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12 maart2023,

Geacht College, geachte Raadsleden,

Graag vraag ik Uw aandacht voor het volgende. lk had mij liever tot een halve A4 willen
beperken, maar de materie is daarvoor te ingewikkeld. Wat ik U wilvragen is echter simpel:

Stop uitbreidinq Campinq de Lievelinoe in het Linqebos en houd als qemeente West
Betuwe toezicht oo en handhaaf de oo heden verleende verounninoen
Ga niet akkoord met het door de Campinq vooroestelde Ontwerpbestemminqsplan

Wat nu volqt is een stukie qeschiedenis. met hier en daar wellicht wat saaie feiten. Wanneer
U niet bekend met de materie is lezen onontbeerlijk. lk ben zelf de afgelopen weken als een
amateur-journalist in openbaar verkrijgbare informatiebronnen gedoken om opheldering te
krijgen.
lk hoop dat U de moeite neemt om mijn betoog in zijn geheel te lezen en tot U te laten
doordringen waar het hier om gaat.

Waar speelt het drama zich at? ln het Lingebos en de bewoonde gebieden daaromheen.
Sommigen van U kennen het bos wellicht, een lieflijk bosje, met een ruiterpad, een grote

zwemplas waar ook gevist mag worden, rust ruimte natuur voor mens en dier. Zo'n lien iaar
geleden is hier Camping de Lievelinge neergestreken op het terrein waar reeds eerder een

camping zat. Het begon al stroef: de Camping eigenaren verkeerden in de veronderstelling dat
ze'in the middle of nowhere'waren beland en zo gedroeg men zich ook. Pas na klachten van

bewoners uit de omgeving begon men in te zien dat ze wel degelijk dichtbij de bewoonde
wereld zaten. En dat die bewoners bepaald niet zaten te wachten op versterkte muziek dat tot
4 soms wel 6 uur's morgens over de weilanden galmde. Na een gesprek besloot de Camping
dat versterkte muziek tot 23.30uur, als alles meeviel, wel okee was. Zonder verder overleg met

omwonenden. Uiterst merkwaardig aangezien het terrein eigendom was en is van

Staatsbosbeheer (SBB) en volgens hun reglementen het vanaf 22uur stil moet zijn op de

kampeerterreinen. Ook mag niemand zich tussen zonsondergang en zonsopgang in het bos

begeven om de dieren rust te gunnen.

https: //wr¡vrn¡. staatsbosbeh eer. n l/ContacUtoeqa n



Het werd van kwaad tot erger. Camping de Lievelinge, de eigenaren alsmede zijn gasten
gedragen zich alsof het Lingebos van hen is. De omwonenden, andere gebruikers van het bos
alsmede de dieren kampen de afgelopen tien jaar met de door de Camping veroozaakte
overlast. Gedurende de zeven maanden per jaar dat de Camping open is, van apriltot en met
oktober, is het onrustig in het bos. Er is sprake van versterkte muziek dat tot in de late uurtjes
over de polders dendert, campinggasten laten hun honden los om hun behoefte te doen in de
ligweide om zwemplas (voor alle duidelijkheid: dit is verboden), met vuurwerk spelende
kinderen, afkomstig van de Camping, zijn aangetroffen op de Haarweg. Auto's staan in de
berm vlakbij de ingang van de Camping geparkeerd terwijl StaatsBosBeheer daar tientallen
paaltjes en borden met 'niet parkeren' heeft geplaatst. Er zijn gasten met camping-bolderkar
in de grienden al hout sprokkelend gesignaleerd, 'SBB: het is verboden van de paden af te
wijken'. Versterkte muziek van de zweefmolen waaiert uit over het bos op ooit stille
zomeravonden. Niet alleen de vergunde evenementen en bruiloften geven overlast door
herrie, en muziek, ook zijn er geregeld optredens van live bands met wederom versterkte
muziek, deze avonden zijn voor zover ik weet niet vergund. Er verrijzen allerlei bouwwerken
op het terrein, wie heeft er ovezicht wat wel of niet vergund is. Hier is keer op keer melding
van gemaakt bij de gemeente, Staatsbosbeheer, de Camping, alsook de politie. Echter er
wordt niets mee gedaan.
Op de website van de camping is te zien dat er intussen 27 zogenaamde Huurlingen (= 1"
verhuren objecten) staan, is dit conform het huidige bestemmingsplan waar gerept wordt over
24 kampeerbouwsels? Het restaurant Kees&Kwartel is vergroot, vooruitlopend op
Ontwerpbestemmingsplan? Hoe kan het dat er gebouwd is zonder vergunning, wie houdt er
toezicht, wie handhaaft?
Wij zijn het lawaai en dominantie van de Camping in het bos zat. De balans in het Linoebos is
vollediq zoek: publiek terrein, eigendom van Staatsbosbeheer en daarmee van ons allen,
wordt in de uitverkoop gezet.
En in plaats van zich als een goede buur te gedragen blijkt nu dat ze willen gaan uitbreiden!
Nog meer gebied onttrekken aan publiek domein, nog meer mensen, nog meer overlast.

Fast fonruard naar donderdaoavond 16 Februari 2023:

Dan pas organiseert de Camping, onder druk van de gemeente, een zogeheten lnloopavond
voor de omwonenden. Tijdens deze informele avond werden de uitbreidingsplannen
toegelicht. Gebiedsuitbreiding én uitbreiding van vergunning voor evenementen (van 0 naar
12), bruiloften (van 12naar24)en 12 besloten bijeenkomsten (van 0 naar 12),van 200 naar
285 kampeerplekken........ Als ik het allemaal goed begreep. Bij een horecavergunning horen
feesten zo werd geroepen, mij is volstrekt onduidelijk hoe e.e.a. geinterpreteerd mag worden.
Wat is er nu werkelijk vergund aan feesten en partijen, alsmede aan bouwwerken? Heeft de
gemeente, c.q. Staatsbosbeheer hier enig zicht op? Nogmaals mijn vraag: wie heeft overzicht,
wie houdt er toezicht, en door wie wordt er gehandhaa'ld?

Er was gegoochel met cijfers, wat Thomas Nova, beheerderimede-eigenaar Camping, betrof
wilde hij maar twee evenementen per seizoen organiseren, waarom dan vergunning
aanvragen voor twaalf? Daarop kwam geen helder antwoord. Men probeerde ons te
overtuigen dat ze het beste met ons voor hadden! Uit het gedrag van de afgelopen tien jaar
weten wij omwonenden dat beloftes niet worden ingelost en dat overlast voortduurt. Zo kun je
nu op de site zien dat er reeds 4 evenementen staan gepland voor komend seizoen, dit was
natuurlijk ook al bekend op het moment dat Thomas ons doodleuk stond te vertellen dat het
wat hem betrof maar twee hoeven te zijn.
Wat helder is geworden na deze avond: de weerstand tegen de uitbreidingsplannen onder de
lokale bevolking is groot, te meer daar er tot op heden weinig tot niets wordt gedaan wat betreft
overlast in huidige situatie.



Op de vraag uit het publiek tijdens deze avond: 'ls de uitbreiding qua oppervlakte terrein
alsook het aantal evenementen, huwelijksvoltrekkingen én besloten bijeenkomsten te
beschouwen als één onlosmakelijk geheel?', gaf Thomas Nova, uit naam van de Lievelinge,
als antwoord 'Ja, het is één geheel.' Met andere woorden, de Lievelinge is wel degelijk van
plan méér dan 2 evenementen te organiseren. Zoals terug te vinden op hun website,
beschouwt de Lievelinge een evenement als een driedaagse aangelegenheid, dus drie dagen
muziek, onrust et cetera. Met 12 evenementen kom je dan al uit op 36 dagen lawaai, tel daar
de 24 bruiloften en 12 besloten bijeenkomsten, onaangekondigde live-optredens van bandjes
bij op: alle dagen 'feest' in de polder!

Het moge duidelijk zijn, wij, de omwonenden, werden en zijn volledig overdonderd door de
plannen. Als goede buur had de Camping ons al in een veel eerder stadium kunnen en moeten
betrekken bij hun voornemens, de eigenaren blijken alacht jaar bezig te zijn met hun plannenl

Wie ze wel benaderd hadden waren degenen die mogen beslissen: College van B&W
Lingewaal was zes jaar geleden benaderd. Beleidsambtenaren zijn er eveneens geruime tijd
mee bezig. De huidige Wethouder van Toerisme schijnt razend enthousiast te zijn over de
voorgenomen uitbreiding. Welke belangenafrrueging wordt er hier gemaakt, dat is volstrekt
onduidelijk. Graag had ik van gemeente gehoord wiens belang, of welk belang er gediend
wordt.
Het lijkt erop alsof de Camping nu pas wakker is geworden wat betreft de buurt! Hee deze
mensen zijn er ook nog en die hebben blijkbaar last van onze aanwezigheid. Terwijl in hun

eigen manifest staat "De Lievetinge rs bewust van waar we ztin. Geworteld in onze omgeving

- de voedingsbodem van onze beleving - zijn we verbonden met de klei, het meer, het bos,

de bloemen, de dieren, de buren. Dankbaar en duuzaam verrijken we onze lievelingsplek. We

streven ernaar haar te atten tijden mooier en schoner achter te laten dan we haar vonden.' Ja
het staat er echt, ze voelen zich verbonden met de buren en de dieren. Gek dat ze zich op
geen enkel moment gedurende die acht jaar van plannen maken bij één van de buren langs is
geweest om te vragen 'wat vind jij ervan?' Ook bij het onderzoek naar geluid is er niemand
hier in Vogelswerf geweest om in mijn tuin of in het huis van de buren te luisteren wát er te
horen viel. Het zou al heel wat zijn als de Camping, in de huidige situatie, de overlast tot een
minimum zou beperken. Aan de gemeente en Staatsbosbeheer om toezicht te houden en te
handhaven wanneer de Camping zich niet aan verleende vergunningen houdt. En daar
consequenties aan te verbinden: intrekken vergunning/niet meer verlenen vergunning.

U denkt nu misschien: ja maar dit zijn allemaal zachte argumenten, (geluids)overlast is
een kwestie van gevoel. Buurt en camping verschillen hier van mening.
lk zeg u 'nee, de grondslag voor het Ontwerp is ondeugdelijk'
Wellicht dat U ook denkt: ze is formeel te laat, ja dat zal dan wel. Het is m.i. de Camping die
moreel te laat is in deze. Ondanks herhaalde vezoeken van gemeenteambtenaren om
omwonenden bij het ontwerpproces te betrekken, heeft de Camping besloten ons nul keer uit

te nodigen. U en ik weten waarom.

ln hun toelichtino bii het Ontwern oeeft de Camoino als aro foecursiveerde
delen):

'Om een economisch gezonde exploitatie van dit kampeerterrein in de toekomst te
waarborgen, is uitbreiding hieruan noodzakelijk aan de noordziide van de recreatieplas.'

Uit de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar, opgevraagd bij de Kamer van Koophandel,
blijkt dat de Camping er financieel gezond voorstaat en dat het eigen vermogen ieder jaar

toeneemt. (2019:€757.766,- 2020:€ 938.388, 2021: € 1.097.812) Uit de cijfers is niet op te
maken of de acht eigenaren zichzelf dividend uitkeren, mogelijk is sprake van meer winst.
Zoals Thomas Nova ons heeft uitgelegd is de camping een succes: zodra in januari geboekt

kan worden zit de camping binnen een paar uur nagenoeg volvoor het seizoen. Het is dus én



succesvol én ze moeten groeien om succesvol te zijn, ik begrijp er niets van. Of bedoelen ze
dat de B.V. nog meer winst wil maken?
Het is als Rupsje Nooitgenoeg, alleen ontpopt de Lievelinge zich hier niet tot een vlinder maar
tot een evenemententerrein met alle nare gevolgen voor de wijde omgeving!

Op Linkedln presenteert De Lievelinge zich als een 'Evenementenservice', niet als een
kampeerterrein, interessant vind U niet? Want Staatsbosbeheer heeft het terrein toch in
erfpacht verkocht als kampeerterrein. Het gaat hier om een bos met zowel recreatie als natuur
bestemming. Daar past een kampeerterrein uitstekend in, voor alle duidelijkheid dit is een
terrein waar men kampeert. ln de Algemene plaatselijke verordening West Betuwe (APV) lees
ik in hoofdstuk 4 artikel 4:3 Melding lncidentele festiviteiten 'Het is een inrichting toegestaan
op maximaal tien dagen of dagdelen per kalenderjaar incidentele festiviteiten te houden
waarbij de geluidsnormen bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 niet van toepassing zijn, mlts de houder van de
inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding heeft
gedaan aan het College.' Dit lUkt mij ruim voldoende voor een camping van dit formaat in dit
gebied. Het is immers géén evenemententerrein.

'Verder is gebleken dat opzet, invulling en sfeer van het kampeefterrein voorziet in een
behoefte onder kamperend Nederland. Vanwege de bijzondere setting en sfeer neemt de
vraag toe naar openbare en besloten evenementen zoals feesten, workshops,
huwelijksvoltrekkingen. Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de gewenste
uitbreiding in ruimte en activiteiten, mogelijk gemaakt.'

Ja de Camping voorziet in een behoefte, echter de campinggasten die zich de campingtarieven
kunnen veroorloven vertegenwoordigen maar een klein deel van de bevolking. De 'gewenste
uitbreiding' is geheel afhankelijk vanuit welk perspectief je ernaar kijkt. Vanuit het perspectief
van de omwonenden is die uitbreidino onwenseliik. Het Lingebos is een uniek stuk bos in ons
Rivierenlandschap en moet als zodanig behouden blijven. De druk vanuit de Camping is al
dermate hevig en zou veel te dominant worden bij eventuele uitbreiding, in welke vorm dan
ook. ln het Lingebos past eenvoudigweg zulke exploitatie niet, het is een bos en géén
evenementen terrein!

Op 12 maart heb ik nog de site gecheckt wat betreft boekingen: er kan nog volop geboekt
worden! Van de vier geplande evenementen zijn er twee volgeboekt, de andere twee niet.
Blijkbaar is de behoefte aan zingevingsweekenden minder groot dan Thomas ons voorhield,
of wordt er elders in deze behoefte voozien. Dit is in tegenspraak met hetgeen Thomas ons
op 16 februari voorschotelde: 'Als de boekingssite in januari opengaat is het net Lowlands.
meteen uitverkocht.'

De grondslag voor het Ontwerpbestemmingsplan is hiermee aantoonbaar feitelijk
onjuist. Daarmee vervalt ook de economische en toeristische noodzaak tot uitbreiding.

Verder bleek tijdens de lnloopavond dat de normen voor geluidshinder zoals gehanteerd in het
Ontwerp, niet deugen, aldus een expert uit het publiek. Hier heb ik geen verstand van dus ik
laat dat graag over aan deskundigen, het lijkt me dat zo'n ondezoek op zijn minst overnieuw
moet. Wat vind U geacht raadslid c.q. wethouder?
Ook vraag ik mij af hoe het zit met de stikstofuitstoot van de evenementen en activiteiten op
de Camping in relatie tot de nabijheid van Natura 2000 gebieden langs de Linge. Alzoekende
belandde ik in de Provinciale Omgevingsverordening Gelderland d.d. januari 2023, waar hel
nodige interessants te lezen valt in afdeling 2.6 Natuurlandschap Bijlage: 'kernkwaliteiten
Gelders natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone (.....) Het is essentieel dat de aanwezige
kernkwaliteiten op de plaats van de geplande ingreep voldoende in beeld worden gebracht.
(......). Naast deze gebiedsspecifieke kernkwaliteiten zijn er algemene kernkwaliteiten die



voor alle deelgebieden gelden. Dit zijn de milieucondities die de voonruaarde vormen voor het

voortbestaan van de naluur: . ecologische samenhang; . stilte; ' donkerte; 'openheid; en '
rust. ln een aantal deelgebieden komen ecologische verbindingszones voor. (.......).'Op de

kaart Atlas kernkwaliteiten
https://oelderland.maps.arcois.com/apps/webappviewer/index.html?id=ec1ecdbf259c42f/ba4
g8e7a589b3aee is te zien dat bosstrook en weilanden om de Camping heen deel uitmaken

van CelOers tlatuurnetwerk, dan wel Groene Ontwikkelingszones. Het duizelt mij als

burger......wat betekent dit? Bent U, wethouder of raadslid hiervan op de hoogte? Begrijpt U

wat hier staat en komt het Ontwerpbestemmingsplan hieraan tegemoet?

Weet U eigenlijk voel ik me bij het naspeuren en lezen van al deze regelgeving die voor de

leek die ¡ti¡n deze materie ben, volkomen machteloos. Machteloos tegenover de overheid,
machteloos tegenover de commerciële jongens van de Lievelinge (de Lievelinge B.V. is

eigendom van ãcht B.V.'s, waarbij er geen namen van personen staan, dus met wie heb ik
eigenlijk te maken?). Machteloos en een beetje moe ook.

Het Lingebos voorziet immers ook in een hele andere behoefte, vele andere
recreantén maken gebruik van het bos, het ruiterpad, fietspad en de zwemplas.
Wandelaars, fietsers, hardlopers, vissers, ruiters, rustzoekers, tieners, gezinnen met
jonge kinderen, hondenmensen, vogelliefhebbers en de omwonenden die er

iegèlmatig wandelen en genieten van het bos, ga zo maar door. Laten we vooral de

dieren niet vergeten die in het Lingebos wonen, die zitten bepaald niet te wachten op

licht en herrie al dan niet na zonsondergang.

Geacht College, geachte Raadsleden van Gemeente West Betuwe ik doe een

dringend beroep op U: verdiep U in de materie en kom dan tot een heuse

belangenañreging
Kom oo voor inwoners en onze belan Wiis het Ontwe minosolan af!

Bijlage: PDF bestand van mijn brief

Met vriendelijke groet,

Alea iacta est

@wildedierenlingebos




