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Geachte heer Claessen,

In deze brief gaan wij in op de door u gestelde artikel 39 vragen inzake Landgoed
Eeckenrhoode. Verder willen wij middels deze brief melden dat inmiddels ook een
nadere handhavingsactie loopt waarbij nieuwe zaken zijn geconstateerd die we
momenteel in onderzoek hebben.

Vraag; Is de tweede wandel-lus op het landgoed inmiddels geopend en zo niet wat

gaat u daaraan doen?
Antwoord; Wandellus 2 was geopend maar is onlangs ook weer tijdelijk gesloten.
Door omstandigheden moet het hekwerk op plaatsen worden gerepareerd. Tot het
hekwerk gerepareerd is blijven de toegangshekjes tot wandellus 2 gesloten. Daarna
zal wandellus 2 weer worden geopend.

Vraag; Wat gaat u ondernemen indien zowel de tweede en derde wandel-lus niet
voor de jaarwisseling 2O79-2020 zijn geopend?
Antwoord; Wij gaan er op toezien dat de landgoedeigenaar alle wandellussen voor

de jaarwisseling heeft geopend, Ten aanzien van de derde wandellus kunnen wij
schrijven dat wij om dit moment een omgevingsvergunning in behandeling hebben
voor de aanleg van een wandelbruggetje. Waterschap de Dommel heeft voor de
aanleg van dit bruggetje reeds een watervergunning afgegeven. Uit recent contact
met de landgoedeigenaar bleek dat het bruggetje ook reeds geproduceerd is en
klaar is om geplaatst te worden. Is dat niet het geval dan zullen wij ons beraden op
juridische stappen tegen de landgoedeigenaar. De overeenkomst realisatie, beheer
en instandhouding die de gemeente met de landgoedeigenaar heeft vormt daarvoor
een belangrijke basis.
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Vraag; Kan het zonder vergunning aangebrachte metalen hekwerk

worden

gelegaliseerd en zo niet wanneer wordt hiertegen handhavend opgetreden.
Antwoord; Het metalen hekwerk zoals bedoeld in het WOB verzoek van Groen en
Heem heeft een hoogte van 1.2m. Vergunningsvrij kan een hekwerk tot een hoogte
van 1m worden aangebracht. De landgoedeigenaar zal voor de keuze worden
gesteld om dit vrijwillig terug te brengen naar een hoogte van 1m of om hier alsnog
een omgevingsvergunning voor aan te vragen. In het laatste geval moet hij bij de
verg u n n i ngaanvraag motiveren waa rom de natu u rl ijke/la ndscha ppel ijk/ecolog ische

waarden

niet in het geding zijn. Bij een

voldoende motivering

is

de

omgevingsvergu nni ng te verlenen'

Vraag; Indien u handhavend moet optreden blijft u dan van mening dat het kopen
van kaarten voor bestuurders en gasten van de bestuurders voor het bijwonen van
de polowedstrijden niet kan worden gezien als een Vorm van

belangenverstrengeling c.q. daardoor het handhavend optreden wordt bemoeilijkt'
AntwoOrd; Mocht de gemeente ten aanzien van het landgoed nu of in de
toekomst handhavend moeten optreden dan zal het afhangen van de aard en mate
van overtreding of wij gedurende de looptijd van het handhavingstraject
polowedstrijden zullen bijwonen,

Vraag; Is het juist dat de vrijstelling van Onroerende Zaak Belastingen (OZB)
uitsluitend geld voor de gronden behorende tot een landgoed en vallende onder de

Natuurschoonwet (NSW) en dat de opstallen nooit zijn vrijgesteld van OZB.
Antwoord; Landgoederen die in zijn geheel of gedeeltelijk zijn gerangschikt onder
de Natuurschoonwet (NSW) genieten fiscale voordelen ten opzichte van
landgoederen die dat niet zijn. De wetgever heeft dit zo bedacht omdat zij met de
wet een instandhoudingsdoelstelling van de natuur beoogt. Natuur aanleggen en
beheren kost geld en de wetgever is van mening dat landgoedeigenaren hierin
tegemoet moet worden gekomen. Over de gronden die onder de rangschikking
vallen hoeft geen OZB te worden betaald, Opstallen vallen niet onder die
vrijstelling. Of een landgoedeigenaar zijn gronden geheel of gedeeltelijk rangschikt
onder de Natuurschoonwet (NSW) is niet aan de gemeente. Dit is iets tussen de
landgoedeigenaar en de fiscus'
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