
 

 

Aan het College van West Betuwe 

 

Ik heb namens het CDA enkele vragen conform artikel 50 

 

Terug kijkend naar de raadsvergadering van 27 maart 2019 waar ik aan wethouder Hartman enkele 

vragen gesteld heb naar aanleiding vervuiling golfbaan Spijk waar ik geen antwoorden op kreeg. 

Op 27 mei deze vragen opnieuw via de griffier onder de aandacht gebracht.  Uiteindelijk 29 mei via de 

ambtenaar antwoord gekregen dat wethouder Hartman hier op terug zou komen zodra zij antwoorden 

heeft.  

Helaas nog steeds geen antwoorden gehad. 

 

Nu zijn we ondertussen bijna of zelfs al in augustus, en het lijkt erop, 

nadat er heel veel informatie tot mij is gekomen de situatie in Spijk aardig op slot zit. 

 

Graag verneem ik van de portefeuillehouder. 

 

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 ? 

 

 Bent u met mij van mening dat: 

 

2. 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. 

 

3. door de stand/still vertraging, milieu, ondernemers en gemeente grote risico’s lopen.  

 

4. op basis van monsters grondwater, waarin nagenoeg geen verontreiniging is aangetroffen, het afvoeren 

van regenwater niet de juiste oplossing lijkt. De kosten en noodzaak wegen niet op tegen de financiële 

risico’s voor ondernemers en gemeente. Ondernemers waarbij sinds de stand/still een betrouwbare locale 

partner is toegetreden, zij aanpassingen voor ogen hebben die garanderen dat het regenwater niet in grond 

of oppervlakte water komt. 

 

5. 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.  

 

Ad van Krieken CDA West Betuwe 

 

 

 

 

 

 

 


