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WOO-VERZOEK 

Edelachtbaar college, 

Zoals uw college bekend, zijn LO-staalslakken toegepast binnen het terrein van The Dutch. Nadat een 

eerder informeel verzoek om informatie niet het gewenste resultaat heeft bereikt, dien ik namens <...>, 

door middel van deze brief een verzoek in op grond van de Wet open overheid.

Ik verzoek u om een afschrift van alle documenten (daartoe eveneens rekenend alle correspondentie, e

mailberichten, adviezen, overeenkomsten, onderzoeken, notities, memoranda, gespreksverslagen/notulen, 

foto's, filmmateriaal, geluidsopnamen, facturen, declaraties, sms- en whatsappberichten) over: 

• De vervuiling van de golfbaan van The Dutch Business Sport and Recreation development Il B.V.

aan de Haarweg in Spijk1 ,

• Het handhavingstraject naar aanleiding hiervan, en

• Het zonnepark 'The Dutch" aan de Haarweg in Spijk.

Meer specifiek verzoek ik u in ieder geval om een afschrift van de volgende documenten: 

1. Alle documenten uit het verstrekte document "Feitenrelaas Collegebesluiten Golfbaan The Dutch"

d.d. 11 oktober 2022 (bijlage) die niet reeds openbaar zijn.

2. Het plan van aanpak voor het saneringsscenario en alle aanvullingen daarop.

1 Kadastraal bekend als Vuren, 0, nummers 527, 112, 498, 556, 499, 557, 692, 577, 500, 501, 579, 502, 695, 338, 515 en 517 aan de 

Haarweg te Vuren. 

In Nederland wordt de praktijk uitgevoerd door AKD N.V., statutair gevestigd in Rotterdam (ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer 24366820). Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met 

AKD N.V. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van AKD 

N.V. van toepassing die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 2612022 en waarin onder meer een 

beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 

onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek worden 

de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden. Zij kunnen ook worden geraadpleegd op httos://www.akd.eu/. 
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3. De handhavingsovereenkomst met bijbehorende bijlagen, waaronder de planning voor het behalen

van de milieu-hygiënische doelen, die op 14 juli 2020 is gesloten tussen de gemeente West Betuwe

enerzijds en The Dutch en Sent One B.V. anderzijds.

4. De afspraken die de gemeente West Betuwe heeft gemaakt met The Dutch en Sent One B.V. om

te zoeken naar andere oplossingsrichtingen.

5. Alle monitoringsgegevens en onderzoeken die zijn gedaan naar verontreiniging van de bodem

(waaronder de onderzoeken die zijn verricht door BK Ingenieurs), dan wel de kwaliteit van de

bodem, van de percelen van The Dutch en overige aangrenzende percelen, waaronder de

percelen aan de Poelweg 2 in Vuren, kadastraal bekend als Vuren, 0, 187 en 340.

6. De onderzoeken naar Chroom-6, waaronder de (tussen)resultaten van het verkenningsproces en

het vervolg luchtonderzoek.

Ik verzoek u vriendelijk mij afschriften te verstrekken van alle documenten, bij voorkeur digitaal (per e-

mail ). 

Een kopie van deze brief stuur ik de gemeenteraad toe. 

Hoogachtend, 

 


