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Overleg tussen Gemeente en Golf Club Zeegersloot
04-08-2004
11.30 uur tot 13.00 uur
Collegekamer
2004/11414

Aanwezig:
- namens de gemeente de wethouders Voogd en Tigelaar en de heer Tangerink
(afdeling AMWZ),
- namens Golf Club Zeegersloot de heren Wilmink en van Stipdonk

Inleiding/ aanleiding:
Naar aanleiding van een korte inleiding door Wethouder Tigelaar wordt algemeen
vastgesteld dat dit gesprek een informeel karakter heeft. De voorzitter van de Golf Club
Zeegersloot de heer Wilmink, zegt het zeer op prijs te stellen dat het College heeft
ingestemd met het verzoek om over verschillende onderwerpen te willen spreken. Hij
hoopt dat dergelijke bestuurlijke overleggen in de toekomst voortgezet kunnen worden
eventueel op de locatie Zeegersloot.
Ter aanvulling stelt Wethouder Voogd dat de genoemde onderwerpen ook direct
kortgesloten kunnen worden met de ambtelijke organisatie en zodra er problemen
ontstaan die een bestuurlijk verantwoordelijkheid vragen en zeker in het geval het milieu
aangelegenheden betreft, hij graag direct geïnformeerd wil worden en beschikbaar is.
1. Herstel werkzaamheden en onderhoud Heuvelbaar en de externe communicatie
daarover:
De Golf Club zegt dat over de onderhouds- en herstelwerkzaamheden regelmatig zeer
goed overleg is met de gemeente i.c. de heren Noorderbos en Elsgeest (Stadsbeheer). Bij
werkzaamheden onder de deklaag (0,50 cm) valt dit onder de verantwoordelijkheid van
de gemeente en worden alle activiteiten onder het niveau van 0,50 cm, gemeld bij de
afdeling Milieu en de Wethouder Milieu.
Op 16 juni j.l. hebben herstelwerkzaamheden aan de beregeningsinstallatie
plaatsgevonden. Deze werkzaamheden vallen evenals het dagelijks onderhoud, onder
verantwoordelijkheid van de Golf Club omdat niet onder de deklaag van 0,50 cm wordt
gewerkt. Omdat bij deze genoemde herstelwerkzaamheden het vermoeden bestond dat
mede door verzakkingen de waterleiding dieper lag dan de minimale dikte zijn er mede
door inbreng van de gemeente verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder
andere was het noodzakelijk metingen te verrichten en het dragen van beschermende
kleding. In verband met vragen van de pers, omwonenden en voorbijgangers is vanuit de
gemeente de pers geïnformeerd.
Het volgende word gezamenlijk vastgesteld:
- De Golf Club stelt zich op het standpunt dat zij over alle werkzaamheden contact
heeft met de gemeente en dat zij haar eigen leden informeert middels de haar
geëigende kanalen.
- Door de Golf Club wordt geen externe (pers) informatie verstrekt over herstel- en
onderhoudswerkzaamheden zolang men in de deklaag van 0,50 cm blijft.
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Bij werkzaamheden in de deklaag van 0,50 cm zal de gemeente hierom gevraagd,
een reactie geven en geen afzonderlijk persbericht doen laten uitgaan.
Bij herstel- en onderhoudswerkzaamheden blijft de regie van communicatie in handen
van de Golf Club.

Gezamenlijk wordt vastgesteld dat er regelmatig en onder verantwoordelijkheid van de
gemeente metingen naar dikte van de deklaag worden uitgevoerd. Wethouder Voogd wil
vanuit de ambtelijke organisatie graag op de hoogte gebracht worden of deze metingen
regelmatig plaatsvinden en op welke wijze daarover wordt gerapporteerd.
Kennis wordt genomen van de mededeling van de heer Wilmink dat komende jaren
gewerkt zal worden aan de renovatie van het beregeningssysteem en dat daarvoor
inmiddels een proef heeft plaatsgevonden met het aanleggen flexibele leidingen die
zonder uitgebreid graafwerk kunnen worden aangelegd.
V.w.b. het herplaatsen van de afgebrande schuilhut zal qua uitvoering, materiaal,
bodemgesteldheid, fundering, locatie, vandalismeproof, e.d., contact opgenomen
worden met de heer Noorderbos . Ook moet onderzocht worden op welke wijze dit voor
wat betreft eigendom contractueel is geregeld.
Ook zullen nadere afspraken gemaakt moeten oworden ver de noodzakelijke vervanging
van de oude (dode) wilg nabij het Heemgebied waarbij rekening gehouden moet worden
dat de te herplaatsten boom ook een onderdeel blijft uitmaken van de moeilijkheidsfactor
van de daar aanwezig hole. Door de Golf Club wordt contact opgenomen met de heer
Elsgeest.
2. Projectgroep Coupepolder, lozingsvergunning, meting anorganische stoffen:
De Golf Club zegt dat zij op zeer constructieve willen blijven deelnemen aan deze
projectgroep. Echter men is van mening dat bij voorstellen enkele leden van de
projectgroep de democratische regels van het besluitvorming regelmatig uit het oog
verliezen. En willens en wetens alle procedures willen vertragen dan wel met onjuiste of
niet controleerbare informatie komen. Hierdoor kan het echte werk regelmatig
stagneren.
Gezamenlijk wordt vastgesteld dat plaatsvervangende leden niet gelijktijdig aan de
vergadering kunnen deelnemen als het te vervangen lid ook aanwezig en deelneemt aan
de vergadering.
- Afgesproken wordt dat de voorzitter van de projectgroep door de gemeentelijke
vertegenwoordiging geattendeerd zal worden.
Naar aanleiding van het lozingsvergunning deelt de Golf Club mee dat zij langs informele
weg kennis hebben genomen van de voortgang e.d.. Men stelt vast dat dergelijke vaak
kritische informatie natuurlijk volledig onder verantwoordelijkheid valt van de gemeente.
Toch wil men graag op de hoogte worden gebracht van dergelijke ontwikkelingen.
Wethouder Voogd zegt dat hij er geen probleem mee heeft om mondeling of schriftelijk
informatie onder strikte geheimhouding beschikbaar te stellen aan een kleine selecte
groep bekend te maken. Hij denkt daarbij aan leden van het dagelijks bestuur.
- Afgesproken wordt dat informatie betreffende lozingsvergunning c.a. al of niet
mondeling of schriftelijk alleen via de wethouder Milieu en onder strikte
geheimhouding bekend wordt gemaakt aan het dagelijks bestuur van de Golf Club
Zeegersloot.
HT 05-08-04

2

