
Van: betrokkene  
Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 19:46 
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: Brief tav gemeenteraad en college van B&W betr voortgang omgevingsvergunning 

 

Geachte gemeenteraad en college van B&W, 

 U ontvangt dit schrijven in een wanhopige poging om voortgang te krijgen in een al lang 

slepend traject voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. 

Al vanaf 2016 zijn wij bezig met de verplaatsing van een kassenbedrijf naar de locatie aan de 

Enggraaf in Haaften. Na wat een voortvarende start leek te zijn met goed overleg met de 

bestuurders, is het proces sinds 2018 echter langdurig en traag geworden. Het gevolg is dat de 

vereiste vergunningen nog niet zijn afgegeven en we bijna niet meer kunnen voldoen aan de 

eisen die gesteld zijn om een toegekende subsidie  daadwerkelijk te verkrijgen. Dit levert een 

schade op van zeker één miljoen euro en dan hebben we het nog niet eens over de 4 ha 

‘sprokkelglas’ die wij worden geacht in te leveren. 

 De vertragingen worden voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door het ambtelijke apparaat. 

Wijzigingen in contactpersonen, een afwachtende houding en het uitblijven van reacties op 

gewone terugbelverzoeken of e-mails zijn aan de orde van de dag. Tevens blijkt dat het 

ambtelijk apparaat zich verschuilt achter procedures en wetgeving en indien hen dat uitkomt 

steeds andere of uitgebreidere informatie wil ontvangen.  

 Onderstaand treft u in chronologische volgorde een aantal van de vertragingen waar wij sinds 

2018 mee te maken hebben. Doordat de einddatum voor het subsidietraject nadert wordt de 

druk steeds hoger. Wij krijgen van het ambtelijk apparaat veel begrip maar de noodzakelijke 

bijbehorende actie blijft uit. Dit is voor ons onacceptabel. 

 27-12-2018         Wijzigingsplan met bijlages via e-mail ingediend; 

5-3-2019               Tot deze datum niets gehoord ondanks herhaalde telefonische en e-mail 

verzoeken. Zelfs geen ontvangstbevestiging of melding van de status. Na telefonisch overleg 

met de behandeld ambtenaar is een ontvangstbevestiging aangeleverd met de belofte dat de 

stukken zo spoedig mogelijk in behandeling zouden worden genomen. Dat was dus 10 weken 

na de indiening nog niet gebeurd. 

13-3-2019            We ontvangen een bevestiging dat de stukken aan de verschillende instanties 

zijn aangeboden en dat het de verwachting is dat deze binnen 6 weken worden beoordeeld. 

Eventuele aanvullingen en wijzigingen zullen dan worden doorgeven. 

19-3-2019            De behandelend ambtenaar stelt een vraag aan onze adviseur over een 

aanvulling. 
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30-4-2019            Verzocht is om enkele bodemonderzoeksrapporten die al eerder bij de 

gemeente waren ingediend, opnieuw aan te leveren en in te sturen. Tevens wordt aangegeven 

dat de andere stukken al beoordeeld zijn en dat deze beoordeling toegestuurd zal worden aan 

onze adviseur.  

7-5-2019              De gevraagd bodemonderzoeksrapporten worden opgestuurd naar de 

gemeente. 

15-5-2019            De aangeleverde aanvullende rapporten worden door de behandelend 

ambtenaar doorgestuurd aan de ODR, ook ontvangen we enkele opmerkingen en vragen over 

parkeren. Omdat de op 13 maart beloofde 6 weken duidelijk verstreken waren hebben we sinds 

de tweede helft van mei diverse keren gevraagd naar wat de status van de beoordeling was. 

Contact krijgen was erg moeilijk, antwoord krijgen nog moeilijker. 

28-5-2019            Achteraf hebben wij gehoord dat de ODR de beoordeling van de ingediende 

stukken op 28 mei 2019 naar de behandelend ambtenaar van de gemeente heeft gestuurd. Dit 

is al 4 weken later dan oorspronkelijk de bedoeling was.  

1-8-2019              Tot vandaag nog niets gehoord van de gemeente over de beoordeling van de 

ingediende stukken. We sturen via Twitter een bericht naar de gemeente met een klacht over de 

zeer trage werkwijze en de slechte bereikbaarheid. Dat blijkt meer succes te hebben. We worden 

zeer korte tijd hierna gebeld en er wordt aangegeven dat er een e-mail is gestuurd naar onze 

adviseur. Deze heeft echter niets ontvangen en geeft dat via een e-mail door aan de behandelend 

ambtenaar. Hierop krijgt hij het antwoord, met excuses, dat de bedoelde e-mail in de outbox is 

blijven hangen en dus niet verzonden is. De op- en aanmerkingen van de ODR ontvangen we 

dus pas 9 weken later dan had gekund.     

 Toen ontstond er een nieuw probleem. Aangegeven werd dat al de reacties, opmerkingen en 

aanvullingen op de beoordelingsbrief gelijktijdig moesten worden ingediend. Dit was een 

probleem omdat inmiddels de nu bekende problematiek rondom de 

stikstofdepositieberekeningen speelde. Het hiervoor te gebruiken rekenmodel was lange tijd (tot 

november) niet bruikbaar. 

Toen we alle aangepaste stukken indiende, kwamen er nieuwe vragen. Sommige terecht maar 

andere ook overbodig. Ook in dit traject bleven de stukken steeds relatief lang op het 

gemeentehuis liggen. Kortom ondanks alle vertragingen kwam er maar geen snelheid in.  

 27-11-2019         Op verzoek een afspraak gehad op het gemeentehuis met de behandelend 

ambtenaar en een medewerker van de ODR. Van onze zijde waren onze adviseurs en wijzelf 

aanwezig. Tijdens dit gesprek is afgesproken dat de aangepaste stukken nu snel beoordeeld 

zouden worden. Door de ODR is aangegeven dat ze hier enkele dagen voor nodig hadden. 

Tevens is verzocht of het zinvol was de stikstofproblematiek rechtstreeks met de provincie te 

gaan bespreken omdat zij uiteindelijk het eindoordeel geven. Wij hadden namelijk via onze 



Pagina 3 van 4 

contacten met de LTO reeds een lijntje liggen met de gedeputeerde van de provincie 

Gelderland. Besproken is dat dit gesprek alleen zinvol zou zijn indien duidelijk was dat onze 

aanpak op de steun van de gemeente kon rekenen. Afgesproken is dat onze adviseurs hun 

contacten zouden benaderen en dat de behandelend ambtenaar bij de wethouder zou navragen 

of we op gemeentelijke steun zouden kunnen rekenen.  

5-12-2019            Door de ODR wordt de beoordeling van de stukken doorgestuurd naar de 

behandelend ambtenaar. Telefonisch heeft de medewerker van de ODR aan onze adviseur 

doorgegeven dat dit op 5-12 of op 6-12 zou plaatsvinden. Vanaf 5-12 is getracht via e-mail, 

telefoon, en terugbelverzoeken contact te leggen met de behandelend ambtenaar. 

16-12-2019         Het lukt onze adviseurs eindelijk om contact te leggen met de behandelend 

ambtenaar. Deze stuurt de opmerkingen van de ODR door waaruit wij kunnen zien dat deze 

inderdaad begin december door de ODR zijn aangeleverd. Er is weer ruim 1½ week verloren 

waardoor de mogelijkheid om deze opmerkingen te verwerken ook verloren is gegaan. Ook 

onze adviseurs zitten voor een kerstreces. Op de vraag waarom er niet eerder gereageerd is 

door de behandelend ambtenaar luidt het antwoord dat er nog meer projecten zijn die ook af 

moeten en dat daaraan door de gemeente prioriteit wordt gegeven. 

 Op de vraag of we op gemeentelijke steun kunnen rekenen in ons overleg met de provincie 

aangaande de stikstofproblematiek, zoals besproken op 27-11, is vanuit de gemeente nog geen 

duidelijk antwoord gekomen. Er wordt alleen verwezen naar de provinciale beleidsregels, die 

ons echter geen duidelijkheid geven. Tevens wordt gesteld dat het rekenmodel niet gebruikt 

mag worden omdat het natuurgebied binnen 3 km ligt. Als dat zo is, hadden we ook niet zo lang 

op het model hoeven te wachten. Verder vinden wij dat overduidelijk is dat we een forse 

vermindering van de stikstofemissie ten opzichte van het huidige gebruik realiseren en we 

begrijpen niet dat de gemeente hierin geen stelling durft te nemen. 

31-12-2019         Onze adviseurs leveren hun aangepaste rapporten in via we-transfer. De 

rapporten waren al wel eerder klaar maar omdat de behandelend ambtenaar met kerstreces is 

en wetransfer slechts 7 dagen de gegevens vasthoud, was het niet zinvol dit eerder te doen. De 

behandelend ambtenaar is toch pas op 6 januari weer aan het werk. 

7-1-2010              Door de behandelend ambtenaar zijn de gegevens nog steeds niet opgehaald 

bij wetransfer. De geplande afspraak van 8 januari gaat daarom niet door. Weer een week 

vertraging. 

 In totaal heeft de afwachtende houding en het niet prioriteren van onze zaak tenminste tot 26 

weken vertraging geleidt. De problematiek rondom de stikstofdepositie heeft daar nog eens 

tenminste 8 weken aan toegevoegd. Wij zijn wanhopig en we hebben maar één vraag: Hoe gaat 

de gemeente ervoor zorgen dat de benodigde toestemmingen worden verstrekt zodat we in april 

met bouwen kunnen beginnen? 

 Wij hopen op een spoedig antwoord. 
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