
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 24 september 2019 

Registratienummer : 25908 

Portefeuillehouder : Jacoline Hartman 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Beantwoording artikel 50 vragen CDA over de stand van zaken  

   rondom de Golfbaan Spijk 

 

 

Onderwerp  

Beantwoording artikel 50 vragen CDA over de stand van zaken rondom de Golfbaan Spijk. 

 

Kennisnemen van 

De beantwoording van vragen over de Golfbaan Spijk. 

 

Inleiding 

Op 31 juli jl. ontving het college via de griffie vragen, conform artikel 50, van de fractie van CDA. 

 

Kernboodschap 

Zoals wij eerder aan u hebben laten weten begeleidt de ODR namens gemeente West Betuwe en 

Waterschap Rivierenland, in haar taak als vergunningverlener, de realisatie van het Golfterrein Spijk (2e 

fase). 

 

Consequenties 

Onderstaand de beantwoording van de vragen van de fractie CDA, d.d. 31 juli 2019. 

 

Vraag 1 

Waarom is de brief van 11-07-2019 (management regenwater op locatie Zuidbaan te Spijk) van Theo 

Witjes van Sentone niet doorgestuurd naar de raad ? 

De betreffende brief is gericht aan de ODR als uitvoerend orgaan van de gemeente. 

 

Vraag 2 

Bent u met mij van mening dat: de ODR de zaak aan het vertragen is en niet oplossingsgericht denkt, 

als toezichthouder grote steken heeft laten vallen op de uitvoering. Het vreemd is dat zij nu terug 

komen op eerder  afgegeven vergunningen. 

Nee, de ODR vertraagt niets en handelt in de geest van het college “zorg voor een veilige 

leefomgeving”. Er is momenteel geen discussie over vergunningen maar de uitvoering.  

 

Vraag 3 

Bent u met mij van mening dat: door de stand/still vertraging, milieu, ondernemers en gemeente grote 

risico’s lopen. 

Nee, er is geen stand/ still of vertraging en dit vergroot dan ook niet de risico’s. 

 

Vraag 4 

Bent u met mij van mening dat: op basis van monsters grondwater, waarin nagenoeg geen 

verontreiniging is aangetroffen, het afvoeren van regenwater niet de juiste oplossing lijkt. De kosten en 
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noodzaak wegen niet op tegen de financiële risico’s voor ondernemers en gemeente. Ondernemers 

waarbij sinds de stand/still een betrouwbare lokale partner is toegetreden, zij aanpassingen voor ogen 

hebben die garanderen dat het regenwater niet in grond of oppervlakte water komt. 

Nee, de rapportage en analyse zijn nog niet volledig beoordeeld en vergeleken met de bemonsteringen 

van onder andere Waterschap Rivierenland. Zodra dit is uitgevoerd wordt duidelijk of de veiligheid van 

het gebied blijvend kan worden gegarandeerd als regenwater niet meer wordt afgevoerd. 

 

Vraag 5 

Bent u met mij van mening dat: dat het erop lijkt dat het voor de ondernemers 1 minuut voor 12 is.  

Snel en kordaat handelen een must is. Het toch jammer zou zijn als het “probleem” Spijkse Golfbaan  

op het bordje komt te liggen van West Betuwe. Zou jammer zijn als hieraan onze algemene reserve 

van 73 miljoen aan op zou gaan. 

Het is voor ons onduidelijk wat u bedoeld met “1 minuut voor 12” voor de ondernemer. In gezamenlijk 

overleg met de vergunninghouder SentOne en eigenaar The Dutch zijn de afgelopen maanden benut 

om milieu- en bodemtechnische onderzoeken uit te voeren. Met de recent beschikbaar gekomen 

rapportages wordt samen het vervolgtraject opgepakt. Hierover heeft reeds het eerste gesprek 

plaatsgevonden. 

 

Financiën 

n.v.t. 

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Vervolg 

n.v.t. 

 

Bijlage(n) 

n.v.t. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 


