Chronologie handhaving illegale grondstort Sluiskreek Oude Tonge
Natuur en Landschap Goeree Overflakkee NLGO
Datum
Zomer 2012

Instantie
Waterschap Hollandse Delta WSHD

04-09-2012

Gemeente Oostflakkee

05-09-2012

Gemeente Oostflakkee

21-11-2012

Gemeente Oostflakkee

26-11-2012

Gemeente Oostflakkee

27-11-2012

Gemeente Oostflakkee

10-12-2012

Gemeente Oostflakkee

13-12-2012

Gemeente Oostflakkee

21-01-2013

Nederlandse Voedsel- en Waren
Autoriteit NVWA

Melding / (re-)actie
Het Waterschap Hollandse Delta
WSHD heeft grond in depot gezet op
een perceel langs de Sluiskreek te
Oude Tonge (Bestemming Natuur)
voor de aanleg van een fietspad van
Oude Tonge naar Ooltgensplaat, over
de buitendijk.
NLGO heeft melding gemaakt aan
een ambtenaar RO (Gem.
Oostflakkee) van het verspreiden van
de depotgrond over het natuurgebied.
Tevens een brief hierover gestuurd
aan Burgemeester & Wethouders.
Bevestiging ontvangen, van de Afd.
Documentaire Informatievoorziening,
van ontvangst van de brief aan B&W,
bij de Gemeente Oostflakkee,
NLGO doet navraag bij de ambtenaar
RO (Gemeente Oostflakkee) gedaan
over verdere actie; de ambtenaar
verwijst door naar een jurist van de
Gemeente Oostflakkee. De jurist
meldt dat door prioritering van
werkzaamheden de melding nog niet
in behandeling is genomen.
NLGO stuurt brief met herhaald
verzoek om handhaving, aan B&W
gestuurd.
Bevestiging ontvangst, bij de
Gemeente Oostflakkee, van de brief
d.d. 26-11-2012.
Kopie ontvangen van een
doorverwijsbrief, van de Gemeente
Oostflakkee, aan de Nederlandse
Voedsel- en Waren Autoriteit
NVWA, van het Ministerie van
Economische Zaken,
E-mail van de ambtenaar RO (Gem.
Oostflakkee) ontvangen, met
vermelding dat de Gemeente
Oostflakkee niets, tegen de stort, kan
doen.
De NVWA bevestigt de ontvangst
van de brief van de Gemeente
Oostflakkee.

Datum
10-03-2013
20-03-2013

Instantie
Nederlandse Voedsel- en Waren
Autoriteit NVWA
Gemeente Goeree Overflakkee

21-03-2013

Ministerie van EZ, Dienst Regelingen
DR , Afdeling Flora & Fauna
Afd.Flora & Fauna-wet-handhaving

25-03-2013

Ministerie van EZ, Dienst Regelingen
Afd.Flora & Fauna-wet-handhaving

10-04-2013

Ministerie van EZ, Dienst Regelingen
Afd.Flora & Fauna-wet-handhaving

11-04-2013

Nederlandse Voedsel- en Waren
Autoriteit NVWA

11-04-2013

Gemeente Goeree Overflakkee

25-04-2013

Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT

06-05-2013

Meld- en Informatiecentrum
ILT/Handhavingsbeleid
Inspectie Leefomgeving en Transport
Nieuwe Uitleg 1;
2514 BP Den Haag
Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT
Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT
Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT

07-05-2013
27-05-2013
19-06-2013

Melding / (re-)actie
NLGO heeft e-mail gestuurd aan de
NVWA, met verzoek om handhaving
NLGO heeft de verantwoordelijk
Wethouder aangesproken op de
avond van de presentatie van het
nieuwe college en de nieuwe
gemeenteraad van de Gemeente GO.
De Wethouder zou de melding
nagaan en terugmelden.
Een e-mail verstuurd aan DR-F&F,
met verzoek om snelle handhaving;
foto’s van geschonden perceel
bijgevoegd.
E-mail ontvangen met bevestiging
(ambtenaar DR, via NVWA) van
ontvangst van de e-mail van 10-032013. Ambtenaar DR heeft deze
doorgestuurd naar de afd. F&F-wet
Herhaalde e-mail gestuurd aan DR
met verzoek om handhaving.
Antwoord van DR: verzoek moet
naar NVWA afd. Algemene Inspectie
Dienst AID, Groen Desk.
Telefonisch contact met een
ambtenaar van het
Klantencontactcentrum NVWA; deze
noteert de melding en belooft deze
door te zetten; hij verwacht dat
NLGO binnen 3 dagen een reactie
ontvangt.
E-mail aan de Wethouder gestuurd
met verwijzing naar het gesprek op
20-03-2013.
E-mail, via een meldingsformulier op
internet, aan de Inspectie
Leefomgeving en Transport ILT
gestuurd.
Reactie Inspectie Leefomgeving en
Transport ILT, via voicemail door
een ambtenaar van ILT; ambtenaar
vraagt om meer informatie.
Ambtenaar ILT terug proberen te
bellen en voicemail ingesproken.
Brief met informatie aan ambtenaar
ILT gestuurd.
Bevestiging van ILT van melding via
Internet ILT Handhaving
(bijna 2mnd na melding!)

Datum
25-06-2013
26-06-2013

04-07-2013

11-07-2013

13-07-2013

20-07-2013

12-08-2013

12-08-2013

Instantie
Waarneming NLGO

Melding / (re-)actie
Het storten van grond en het
egaliseren er van wordt voortgezet
Gemeenteraad GO
Een raadslid gevraagd om in de
Raadsvergadering van de
Gemeenteraad van de Gemeente GO
vragen te stellen over deze stort.
27-06-2013 heeft raadslid vragen
gesteld aan de Wethouder. De
Wethouder was verbaasd; hij dacht
dat het probleem al was opgelost.
Inspectie Leefomgeving en Transport Tel. contact gehad met een Inspecteur
ILT
ILT; deze wil do 11 of vr 12 juli in
het gebied komen kijken.
Inspectie Leefomgeving en Transport Gesprek gehad met de Inspecteur ILT
ILT
en een bezoek, met hem, op locatie
gebracht.
Gemeenteraad GO
Raadslid stuurt een e-mail door,
waarin de Wethouder meldt dat er
een ambtenaar van handhaving actie
gaat ondernemen. De Wethouder zal
er t.z.t. op terug komen bij het
raadslid.
Gemeenteraad GO
Het Raadslid stuurt vervolg-e-mail
door. Handhaving van de gemeente is
nu aanstaande, op grond van
Bestemmingsplan art. 6.3.1, waarvan
de inhoud is, dat voor het storten en
afgraven van grond een vergunning
noodzakelijk is, die pas kan worden
verleend als blijkt dat de
natuurwaarden niet geschaad worden.
Gemeente GO gaat het Waterschap
WSHD en de perceeleigenaar
aanschrijven.
Gemeente GO
Foto’s van de stort opgestuurd aan de
handhavingsambtenaar van de
Gemeente GO.
Inspectie Leefomgeving en Transport De Inspecteur ILT gevraagd naar de
ILT
voortgang van zijn onderzoek.
De Inspecteur ILT is nog bezig met
het Waterschap. Duurt langer door
vakantie van betrokkenambtenaren.
De Inspecteur ILT heeft ook contact
gehad me de Dienst Centraal
Milieubeheer Rijnmond. De DCMR
doet, volgens de Inspecteur ILT, de
milieuhandhaving voor de Gemeente
GO. Bij de DCMR was men echter
niet op de hoogte van het geval.

Datum
09-09-2013

16-09-2013

18-09-2013

20-09-2013

23-09-2013

30-09-2013

01-10-2013

24-10-2013

29-10-2013
31-10-2013

Instantie
Gemeente GO

Melding / (re-)actie
Brief ontvangen van de Gemeente
GO met verwijzing naar een brief aan
de perceelseigenaar, over handhaving
van de geconstateerde overtreding.
Gemeente GO
Jurist van de Gemeente GO heeft
gebeld. Deze wil overleg over de
wijze van handhaving.
18-09-2013 teruggebeld
19-09-2013 e-mail met voorstel:
woensdag 25-09-2013 om 14 uur.
Gemeenteraad GO
Een Raadslid verwijst naar het
Ander Raadslid
Integraal Ruimtelijk Programma
(IRP) GO voor Havenkanalen, waar
in zou staan dat er, ter plekke van het
perceel, gebouwd zou mogen gaan
worden.
Dit Programma komt 03-10-2013 in
de raad.
Inspectie Leefomgeving en Transport De Inspecteur ILT meldt de stand van
ILT
zaken. Het Waterschap WSHD, de
Gemeente GO en de perceelseigenaar
gaan in overleg, met elkaar, over een
herstelplan voor het gebied.
Gemeente GO
De jurist van de Gemeente GO
Jurist
vraagt, vanwege privéomstandigheden, omzetting van de
afspraak van 25-09 naar 30-09-2013,
10 uur.
Gemeente GO
Gesprek met de jurist van de
Jurist
Gemeente GO over wijze van
handhaving. De Gemeente GO wil
handhavend optreden, in de vorm van
‘ een last onder dwangsom’.
NLGO heeft de jurist een voorstel
gedaan hoe NLGO het herstel van het
gebied graag ziet.
Inspectie Leefomgeving en Transport Aan de Inspecteur ILT info gestuurd
ILT
over het gesprek met de jurist van de
Gemeente GO.
Inspectie Leefomgeving en Transport Herinneringsverzoek aan de
ILT
Inspecteur ILT om reactie op het
bericht van 01-10-2013
Gemeente GO
De Jurist van de Gemeente GO
gevraagd naar de stand van zaken.
Gemeente GO
Brief van de Gemeente GO
ontvangen met de tussenstand van de
handhavingsprocedure.

Datum
01-11-2013

Instantie
Adviesbureau voor milieuzaken

05-11-2013

Adviesbureau voor milieuzaken

06-11-2013

Adviesbureau voor milieuzaken

11-11-2013

Gemeente GO

14-11-2013

Adviesbureau voor milieuzaken

19-11-2013

Adviesbureau voor milieuzaken

21-11-2013

Gemeente GO

21-11-2013

Adviesbureau voor milieuzaken

Melding / (re-)actie
Een Adviesbureau voor milieuzaken
vraagt om gebiedsgegevens en flora/fauna-inventarisatiegegevens.
Het Adviesbureau is bezig met een
archeologische waardenonderzoek.
Verzoek van het Adviesbureau om
een reactie op de e-mail van 01-112013.
Reactie gestuurd, waarin NLGO
verwijst naar haar eerdere standpunt
t.a.v. de wijze van herstel.
Telefonisch contact gehad met het
Adviesbureau over de e-mail van
05-11-2013.
Afspraak gemaakt voor gesprek met
de Wethouder op 21-11-2013 09:00
uur.
Aan het Adviesbureau voor
milieuzaken gemeld dat NLGO
gegevens heeft, maar dat NLGO eerst
de uitkomst van het gesprek met de
Wethouder wil afwachten.
Adviesbureau voor milieuzaken
verzoekt om een gesprek tussen
NLGO en de perceelseigenaar, de
jurist van de Gemeente GO, het
Waterschap WSHD en het
Adviesbureau voor milieuzaken, om
tot een aanpak van herstel te komen.
Gesprek met de Wethouder en een
jurist. De Wethouder wil niet over het
verleden praten. Hij erkent dat het
handhaven lang op zich heeft laten
wachten, maar doet nogal afstandelijk
over de handhaving. NLGO heeft de
Wethouder gewezen op het belang
van de Sluiskreek als Erfgoedlijn.
Het Adviesbureau voor milieuzaken
geantwoord dat NLGO vasthoudt aan
haar voorstel van volledig herstel, als
inzet voor een gesprek.

Datum
22-11-2013

26-11-2013

26-11-2013

03-12-2013

12-12-2013

12-12-2013

02-01-2014

Instantie
Adviesbureau voor milieuzaken

Melding / (re-)actie
Telefonisch antwoord van
Adviesbureau voor milieuzaken
gekregen, met begrip voor het
standpunt van NLGO. Het voorstel
van het Adviesbureau voor
milieuzaken gaat minder ver dan dat
van NLGO, maar verder dan dat van
de perceelseigenaar. Een gesprek op
woensdag 27-11-2013 heeft dan geen
zin.
Adviesbureau voor milieuzaken
Telefonisch contact met het
Adviesbureau voor milieuzaken. Het
Adviesbureau voor milieuzaken heeft
uiteengezet wat het heeft gedaan en
voorgesteld aan de Gemeente GO en
de perceelseigenaar. Het
Adviesbureau voor milieuzaken
verwacht dat de gemeente in zal
stemmen met het herstelplan van het
Adviesbureau.
Gemeld dat NLGO vasthoudt aan een
volledig herstel.
Inspectie Leefomgeving en Transport De Inspecteur ILT op de hoogte
ILT
gebracht van de Stand van Zaken.
De Inspecteur wil nog contact hebben
met de Gemeente GO. De Inspecteur
ILT zal er op toezien dat het herstel
afdoende zal zijn, middels een
dwangsom aan perceelseigenaar.
Inspectie Leefomgeving en Transport De Inspecteur ILT stuurt het
ILT
bodemanalyserapport van de grond,
die het Waterschap in depot heeft
gezet. De kwaliteit van deze grond
was die van Industrie-klasse. Er blijkt
geen aanvraag te zijn gedaan om de
grond in depot te zetten.
Gemeente GO
Aan de jurist van de Gemeente GO
gevraagd of er al een
omgevingsvergunning is aangevraagd
Gemeente GO
Volgens de jurist van de Gemeente
GO zou er een omgevingsvergunning
zijn aangevraagd.
Gemeente GO
Vraag aan de jurist van de Gemeente
GO: Bij de bekendmakingen op
Overheid.nl, staat geen aanvraag
Omgevingsvergunning vermeld; hoe
kan dit?

Datum
07-01-2014

Instantie
Gemeente GO

14-01-2014

Gemeente GO

28-01-2014

Gemeente GO

03-02-2014

Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT

19-02-2014

Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT

19-02-2014

Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT

12-03-2014

Gemeente GO

12-03-2014

Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT

13-03-2014

Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT

13-03-2014

Gemeente GO

14-03-2014

Gemeente GO
Inspectie ILT

Melding / (re-)actie
Antwoord van de jurist van de
Gemeente GO: Om onbekende
redenen is er geen vermelding van
een aanvraag Omgevingsvergunning
vermeld op Overheid.nl; komt alsnog
14 januari 2014.
In het Gemeenteblad Gemeente GO,
nr 1582, staat vermeld, dat een
aanvraag Omgevingsvergunning op
02-12-2013 ingediend!
De Jurist van de Gemeente GO meldt
dat de beslistermijn op de aanvraag
Omgevingsvergunning met 6 weken
is verlengd (wettelijk toegestaan).
De Inspecteur ILT, per voicemail,
gevraagd naar de voortgang van
handhaving met een dwangbevel.
Herhaald verzoek aan Inspecteur ILT
naar de voortgang van handhaving
met een dwangbevel.
De Inspecteur ILT meldt, telefonisch,
de stand van zaken. Hij verwacht de
volgende week meer te kunnen
melden.
Email gestuurd aan de jurist van de
Gemeente GO n.a.v. de afloop van de
beslistermijn.
De Inspecteur ILT meldt, telefonisch,
de stand van zaken. De gemeente
gaat de omgevingsvergunning
afwijzen.
De Inspecteur ILT meldt dat deze het
ontwerpbesluit, op de aanvraag
Omgevingsvergunning, van de
Gemeente heeft ingezien.
De Jurist van de Gemeente GO meldt
dat de aanvraag
Omgevingsvergunning nu als een
soort aanvraag Bestemmingsplan
wordt aangemerkt. Tijdsduur van
procedure: onbeperkt.
Beide instanties, per e-mail, om een
uitleg gevraagd.

Datum
18-03-2014

03-04-2014

15-05-2014

15-05-2014

26-05-2014

04-06-2014

19-06-2014

30-06-2014
20-11-2014

Instantie
Gemeente GO

Melding / (re-)actie
Tel. Contact met de jurist van de
Gemeente GO over een toelichting op
de verlengde zienswijzeprocedure.
De Gemeente GO bereidt een
ontwerpbesluit voor met een
afwijzing. Hierop is wel het indienen
van een zienswijze mogelijk.
Gemeente GO
De Jurist van de Gemeente GO meldt
dat de Gemeente een ontwerpbesluit
heeft genomen op de zienswijze van
de perceelseigenaar: afwijzen. Dit
komt ter inzage.
Aan de jurist van de Gemeente GO
gemeld dat, op het perceel, bloeiend
mosterdzaad is doodgespoten.
Gemeente GO
E-mail aan de jurist van de Gemeente
GO gestuurd met een verzoek om
Stand van Zaken.
Gemeente GO
De Jurist van de Gemeente GO meldt
dat de termijn voor een zienswijze tot
en met 20 mei 2014 loopt.
Gemeente GO
De Jurist van de Gemeente GO meldt
nu dat de termijn tot en met 30 mei
2014 loopt en dat de perceelseigenaar, via een advocatenkantoor,
op 20 mei een zienswijze heeft
ingediend.
Inspectie Leefomgeving en Transport Per e-mail aan de Inspecteur ILT
ILT
gevraagd naar de Stand van Zaken
van de dwangsomprocedure.
Inspectie Leefomgeving en Transport Telefonisch contact met de
ILT
Inspecteur ILT. Door drukke
werkzaamheden heeft de Inspecteur
ILT geen actie ondernomen. Gaat
hernieuwd de zaak bekijken.
Waarneming NLGO
De begroeiing van het perceel is
geklepeld.
Gemeente GO
De Jurist van de Gemeente GO
gebeld. De jurist heeft een gesprek
gehad met de perceelseigenaar n.a.v.
diens zienswijze.
De Perceelseigenaar heeft idee
geopperd om op het perceel een
landgoed te vestigen; dan kan alsnog
natuur worden aangelegd.
De Jurist van de Gemeente GO werkt
aan een definitieve afwijzing en
handhaving.

Datum
09-02-2015

Instantie
Gemeente GO

05-04-2015
Begin april

Waarneming NLGO
Waarneming NLGO

22-04-2015

Waarneming NLGO

24-04-2015

Gemeente GO

01-05-2015

Gemeente GO

01-05-2015

NLGO

11-06-2015

Gemeente GO

Zomer 2015

Waarneming NLGO

03-09-2015
03-09-2015

Waarneming NLGO
NLGO

Melding / (re-)actie
De jurist van de Gemeente GO meldt
telefonisch dat het advies tot
handhaving in concept gereed is. De
Wethouder biedt echter de perceelseigenaar de mogelijkheid om alsnog
een plan in te dienen voor een
natuurontwikkeling op het perceel;
gedacht wordt aan een landgoed.
NLGO zal worden uitgenodigd om
het plan te bespreken.
Nog geen uitnodiging ontvangen.
Moppen (kinderkoppen) van een
oude bietenkaai verwijderd
(Erfgoedlijn) aan de kant van een
oude inham/kreekrestant
Grond gestort op de plaats van de
oude bietenkaai.
Gemeld aan dhr W. van Sighem
(w.vansighem@goereeoverflakkee.nl)
Een RO-handhavings ambtenaar van
de Gem.GO heeft onze e-mail
gelezen en gaat er volgende week
achteraan.
RO-handhavings ambtenaar van de
Gem.GO meldt dat hij van de
grondstort een aantal foto’s heeft
gemaakt en ook deze doorgegeven
aan de jurist van de Gem. GO
Zijn vraag aan NLGO: enig idee waar
deze grond vandaan komt?
NLGO geantwoord dat dit niet
bekend is. En tevens naar de
volgende actie van de gemeente
gevraagd.
Jurist Gem.GO meldt via e-mail over
ander handhavingsgeval (Klarebeek
Ouddorp): Er komt op korte termijn
een verzoek van de kant van de
gemeente voor een gesprek met de
NLGO over de Sluiskreekaffaire, met
de Wethouder Trouwborst en een
jurist van de Gem. GO
Regelmatig wordt de vegetatie kort
gemaaid
Nog geen verzoek ontvangen
NLGO doet (telefonisch) verzoek aan
een jurist werkzaam bij de
Milieufederatie Noord-Holland, om

08-10-2015

NLGO

27-10-2015

Gemeente GO

28-10-2015

Gemeente GO

29-10-2015

Gemeente GO

29-10-2015

NLGO

03-11-2015

De perceelseigenaar

05-11-2015

NLGO / Gemeente

13-11-2015

NLGO

advies over hoe nu verder. NLGO
stuurt chronologie van de procedure
aan hem op.
Brief met in gebreke stelling
Gemeente en ILT, aangetekend
verzonden.
De jurist van de Gem. GO wil contact
met Vz. NLGO. Het College van
B&W heeft vanmorgen de
Ingebrekestelling besproken en wil
NLGO verzoeken om hier van af te
zien. Er zal dan een gesprek volgen
met het College en mogelijk ook de
perceelseigenaar en diens advocaat.
Er wordt voorgesteld
De Gemeente GO stuurt een brief
met haar besluit tot handhaving en de
uiteenzetting van de handhaving aan
de perceelseigenaar.
Het ILT heeft ook een brief gestuurd,
waarin zij stelt zich niet geëigend te
voelen om te handhaven.
De jurist van de Gem. GO meldt,
namens de betrokken wethouders, dat
deze graag een afspraak wil maken
voor een gesprek, tussen de
wethouders, de perceelseigenaar en
NLGO, op 11 november 2015
NLGO meldt terug dat wij eerst een
gesprek willen met alleen het College
(de brief over de handhaving is nog
niet ontvangen).
De perceelseigenaar meldt zich om
uit te leggen hoe één en ander, naar
zijn idee gelopen is. Hij wil dit in een
gesprek uiteenzetten.
De Gemeente wil nu op 25-11-2015
een gesprek met NLGO en de
perceelseigenaar.
Afspraak gemaakt met de
perceelseigenaar om, met NLGO, op
17-11-2015 20:30 , bij hem op
kantoor, een gesprek te hebben.

