Van: Saskia Croes <s.croes@feniksconsult.com>
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 11:03
Aan: Griffie Zevenaar <Griffie@zevenaar.nl>
CC:
Onderwerp: FW: stukken m.b.t. ontwerp bestemmingsplan Recreatiepark de Bijland
Geachte griffie,
De heer
attendeerde mij op het feit dat ik geen korte aanleiding bij bijgaand document had
meegestuurd. Deze treft u hierbij aan. Wilt u zo vriendelijk zijn deze wederom door te sturen naar
commissie- en raadsleden? Bij voorbaat dank!
De aanleiding voor het opstellen van bijgaand document ligt in de inspraak welke de heer
op 18 mei namens de familie
heeft gehouden op het ontwerp bestemmingsplan betreffende
Recreatiepark de Bijland; dit ontwerp ligt vanavond ter behandeling voor bij de Commissie Ruimte. In
de inspraak is de Raad onder meer gevraagd betrokkenen aan te sporen met elkaar het overleg aan
te gaan omdat er bij de totstandkoming van het bestemmingsplan geen afstemming zou zijn
geweest.
De heer
, eigenaar van het Recreatiepark de Bijland, heeft met gebruikmaking van het
reguliere overlegorgaan, te weten klankbordgroep De Bijland, bij herhaling afstemming gezocht met
betrekking tot zijn plannen. De heer
en zijn adviseur zijn leden van de klankbordgroep. Zij
hebben aan de diverse overleggen deelgenomen en hebben ook de verslagen van deze overleggen
ontvangen.
Daarnaast blijkt de goede wil van de heer
om tot een afspraak te komen met de familie
en hun adviseur de heer
uit de talloze pogingen die zijn ondernomen om tot een
afspraak te komen. Toen dit ondanks vele pogingen niet leek te slagen, heeft hij ten minste de
agendapunten die de familie
te berde heeft gebracht in hun eerste schrijven van 13 augustus
2021 schriftelijk via zijn advocaat inhoudelijk beantwoord. Hierop is geen inhoudelijke reactie meer
ontvangen.
Met hartelijke groet,
Saskia Croes
Feniks Consult B.V.
Postbus 95
7490 AB Delden
T: 074 - 256 96 12
M: 06 - 10 96 86 22
W: www.feniksconsult.com
E: s.croes@feniksconsult.com
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Disclaimer
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de persoon of organisatie aan wie het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die
persoonlijk of vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet publiekstoegankelijk van aard is. Feniks Consult B.V.
aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien de inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen in strijd is met de wet of de goede
zeden. Voor het geval de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is, wordt hierbij vermeld dat verdere
verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de inhoud niet te
gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw medewerking.

Van: Saskia Croes
Verzonden: maandag 23 mei 2022 19:31
Aan: Griffie Zevenaar <Griffie@zevenaar.nl>
CC:
Onderwerp: stukken m.b.t. ontwerp bestemmingsplan Recreatiepark de Bijland
Geachte heer / mevrouw,
Naar aanleiding van de inspraak van de heer
in naam van de familie
voelde dhr.
de behoefte om te reageren omtrent het naar voren gebrachte ten aanzien ‘afstemming’
met ondernemers. Wilt u zo vriendelijk zijn om bijgaand door te sturen naar de commissie cq. de
gemeenteraad? Bij voorbaat dank, namens dhr.
PS Dhr. van Eck is wegens ziekte verhinderd in persoon te reageren.
Met hartelijke groet,
Saskia Croes
Feniks Consult B.V.
Postbus 95
7490 AB Delden
T: 074 - 256 96 12
M: 06 - 10 96 86 22
W: www.feniksconsult.com
E: s.croes@feniksconsult.com
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Disclaimer
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de persoon of organisatie aan wie het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die
persoonlijk of vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet publiekstoegankelijk van aard is. Feniks Consult B.V.
aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien de inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen in strijd is met de wet of de goede
zeden. Voor het geval de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is, wordt hierbij vermeld dat verdere
verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de inhoud niet te
gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw medewerking.

Namen kunnen door raadsleden opgevraagd worden bij de griffie

Afstemming Bijland en correspondentie dhr.

– dhr. van Eck

Er is een reguliere afstemming op de Bijland: enkele keren per jaar vindt een klankbordgroep overleg plaats op het Watersportcentrum
De Bijland. Deze overleggen worden goed bezocht door allerlei belanghebbenden van de Bijland: ondernemers, inwoners, verenigingen,
ed. Ambtenaren van de gemeente Zevenaar zijn agendalid van deze klankbordgroep en komen op uitnodiging een toelichting geven op
specifieke onderwerpen. Er heerst een positief kritische sfeer en er zit een veel energie in de groep. In totaal maken ca. 25 personen deel
uit van de klankbordgroep; ook de heer
maakt regelmatig gebruik van deze overleggen, met een kleine tussenpose waarin hij uit
het overleg is gestapt. Ter voorbereiding van elk overleg ontvangen de leden van de klankbordgroep een uitnodiging met een concept
agenda; hierop kunnen alle leden aanvullen. Van elk overleg wordt een verslag gemaakt dat naar alle leden van het overleg wordt
gestuurd.
Op 1 april, 19 juli en 1 november 2021 hebben overleggen van de klankbordgroep plaats gevonden. Vanwege corona is het eerste
overleg digitaal geweest. Daarnaast is er begin maart 2021 ook nog een nieuwsbrief verzonden. In alle drie de overleggen én in de
nieuwsbrief is uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van dhr.
m.b.t. het recreatiepark. Op basis van de input van de
klankbordgroep heeft dhr.
zijn plan voor het toekomstbestendig maken van het recreatiepark op onderdelen aangepast.
Agenda 1-04-2021:
Bestemmingsplan Recreatiepark de Bijland
Archeologie en visualisering van het Romeinse verleden
Stand van zaken revitalisering Bijland (= ontzanding)
Agenda 19-07-2021:
Voortgang procedures revitalisering Bijland
Bestemmingsplan Recreatiepark de Bijland
Romeinse Limes: baadster bij Herwen
Agenda 1-11-2021:
Voortgang procedures revitalisering Bijland
Bestemmingsplan Recreatiepark de Bijland + behandeling 2 binnengekomen bezwaren
Excursie voor vrijwilligers archeologie Bijlandse Waard en Bijlandse Plas
Romeinse Limes.

Correspondentie

/

van Swaenebloem – Van Eck /

en

van Watersportcentrum de Bijland

Uit de correspondentie komt naar voren:
* er is over en weer gecommuniceerd om tot een afspraak te komen. Er is geen sprake van een bij herhaling niet reageren van de een
richting de ander
* het is niet gelukt om tot een afspraak te komen met dhr.
de onderwerpen van Eck volgt geen inhoudelijke reactie vanuit

, de heer van Eck en hun achterban. Na schriftelijke behandeling van
/

* familie
en hun woordvoerder bepalen graag de gehele setting van het overleg: locatie – aanwezigen (ook vanuit het
Watersportcentrum) – agenda
* de agendapunten van de familie

wisselen eenzijdig en naar gelang hun wensen

* de familie
wil een ‘open’ gesprek en legt tegelijkertijd meteen het mes op tafel: als eerste agendapunt brengen zij meteen een
schadeclaim ter tafel, nl. de mogelijke schade die zij in coronatijd ervaren hebben ten gevolge van het plaatsen van een hekwerk op de
Bijland

13 augustus 2021: brief per mail van

aan

en

Aan Watersportcentrum De Bijland
t.a.v. de heren
en
Bijland 2a
6916 KA Tolkamer
Per email:
jachthavendebijland@gmail.com
Tolkamer, 13 augustus 2021
Onderwerp: Uitnodiging voor een gesprek
Beste

en

,

Nu de Coronacrisis over haar hoogtepunt heen lijkt te zijn en er voor zowel ons als Watersportcentrum De Bijland hopelijk betere tijden aanbreken,
lijkt het ons goed om terug én vooruit te kijken. Er heeft zich in de afgelopen periode namelijk het een en ander afgespeeld dat ons niet onberoerd
heeft gelaten. Tegelijkertijd lazen we van de plannen om jullie bedrijf door vernieuwing en uitbreiding toekomstbestendig te maken. Wij gunnen jullie
die ontwikkeling maar sluiten aan de andere kant onze ogen niet voor de mogelijke effecten daarvan. Daarom willen we graag met jullie praten. Dat
lijkt ons voor beide partijen verstandiger dan de indiening van zienswijzen of wat dan ook. Bij deze nodigen wij jullie daartoe uit.
Positieve insteek
Wij willen dat gesprek vooral positief insteken. Dus niet omzien in wrok maar duidelijk en toekomstgericht met elkaar van gedachten wisselen. Wij
menen dat alleen op die manier de belangen van jullie en die van ons het best worden gediend. Want we verdienen toch in één en hetzelfde gebied
ons brood, of niet?
Hekwerk
Het zal niet verbazen dat wij blij zijn met de (her)opening van het hekwerk. De breedte van de sluisconstructie is te smal maar daarover zijn we met
de gemeente in gesprek. De afsluiting van het hekwerk heeft onze bereikbaarheid – en daarmee ons bedrijfsresultaat- geen goed gedaan. Bovendien
was het teleurstellend dat op ons eerste verzoek aan het Watersportcentrum om die afsluiting ongedaan te maken pas heel laat werd gereageerd en
dan ook nog met een weigering. Al met al heeft het drie jaar geduurd en moesten wij de heropening via de gemeente zien te realiseren.
De afsluiting waartoe is overgegaan is door de gemeente Zevenaar nadrukkelijk aangemerkt als een onrechtmatige handeling. De vraag is dan ook:
hoe denkt het Watersportcentrum over ons verlies aan inkomsten als gevolg daarvan?
Overige gesprekspunten

Het gesprek dat wij voorstellen zal wat ons betreft ook gaan over:
- de voorgenomen werkzaamheden tot revitalisering van de Bijland, waaronder de verbetering, verbreding en verdieping van de inlaat. Zoals bekend
zijn daarbij ook onze gronden betrokken. Het lijkt ons daarom goed te melden dat wij in beginsel bereid zijn daaraan medewerking te verlenen. Want
we zien namelijk juist op dit punt een meerzijdig belang -ook dat van jullie maar evenzeer van Rijkswaterstaat, de beoogde uitvoerder (Van
Nieuwpoort Groep) en anderen. Het zou fijn zijn als jullie ons verzoek aan Rijkswaterstaat om ons structureel bij het (voor)overleg te betrekken,
zouden willen ondersteunen. Eenzelfde verzoek hebben we aan Van Nieuwpoort gedaan. Hoe staan jullie daar tegenover?
- Ook de komende vergunningprocedures en het ontwerp-bestemmingsplan Bijland willen we met jullie kort bespreken. Dat ontwerp ligt nu officieel
ter inzage. Het voorziet in een aantal ontwikkelingen, onder andere een aanzienlijke toename van het aantal camperplaatsen. En recent is er ook nog
eens een verzoek gedaan om bij de jachthaven een aanzienlijk aantal camperplaatsen in te richten. Voordat wij besluiten of en zo ja, hoe wij onze
belangen in dat verband het best kunnen veilig stellen, willen wij daarover met jullie praten.
- Dat geldt ook voor het gebrekkig onderhoud van de uiterwaardengronden bij ons restaurant en
- de afsluiting van jullie terrein door plaatsing van een hekwerk tegenover onze hoofdingang. Die afsluiting past volgens ons niet in een groot
recreatiegebied met twee qua doelgroep overeenkomend grondgebruik: horeca en recreatie. Een foto van dat hek is hiernaast afgedrukt.
Slot
Wij zouden het op prijs stellen als jullie met ons in gesprek willen gaan over de punten die wij noemden en wellicht ook de onderwerpen die het
Watersportcentrum mogelijk zelf ook wil bespreken. Wij staan daar voor open en zien jullie reactie (via info@deswaenebloem.com of een telefoontje)
graag tegemoet.
Een CC van deze uitnodiging zenden wij ter kennisneming aan Van Nieuwpoort (dhr.
Met vriendelijke groet,
w.g.
en
(Rest. De Swaenebloem)

):

-van-nieuwpoort.com .
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