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Betreft: bezwaren commissie AIM tegen medewerking van het

college met illegale ontgrondingen door SBB.

Westbroek, 12-12-2012. 

Geachte Gedeputeerden, geachte leden van de Staten, 

Begin februari 2012 heeft onze vereniging VONI bezwaar gemaakt tegen het zonder vergunning afgraven van 

akkers door SBB. Na communicatie door middel van vooral dreigen door de provincie werd VON1 door de 

provincie niet-ontvankelijk verklaard. De bezwaarhebbenden wonen binnen een straal van 500 meter van het 

omstreden gebied, en dan ben je niet -ontvankel ij k. Natuurlijk zijn wij daar tegen in beroep gegaan bij de Raad 
van State. Deze heeft er kennelijk een hele kluif aan want op 4 december ontvingen wij bericht dat het hen niet 
was gelukt binnen 6 weken uitspraak in deze zaak te doen. Een verlenging met 6 weken werd aaneekondied. 

Hoewel SBB in december/januari wel een vergunning hadden gekregen van GS, was deze blijkbaar niet goed 
genoeg want 5 november jl. kregen wij bericht van een ontwerpbesluit van GS waarin zij voor de tweede keer 
een vergunning verleende aan SBB voor het ontgronden van dezelfde gronden. 

In goed Nederlands: Nou breekt mijn klomp! GS is de weg kennelijk helemaal kwijt! 

Eerst de VONI niet-ontvankelijk verklaren en dan in november VON1, na gemeenten en SBB, bovenaan de lijst 
van verzending zetten. Of staat VONI bovenaan de verzendlijst om ervoor te gaan zorgen dat VONI opnieuw 
niet-ontvankelijk wordt verklaard? 

Uiteraard heeft VON1 nog steeds bezwaren tegen de ontgrondine van waardevol weidevogelland door SBB. 
Voordat wij al onze argumenten in een beroep aan de Raad van State kunnen formuleren hebben wij vier vragen 
aan GS. 

I . Op grond van welk recent vogelonderzoek in het gebied is besloten dat het noodzakel ij k is de 

voorgestelde gronden af te graven. 

2. Welke vogels betreft het specifiek? 

3. Op grond van welk recent onderzoek moet geconcludeerd worden dat er voor betreffende vogels 
onvoldoende foerageer-mogelijkheden zijn in het gebied van de Westbroekse-, en Tienhovense zodden. 

4. VON I heeft een commissie Activiteiten Illegaal Molenpolder geïnstalleerd. In deze commissie zitten 
drie leden uit het gebied aaneevuld met twee bestuursleden. De commissie AIM is zelfstandig in haar 
communicatie en wordt uitsluitend door VONI gefaciliteerd. Het is de commissie AIM die bezwaar 
maakt. Worden zij ook door GS niet-ontvankelijk verklaard? 

In afwachting van uw antwoorden, 
namens de Commissie AIM van de Vereniging Onafhankelijke Natuur Informatie, 

VONI, Westbrockse Binnenweg 23, 3612 AG Tienhoven
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