
1

Van:

Verzonden: maandag 5 maart 2018 10:52

Aan: Griffier; Bouwmeester, Gerolf

CC:

Onderwerp: FW: opening sportcentrum 3 maart 2018

Bijlagen: Verslag 20062017 gemeente leusden 2e sporthal (2).docx

Aan de leden van de gemeenteraad van Leusden 
T.a.v. de raadsgriffier 
Postbus 150 
3830 AD Leusden 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 

 
Hieronder leest u een mail naar de wethouders Albert Dragt en Jan Overweg betreffend de opening sporthal, de 
toespraak en hoedanigheid situatie tijdens opening. 
Het college lijkt haar ambtenaren aan tot niet integer handelen. 

 
Ik hoop op uw belangstelling en bezorgdheid, de gemeente geeft hier absoluut niet het goede voorbeeld. 

 
Met vriendelijke maar bezorgde groet, 

 
Namens PVLeusden. 

 

 

 

 

Van:

Verzonden: maandag 5 maart 2018 10:46 

Aan: a.dragt@leusden.nl; Overweg, Jan 

CC: 

Onderwerp: opening sportcentrum 3 maart 2018  

  

Beste Albert en jan, 

 

Ik heb gisteren genoten van de opening van de sporthal. Het is goed te zien hoeveel vreugde er is bij de 

sporters en bestuurleden van de verenigingen welke gebruik mogen gaan maken van de sporthal. Het is 

jammer dat men niet mag zien wat men voor het zelfde geld hadden kunnen krijgen. 

 

In uw dankwoord komt naar voren waarom jullie zo blij zijn dat Bloemendalbouw het werk heeft gekregen 

gezien het feit dat al vanaf 2011 betrokken was voor het ontwikkelen van de sporthal. Wat vergeten 

wordt is het feit dat er al door derden een plan was besproken met met 3 opties. Deze plannen 

waren aanmerkelijk goedkoper te realiseren. 

 

MAKL1793
Tekstvak
Contactgegevens zijn bekend bij de griffie
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U bedankt de aannemer en de onderaannemers voor de goede samenwerking en het leveren van onderdelen 

welke niet in de prijs ingesloten waren. U noemt een aantal onderdelen welke gewoon in het p.v.e zijn 

opgenomen en dus geleverd hadden moeten worden. Graag zou ik een lijst willen ontvangen van welke 

onderdelen men gratis heeft verstrekt. 

Een goede samenwerking hoort bij een constructie zoals deze, Het p.v.e. vraagt het gebouw zoals nu 

opgeleverd. 

Anderzijds wil ik van u weten of het gehele gebouw conform het p.v.e. is gerealiseerd en of alle onderdelen 

voldoen aan de eisen NSF/NOC zoals vastgelegd in het p.v.e. 

Kunt u mij ook aangeven hoe het MJOP (Life cycle costing) er de komende 20 jaar er uitziet.  

 

In uw toespraak geeft u aan dat u een aantal dagen geleden met de rentmeester van "De Boom" door het 

pand gelopen bent en dat u de complimenten heeft gekregen voor de goede inpassing van de sporthal in het 

groen. U verteld het verhaal op deze manier om wind uit de zeilen te nemen. Kijk uw bestemmingsplan en 

toelichting na en concludeer dat het gebouw niet ingepast is conform de gemaakte afspraken met provincie, 

 en Stichting "De Boom". Deze partijen praten graag positief om garantie voor eigen voordeel te 

verkrijgen. Kijk naar stichting "de Boom"welke een grondruil in de schoot geworpen krijgt welke ook voor de 

stichting in de toekomst veel waard is of wordt. Een ruil van 6 hectare tegen ruim 40 hectare is een zeer 

goede ruil. Over 20 jaar hebben we deze gronden ook nodig voor woningbouw en dit is een mooie garantie 

voor de toekomst voor stichting "de Boom". 

 

In uw toespraak vertelde u dat het gebouw voor € 3.000.000,00 gerealiseerd is. U weet dat dit niet waar is. U 

heeft een krediet beschikbaar gesteld van € 3.373.000,00. Hierbij komen er nog diverse kosten zoals de 

verplichtingen t.b.v. de natuur. (inpassing), afgeschreven interieur de Meent en Berkelwijk welke nu nieuw 

t.b.v. de sporthal geleverd moeten worden. Het maken van een kernrandzone visie geëist door de provincie 

doordat de sporthal buiten de rode contour geplaatst is. Als u alle kosten bij elkaar veegt komt u zeer dicht bij 

de € 4.000.000 aan totaal kosten. 

 

Als u zaterdag 3 maart 2018 om 13.30 uur naar buiten heeft gekeken dan heeft u gezien dat het 

parkeerterrein niet toereikend is. U heeft in de evenementen aanvraag gezet te rekenen op 350 bezoekers. in 

de aanvraag heeft u niet gemeld hoe en waar men kon parkeren maar is er ingevuld "bekent". 

Er waren ruim 200 auto's op het evenement afgekomen. Het parkeerterrein met 114 parkeerplaatsen was 

volledig vol, er stonden ook auto's nabij het gebouw geparkeerd. 

Ruim 60 auto's stonden in de parkeerverbod zone langs de bavoortse weg geparkeerd. Ook de strook vanaf 

Fort 33 tot aan Heiligenbergerweg stond vol. De bavoortseweg stond dus vanaf de T-splisting tot aan de 

heiligerbergerweg vol. Ruim 90 auto's. ook stonden er een 20 tal auto's in de parkeerkoffers evenwijdig aan 

de voetbalvelden Roda, deze mensen mochten meer dan 400 m lopen. 

 

U als college heeft op de volgende punten verzaakt waardoor u de raadsleden medeplichtig heeft gemaakt 

daar u zult zeggen dat u beleid heeft uitgevoerd opgedragen en goedgekeurd door de raad. Natuurlijk had ik 

graag gezien dat de raad u vaker kritisch had beoordeeld. Zeker op uw woorden welke vaak de werkelijk 

situatie goed weergeven. 

Volgens de gegevens welke beschikbaar zijn heeft u ambtenaren werkzaamheden laten doen welke niet door 

de beugel kunnen. Zie omgevingsvergunning opening sporthal. 

Ook moet ik u mededelen dat er nog geen gebruiksvergunning is verstrekt. In principe hoort handhaving het 

gebouw te sluiten totdat de gebruiksvergunning is afgegeven. Bij de bekendmakingen is niet terug te lezen of 

de gebruiksvergunning is aangevraagd. De aanvraag omgevingsvergunning opening sporthal is ook niet 

bekendgemaakt. 
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U heeft als college op veel punten verzaakt: 

U als wethouder Jan Overweg heeft dit in een gesprek toegegeven en gevraagd of ik mij niet in een 

ander project wil vast bijten. Letterlijk: d.d. 20062017 zie bijlage 

JO vraagt aan MV waarom hij dit doet, MV heeft zich altijd hard gemaakt voor een sporthal en nu wordt de 

gemeente door MV tegengewerkt. MV geeft aan dat hij al vanaf 2006 bij gemeentelijke projecten 

betrokken is waarbij iedere keer wel gemarchandeerd wordt met feiten en budgetten. 

Nu doet de gelegenheid zich voor om de gemeente te wijzen op de afspraken welke geborgd zijn in het 

bestemmingsplan en opgenomen zijn in het aanbestedingsdocument maar niet in de omgevingsvergunning. 

JO vraagt of MV zich niet wil vastbijten in een regel en deze als niet gelezen wilt zien en zich beter kan 

vastbijten in een project niet zijnde de sporthal. MV geeft aan dat bij de 2
e
 sporthal zaken vastliggen welke 

door de gemeente niet gehanteerd worden waardoor de gemeente haar integriteit verliest en daardoor 

discrimineert. ( één partij voortrekt welke niet aan de eisen voldoet) 

 

Bestemmingsplan, aangehouden door Raad van Staten op parkeren sporthal in combinatie buitensport en 

andere verenigingen op locatie en evenementen. U moet voor de zomer aanvullingen en maatregelen indien 

bij RVS. 

 

Omgevingsvergunning had niet verstrekt mogen worden, voldoet niet aan bestemmingsplan. 

Voorzieningen rechter mag geen uitspraak doen daar wij een vereniging zijn. Verenigingen en stichtingen, dus 

ook Stichting "de Boom" kan geen zienswijze indienen daar het gebouw de functie omschrijving statuten niet 

in de weg staat. 

Bezwaarcommissie is gesouffleerd door de gemeente. Geen objectieve beoordeling. 

 

Omgevingsvergunning opening sporthal voldoet niet. Handhaving had opening niet door mogen laten gaan. 

Men heeft zich tijdens het evenement niet aan de regels gehouden. Parkeren op verbod zone's, het niet 

houden aan opgelegd beleid. Geen overleg geweest met mede gebruikers, etc. 

 

Men heeft zich niet gehouden aan het beeldkwaliteitsplan. 

Men heeft zich niet gehouden aan het PVE. 

Aanbestedingsregels zijn overtreden blijkt later, gekozen aannemer voldoet niet, heeft beeldkwaliteitsplan 

is gepasseerd waardoor deze het gevraagde budget overschrijdt met € 120.000. Deze aannemer had niet 

gekozen mogen worden. 

Aaanbestedingsregels zijn absurd, dit jaagt de inschrijver op hoge kosten, vergoeding totaal niet in 

verhouding. 

Het gebouw is niet NOM, het gebouw heeft maar 490 panelen waardoor het niet kan voldoen. 

Gebruiksvergunning nog niet verstrekt. Het gebouw mag nog niet in gebruik. 

 

Al deze punten geven aan dat de uitvoerende ambtenaren aangezet worden regels te overtreden of te 

manipuleren. 

Dit lijkt wel door de druk van het college te ontstaan. 

 

U zult wel zeggen wat heeft men veel noten op de zang maar als de gemeente zich gewoon aan de 

regels houd dan veroorzaakt u ook niet deze reacties. 

Nu geeft u een gerede reden om te reageren. 

 

U kunt de problemen oplossen. 
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Ten 1e geeft u toestemming tot aanleg van de parkeerplaatsen zoals PVL heeft voorgesteld. De PVL wilt dit 

ook uitvoeren met de aannemer waarvan de prijs bekent is. +/_ € 1.200 per parkeerplaats, totaal tussen de 

190 tot 200 stuks. 

 

Ten 2e zorgt u voor een correcte onkostenvergoeding aan alle deelnemende partijen van de aanbesteding. 

U kunt € 120.000 terugvorderen van de gekozen aannemer en dit als onkostenvergoeding verdelen. 

Ik kan een volledige onderbouwing van werkzaamheden van alle deelnemers verstrekken zodat er een eerlijke 

verdeelsleutel gehanteerd kan worden. 

 

Ik vertrouw op uw oprechtheid en integriteit. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Postduivenhoudersvereniging Leusden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van: 

Verzonden: vrijdag 2 maart 2018 16:01 

Aan: a.dragt@leusden.nl; Overweg, Jan 

CC:

Onderwerp: opening sportcentrum  

  

 

Beste Albert en Jan,  

 

Ik wil u wijzen dat de gehele gang van zaken betreffend de 2e sporthal niet volgens de geijkte procedure 

loopt. 

Wij hebben een uitnodiging gekregen voor de opening sporthal op 3 maart 2018. 

Voor deze opening heeft u een omgevingsvergunning evenementen aangevraagd. Deze is ingediend 9 februari 

2018 en verleend 23 februari 2018 en gepubliceerd op 27 Februari 2018. Dit is 4 dagen voor de opening. 
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Vanaf 23 februari is er een bezwaarperiode van 6 weken. Ik kan bezwaar maken maar dit wordt pas na 6 

weken behandeld. U als gemeente verplicht mij om een tijdelijke voorziening bij de voorzieningen rechter 

voor te leggen om de opening van de sporthal niet door te laten gaan. Er zijn redenen genoeg voor: 

 

1. waarom is de periode van 8 tot 12 weken voor de aanvraag tot evenement niet aangehouden. 

2. waarom zijn de omliggende verenigingen niet op de hoogte gebracht. Hoe moeten wij omgaan met 

parkeren als wij ons clubgebouw willen gebruiken, dit geld voor fort 33, de petanqe en PVL. 

3. de schaatsbaan is open, wordt deze nu gesloten om 12.30 uur t.b.v. de ruimte welke nodig is. 

4. de toegang tot de hal is nog niet ordentelijk gerealiseerd. 

5. de aanvraag is nogal globaal, de benodigde parkeerruimte wordt niet aangegeven. Een particulier 

initiatief zou hier niet mee weg mogen komen. 

6. er is wel een goedkeuring van VRU maar geen officiële goedkeuring van de hulpdiensten. 

7. het sportgebouw voldoet niet aan punt 7 van de verleende vergunning. Het gebouw heeft nog geen 

gebruiksvergunning. Het is niet na te gaan of deze daadwerkelijk is aangevraagd, in de 

omgevingsvergunning sporthal staat duidelijk aangegeven dit tijdig te doen. Hier staat +/- 12 weken 

voor. 

8. Het bestemmingsplan onderdeel parkeren is door de Raad van Staten aangehouden. 

9. De zienswijze op het gebouw ligt in verzet bij de Raad van Staten. 

 

De gemeente neemt veel risico op zich, men heeft dan wel een omgevingsvergunning maar men kan aan een 

aantal punten niet voldoen. De vergunning is niet onherroepelijk dus het evenement gaat door volledig op 

risico van de gemeente Leusden, dus de belasting betaler. Is de gemeente wel zo verstandig dit evenement te 

verzekeren? 

 

Waarom hebben jullie alles zo in elkaar gedrukt, zaterdag moeten veel mensen zich vierendelen om alle 

evenementen in het dorp af te lopen en dat terwijl een groot deel van de burger niet aanwezig kan zijn i.v.m. 

de terugreis uit de wintersport oorden. 

 

Ik wil u ook wijzen op het waterrad in het valleikanaal. Ook hier rijdt u als college een scheve schaats. 

Ik kan nog een tijdje doorgaan maar dat volgt vast nog wel komende weken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Postduivenhoudersvereniging Leusden. 

 

 


