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Van : Fried Wolffenbuttel 
Aan:  Provinciale Staten Utrecht  
 
Betreft: Vernietiging deel Park Schothorst Amersfoort 
 
Zeer geachte heer, mevrouw, 
 
Ik ben ik zo vrij u over het volgende te informeren. 
 
Eemfors, onderdeel van Amfors, is sinds maart 2009 bezig een groot terrein, 400 vierkante meter, met 
betonnen 
platen en keerwanden, in het park "Schothorst" gelegen in Amersfoort Noord in te richten als 
afvalplaats en 90 parkeerplaatsen.  
 
Na een info avond, maart 2009, voor bewoners en bezoekers, die zeer negatief waren op de 
voorstellen, 
beloofd een nieuw plan aan te leveren en iedereen weer uit te nodigen. 
 
Wat verbaasd ons dat wij  een mail ontvingen op 8 juni 2009 (zie bijlage) dat er niets wordt veranderd 
en het plan 
gewoon doorgaat zonder verdere info! 
Dat kan toch niet in deze tijd.  
 
Dat van "enige"  arrogantie sprake is, is wel duidelijk en ook van Amfors Holding BV, welke op de 
hoogte is, 
krijgen wij geen enkele reactie of info.    
Inmiddels is het terrein een grote ravage met grote gevolgen voor natuur en milieu. 
Er zitten diverse beschermde volgens van de " rode lijst" en het park wordt kleiner, bomen zonder 
vegunning  
gekapt, houtwal waar vele diverse vogels zaten vernietigd. 
 
In het verleden waren wij zeer betrokken met het RWA maar houding van Eemfors is, ook zakelijk, 
zeer slecht 
voor het bedrijf. Het als gemeenschappelijk / sociale profilerend in de markt is in de zakelijke 
omgeving een mindere factor.  
Ook wij begrijpen dat niet alles behoudbaar kan blijven, maar het minste is toch antwoord op de vraag 
waarom. 
 
Wat zijn onze vragen: 
1.Vindt u dat u ook als aandeelhouder enige verantwoordelijkheid heb betreft milieu, flora en fauna? 
2. Vindt u het niet dan normaal als zulke ingrijpende veranderingen in iedergeval de betreffende op de  
 hoogte worden gebracht?   
3. Vindt u dat men met zulke grote ingrepen ook naar alternatieven zou moeten kijken? 
 
Wij zouden het op prijs stellen enig bericht van u te mogen ontvangen. 
Alvast bedankt voor het lezen van deze info en de eventuele tijd.   
 
Mocht u nog verdere info wensen, gaarne bereid. 
 
Lid van : Vereniging tot bescherming en behoud van Stadsdeel Amersfoort - Noord ( Park Schothorst) 
 



Met vriendelijke groet, 
 
Fried Wolffenbuttel 
Amelisweerd 129 
3813 XE Amersfoort 
033 4801984 
wolffenbuttel@planet.nl
----- Bericht van "fried" <wolffenbuttel@planet.nl> op Mon, 15 Jun 2009 11:45:42 +0200 ----- 

Aan: "Fried Wolffenbuttel" 
<wolffenbuttel@planet.nl> 

Onderwerp: Fw: Klachten Eemfors 
 
----- Original Message -----  
From: Meer R. van der
To: fried
Cc: Maas L. ; Vroom E.
Sent: Monday, June 08, 2009 9:05 AM 
Subject: RE: Klachten Eemfors 
 
Geachte heer Wolffenbuttel, 
 
In reactie op uw mail kan ik u berichten dat wij van mening zijn dat wij opereren binnen de kaders van 
de wetgeving, de bestaande milieuvergunningen en het bestemmingsplan. Indien u problemen heeft 
met ons handelen adviseren wij u contact op te nemen met de wettelijk bevoegde instanties.  
Tijdens de informatiebijeenkomst op 7 april jl. hebben wij de aanwonenden geïnformeerd over onze 
plannen. Wij hebben toen toegezegd dat we nog eens zouden kijken naar de noodzaak van de in gras 
gelegen  parkeerplaatsen. Tevens hebben wij medegedeeld dat de overslagplaats aangelegd gaat 
worden. Daar er geen nieuwe ontwikkelingen te melden zien wij geen aanleiding om de aanwonenden 
nogmaals bijeen te roepen.  
 
In het vertrouwen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben verblijven wij, met vriendelijke 
groet 
 

Rinus van der Meer 
 
Tel.: +31 33 489 24 02 / +31 653 54 27 67 
Email: meer@eemfors.nl

Eemfors BV, Postbus 28031, 3828 ZG Amersfoort, tel.: +31 33 489 24 00, fax: +31 33 489 24 30, 
internet: www.amfors.nl
Bezoekadres Schothorsterlaan 88 3822 NB Amersfoort 
http://www.eemfors.nl/


