perceel terwijl ze er in juni 2020 pas
achter kwamen dat het mijn perceel betrof. Als er een gedegen onderzoek zou zijn geweest,
dan zou de Gemeente West—Betuwe weten dat mijn grasland overwoekerd is met
braamstruiken en niet meer bruikbaar is als grasland. Om mijn perceel weer gebruiksklaar te
maken als grasland zullen de kosten oplopen tot in de tienduizenden euro’s.



Gemeente West-Betuwe geeft aan dat er op mijn perceel geen boomgaard aanwezig is, dit is
iets wat ik nooit beweerd heb. lk heb wel beweerd dat er wel degelijk fruitbomen staan
waarvan het overgrote deel ovenivoekerd is door de braamstruiken van mijn buurman.

Tevens heeft het grote gevolgen dat mijn verzoek om verwijdering van dit bouwvlak is
afgewezen. Men heeft nu de mogelijkheid om werkzaamheden op mijn perceel uit te
voeren, omdat er onterecht is aangegeven dat er ondergrondse olietanks op mijn perceel
zouden liggen en waarvan ik weet dat dit ook een leugen is. Dit perceel is sinds de
ruilverkaveling destijds in ons bezit en ik weet dus precies wat er zich op mijn perceel
bevindt.

lk doe daarom nogmaals een dringend verzoek om de door u genomen beslissing op grond
van fraude, valsheid in geschrifte en zelfs meineed te herzien, zodat er op de juiste wijze
gehandeld gaat worden.

Met vriendelijke groet,

) _ 1 l‚y a’
_ /Ä".'/

/
G.M. van Steenis



louise.van.steenis@hetnet.nl
 

Van: Kurvers, Geert <g.kurvers@gelderland.nl>
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 13:56
Aan: louise.van.steenis@hetnet.nl
Onderwerp: RE: WOB-verzoek

Geachte heer Van Steenis,

De volgende gegevens over de locatie Karneheuvelsestraat 16 te 4185 NE Est zijn bij ons bekend:

- De locatie is als sprokkellocatie gebruikt voor een subsidieaanvraag in het kader van de regeling Verplaatsing
Glastuinbouwbedrijven.
- De subsidie is aangevraagd op 16-06-2014, verleend op 9-10-2014 en vastgesteld op 1442-2017.
— De locatie had een oppervlakte van 13.974 m2, waarvan 13.534 m2 kas en 440 m2 bedrijfsruimte.
- Bij het vaststellingsverzoek is aangetoond dat de locatie daadwerkelijk is gesaneerd.

De andere twee door u genoemde locaties zijn bij ons niet bekend.

Intrekken WOB-verzoek
Mocht hiermee uw WOB-verzoek zijn beantwoord, dan verzoeken wij u om uw WOB-verzoek in te trekken.Dit kunt u doen door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Geert Kurvers
Team Agrifood j POP3plus
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àprovincie
Gelderland

Van: LOLLJLáSKà-z/gczaízsàziîaàtîìeîneig
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 12:13
Aan: ProvincieGelderland <ÌQÈÂGËQËLË
Onderwerp: WOB-verzoek

Provincie Gelderland
Postbus 909
6800 GX Arnhem

G.M. van Steenis
Goudensteinstraat 41
4175 CE Haaften

Haaften, 04-03-2022

Betreft: WOB-verzoek

Geachte heer/mevrouw,
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3 PLANBESCHRIJVING

3.1 Plan
De percelen Karnheuvelsestraat 16 te Est, Buìtenweg 48 te Haaften en Bouwing 1
te Tuil betreffen thans (voormalige) glastuinbouwlocaties. Op het perceel
Gerestraat 3 te Heesselt zijn enkele agrarische schuren gelegen. De eigenaren
van de percelen zijn met elkaar tot overeenstemming gekomen om de
kassen/voormalige agrarische bebouwing te saneren en in ruil daarvoor op twee
locaties woningen te realiseren.

Op het perceel Karnheuvelsestraat 16 te Est worden 5 vrijstaande woningen en 3
zorgwoningen gerealiseerd. De zorgwoningen worden dusdanig gebouwd dat men
langdurig kan blijven wonen, geschikt is voor zorg (bijv. rolstoeltoegankelijk) en
voorzien is van het WoonKeur-certificaat. De zorg zal gefaciliteerd worden door
Wittebergzorg. Gezien op het perceel thans een bedrijfswoning is gelegen en een
omgevingsvergunning voor een tweede bedrijfswoning is verleend, worden op het
perceel Karnheuvelsestraat 16 zes woningen toegevoegd. Door het realiseren van
de woningen aan de oostzijde van het dorp Est verbetert de leefbaarheid van het
dorp. Er wordt een wandelpad aangelegd tussen het bestaande dorp en de
uitbreiding van het dorp Est met acht woningen. Voor de inwoners van het dorp
ontstaat hierdoor de mogelijkheid om een ommetje te maken vanuit het dorp naar
de nieuwbouw. De nieuwbouw levert hierdoor een bijdrage aan de leefbaarheid
van het dorp Est.

Daarnaast wordt op het perceel Buìtenweg 48 te Haaften twee vrijstaande
woningen gerealiseerd. De bestemmingen van de bedrijfswoningen op de vier
locaties, waaronder het gemeentelijk monument Gerestraat 3 te Heesselt, worden
gewijzigd naar een woonbestemming.

Verder wordt op het perceel Bouwing 1 te Tuil de mogelijkheid gecreëerd om in
afwijking van de regels behorende bij de bestemming ‘Agrarisch’ uit het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017' ter plaatse een schuur
van maximaal 300 m? te realiseren (ter plaatse wordt de bouwaanduiding
‘specifieke bouwaanduiding -1’ opgenomen). Tevens wordt de bestaande
paardenbak juridisch-planologisch verankerd middels de functíeaanduiding
‘specifieke vorm van wonen — paardenbak’. Om de zorgwoningen in de drie-onder-
een-kapper juridisch-planologisch vast te leggen worden de aanduidingen
‘zorgwoningen’ en ‘aaneengebouwd’ toegevoegd op de locatie Est. In de regels is
vastgelegd dat de inhoud van de zorgwoningen maximaal 550 m3 mag bedragen.
Op de overige woningen op de locatie Est wordt de aanduiding ‘vrijstaand’ gelegd.

Resumerend bestaat het plan uit:
1. Saneren van alle kassen op de locaties:

a.b. 
c. Bouwing 1 te Tuil (4.559 m3).

2. Saneren van agrarische bebouwing op de locaties:
a. 
b. Gerestraat 3 te Heesselt (690 m ).

3. Reeds vergunde bedrijfswoning omzetten naar een burgerwoning op het
perceel Karnheuvelsestraat 16 te Est;

4. Agrarische bestemmingen wijzigen naar ‘Wonen’;
5. Vijf vrijstaande woningen en drie geschakelde woningen realiseren ter

compensatie op het perceel Karnheuvelsestraat 16 te Est;
6. Agrarische bestemming omzetten naar een woonbestemming en twee

woningen realiseren op het perceel Buìtenweg 48 te Haaften;
7. Agrarische bestemming op het perceel Gerestraat 3 te Heesselt omzetten

naar een woonbestemming en het realiseren van een bijgebouw van 150 m2
op het perceel Gerestraat 3 te Heesselt;

El ‘Í Bestemmingsplan ‘HerontwikkeIingsp/an Est-Tuil-Haaflen-Heesse/t’ 13
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de omgeving opnieuw te gaan vestigen. Concentratie van
glastulnbouwbedrijven levert voordelen op voor de landschappelijke
inpassing, water- en energievoorziening, ontsluiting en logistiek. Het budget is
afkomstig uit de verpiaatsíngsregeling: voor 2014 was 0 4,4 miljoen
beschikbaar. Aanvragen konden worden ingediend tot en met 30 juni jl.

De regeling verplaatsing Glastuinbouwbedrijven is bedoeld voor bedrijven die
willen verplaatsen naar de glastuinbouwconcentratiegebieden in Bergerden,
Huisew-Angeren en Bommelerwaard. Daarnaast zijn er nog drie
glastuinbouwlocaties in Neerijnen (Tuil en Est) en Voorst (Withagen) bedoeld
voor de opvang van solitaire glastuinbouwbedrijven uit de buurt.
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