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Schriftelijke vragen De Veluwse Zandhappers

Geacht College van Burgemeester & Wethouders,
Naar aanleiding van het aangenomen amendement ‘geluidsoverlast en
milieuvervuiling’ bij de behandeling van de uitgangspuntennotitie
accommodatiebeleid sport en cultuur in de gemeenteraadsvergadering van 6
oktober jl. en het bericht in de Barneveldse Krant van De Veluwse Zandhappers
14 oktober jl. hebben wij als fractie contact gezocht met deze vereniging. Als
fractie zijn we met deze vereniging in gesprek gegaan over wat de gevolgen
van de uitspraak van de gemeenteraad voor hen betekent (vanuit hun
perspectief). Het gesprek met de vereniging en de huidige situatie zonder
trainingsfaciliteiten geeft voor ons aanleiding om op grond van artikel 42 van de
organisatieverordening schriftelijke vragen te stellen aan u als college.
Dit voelt als een dolksteek in de rug
Zoals we als fractie in de Barneveldse Krant van 14 oktober jl. hebben mogen
lezen reageerde de Quadvereniging De Veluwse Zandhappers zeer
verontwaardigd op het aangenomen voorstel van de gemeenteraad om
verenigingen die zorgen voor milieuvervuiling en geluidshinder, achter in de rij
te plaatsen bij verzoeken voor nieuwe sportaccommodaties. Dit voelt letterlijk
als een dolksteek in de rug voor de vereniging, juist omdat de vereniging al
jaren probeert mee te denken met de gemeente.
De vereniging heeft ons laten weten dat zonder een trainingslocatie hun
bestaansrecht verloren gaat. Op dit moment zeggen leden hun lidmaatschap al
op omdat ze al ruim een jaar niet op een terrein in Barneveld hebben kunnen
trainen. In de basis niet om een accommodatie met veel faciliteiten maar enkel
en alleen om een stuk grond die ze van de gemeente kunnen huren en zelf
kunnen ontwikkelen.
Historie van de Veluwse Zandhappers
Quadvereniging De Veluwse Zandhappers is de enige Nederlandse
quadsportvereniging. In 2016 is de vereniging officieel als vereniging
ingeschreven bij de kamer van koophandel. De Veluwse Zandhappers is als
een kleine club van quadrijders die zaterdagsmiddags rijden uitgegroeid naar
een professionele groep rijders met 45 senioren en 35 jeugdleden veelal uit de
omgeving Barneveld. De vereniging is regelmatig te vinden op menig grote

baan en/of wedstrijd. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een trouwe groep
sponsoren en supporters.
Verantwoordelijke vereniging
In het gesprek met De Veluwse Zandhappers hebben we een verantwoordelijke
voorzitter gesproken die zich samen met het bestuur en haar commissies voor
de volle honderd procent inspant om onder meer wildcrossen tegen te gaan,
overlast voor mens, dier en natuur te voorkomen en met respect met elkaar en
haar omgeving wil om gaan.
Naast hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben ze aandacht voor
veiligheid en zorgen ze voor een stuk sociale verbinding.
Geluidoverlast en milieuvervuiling
De voorzitter heeft ons laten weten dat de ontwikkelingen snel gaan en dat op
termijn elektrische quads voor de vereniging de toekomst worden. Als fractie
vinden we het mooi om te horen dat de vereniging met de nieuwste ontwikkeling
bezig is en zo haar verantwoordelijkheid pakt om de milieuvervuiling te
beperken. Ten aanzien van het geluid en de mogelijk overlast meldt de
voorzitter ons dat de vereniging zich houdt aan de wettelijke richtlijnen en het
kader vanuit de KNMV.
Trainingsterrein
Tot vorige jaar (2020) maakte de vereniging nog wekelijks gebruik van een
tijdelijk terrein van de gemeente aan de Wencopperweg op Harselaar-Zuid. Op
verzoek en in afstemming met de gemeente heeft de vereniging het terrein
verlaten in verband met de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. De
Veluwse Zandhappers zijn naar een andere tijdelijke plek elders in de buurt van
het industrieterrein verhuist in afstemming met de gemeente. Echter, het
(nieuwe) tijdelijke terrein is tot op heden niet in gebruik genomen. Dit vanwege
het feit dat de verening regelmatig plots en onverwacht wordt geconfronteerd
met aanvullende eisen vanuit de gemeente.
Van de vereniging hebben we vernomen dat de tijdelijke nieuwe plek voor De
Veluwe Zandhappers beoogd is op de locatie van de Railterminal in Barneveld.
Gezien het feit dat de gemeenteraad op 10 november jl. een positieve
grondhouding heeft aangenomen voor deze ontwikkeling lijkt het voor ons als
fractie gepast om te komen met een overbruggingsafspraak met de vereniging
tot de realisatie van de Railterminal concreet is.
Bruikleenovereenkomst
Op het tijdelijke terrein van de gemeente aan de Wencopperweg was een
overbruggingsafspraak van toepassing. In die overbruggingsafspraak was
overeengekomen dat De Veluwe Zandhappers een quadparcours aan mag
leggen en gebruik mag maken voor eigen rekening en risico. Bij het vertrekken
van de Wencopperweg is veelvuldig gevraagd om die afspraak bij een nieuw
tijdelijk terrein opnieuw aan te gaan met elkaar, dit vanuit de eerdere
overeengekomen overbruggingsafspraak. De vereniging heeft ons aangegeven
dat de gemeente ook heeft toegezegd dat de overbruggingsafspraak ook van
toepassing is op een nieuwe locatie.
De VVD staat naast, beter gezegd voor deze vereniging
Als VVD staan wij naast, beter gezegd voor deze vereniging. Ze maken
onderdeel uit van ons unieke sportklimaat dat we graag willen behouden. Door

de uitspraak van de meerderheid van de gemeenteraad dreigt het
bestaansrecht onder druk te komen staan. Naar aanleiding daarvan heeft de
VVD de volgende vragen aan het college namelijk:
Toekomstige locatie
1. Is het college bereid om op korte termijn samen met de vereniging
(nogmaals) om tafel te gaan en te zoeken naar een geschikte definitieve
oplossing/locatie? Zo ja, kan het college dan toezeggen de raad actief te
blijven informeren over de voortgang?
Tijdelijke locatie
2. De tijdelijke ‘nieuwe’ locatie van De Veluwe Zandhappers ligt op de grond
waar de beoogde railterminal zich op termijn naar alle waarschijnlijkheid zal
gaan vestigen. Op 10 november jl. heeft de gemeenteraad daar een
positieve grondhouding voor aangenomen en kennisgenomen van de
verkeers- en milieuonderzoeken.
De onderzoeken in het kader van de beoogde railterminal heeft mij bij de
behandeling van dat betreffende raadsvoorstel laten inzien dat er een
grotere impact is op onder andere geluid en geur. Ik kan mij niet voorstellen
dat De Veluwe Zandhappers, die enkele uren per week gebruik maakt van
die grond (direct) boven die waarden zullen komen.
Is in het verlengde van het raadsbesluit over de railterminal, het mogelijk
een tijdelijke overbruggingsafspraak te maken met De Veluwe
Zandhappers voor het gebruik van dezelfde grond (op specifieke tijden)
zonder een omgevingsvergunning tot dat realisatie van de railterminal
concreet is?
2.2 Is het college bereid om die tijdelijke overbruggingsafspraak te maken?
2.3 Kan het college mijn gedachtegang volgen dat De Veluwe
Zandhappers, een quadvereniging, minder impact zal kennen dan de
beoogde railterminal?
2.4 Is het college met ons eens dat een overbruggingsafspraak kan leiden
tot het beheersen van wildcross?
Als het college niet bereid is tot het maken van een tijdelijke
overbruggingsafspraak, dan stel ik graag de volgende aanvullende vragen aan
het college namelijk:
3. Kan het college aangeven waarom het afgeven van de
omgevingsvergunning zo lang duurt voordat de vereniging gebruik kan
maken van de tijdelijke ‘nieuwe’ locatie?
4. Kan het college een financiële berekening maken voor ons hoeveel het de
vereniging zal gaan kosten om de onderzoeken uit te (laten) voeren voor
het verkrijgen van de omgevingsvergunning? En is het college bereid om
deze onderzoekskosten te betalen?
In afwachting van uw sportieve en spoedige reactie.
Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie,
Jarne van Schaik
Raadslid

