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Effect

Hoe betrouwbaar is het monitorings- en saneringsonderzoek rond
de stortplaats uitgevoerd?
Een groep burgers vecht al jarenlang om een damwand rondom een
oude stortplaats; dit om te voorkomen dat vervuiling zich verder van
onder de stortplaats uit verspreidt. Nu is besloten definitief van de
damwand af te zien, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat de
vervuiling onder de stortplaats blijft en zich niet uitbreidt. De groep
burgers vecht dit aan bij de Raad van State maar heeft een deskundige
nodig om het onderzoek aan te kunnen vechten.

De groep heeft een second opinion op
het onderzoek ontvangen van een,
door het Burgernetwerk gevonden,
geohydroloog die gespecialiseerd is in
verspreidingsmodellen. De
deskundige is tevens als
getuigedeskundige mee gegaan naar
de Raad van State.

De deskundige heeft het
bodemonderzoek beoordeeld en de
uitkomsten toegelicht aan de
vragenstellers. Hij heeft geadviseerd
om aan te dringen op aanvullend
onderzoek op bepaalde onderdelen.

Gelderland

Is het bodemonderzoek naast de achtertuin gedegen uitgevoerd?
In de woonwijk van de vragenstellers wordt een omvangrijk bouwplan
uitgevoerd en staat er nog een op stapel. Het laatste restje groen dreigt
met de nieuwe plannen te verdwijnen. Bij de plannen is een
bodemonderzoek uitgevoerd. De bewoners willen graag een
deskundigenoordeel over dit bodemonderzoek en de consequenties van
de bodemgesteldheid voor hun leefomgeving (bijvoorbeeld of er gevaar
is voor de kinderen).

De burger heeft de wet- en
regelgeving toegelicht gekregen voor
het specifieke geval, waardoor hij
(wederom) met Bevoegd Gezag in
gesprek kon gaan.

Gelderland

Wat is er wettelijk verplicht ten aanzien van bodembescherming bij
op- en overslag van geïmpregneerd hout?
Een hout op- en overslag van geïmpregneerd hout baart de buren al
jarenlang grote zorgen. Er zijn geen bodembeschermende
voorzieningen, dus wordt naar hun idee de bodem (en grondwater) al
heel lang ernstig vervuild door uitloging van het hout. Zij vragen zich af,
wat er wettelijk gezien nu verplicht is in het kader van
bodembescherming.

1.

Gelderland

2.

3.
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Lucht

4.

Vraag

Effect

Hoe schadelijk is de houtstook van de buren?
Een burger heeft last van de voortdurende houtstook van haar buren.
Zij vraagt zich een aantal dingen af: hoe schadelijk is het voor mijn
gezondheid, zijn er normen voor en wat zijn die, wat kan ik doen om de
houtstook te stoppen?

Met de verkregen informatie is de
burger versterkt verder gegaan met
haar strijd om de houtstook te
stoppen.

Is het luchtkwaliteitsonderzoek gedegen uitgevoerd?
(kantoortoren)
Voor het huis van de vragenstellers wordt een gigantische
kantoortoren gebouwd; de maastoren. En dat terwijl er in de stad
voldoende kantoorpanden leeg staan. Er zijn grote twijfels over de
kwaliteit van het luchtkwaliteitsonderzoek, een second opinion wordt
gevraagd.

De bewoners hebben met behulp van
het deskundigenoordeel gedegen
zienswijzen ingediend. Als gevolg
daarvan heeft de lokale overheid
besloten het luchtkwaliteitsonderzoek
opnieuw uit te voeren.

Is het luchtkwaliteitsonderzoek gedegen uitgevoerd?
(weg door park heen)
Een georganiseerde groep burgers strijdt voor behoudt van een mooi
park. Het park wordt bedreigd door grootschalige bouwplannen,
waaronder ook een grote weg dwars door het park. Om deze plannen
te kunnen realiseren is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. De
groep mist de specifieke kennis om een dergelijk rapport te kunnen
beoordelen en vraagt om een deskundigenoordeel.

De bewoners hebben met behulp van
het deskundigenoordeel gedegen
zienswijzen ingediend. Als gevolg
daarvan heeft de lokale overheid
besloten het luchtkwaliteitsonderzoek
opnieuw uit te voeren.

Gelderland

5.
Zuid Holland

6.
Noord Holland
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7.

Wat zijn de gezondheidseffecten van fijn stof voor mijn gezin?
Een burger maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in zijn
leefomgeving met betrekking tot fijn stof mede vanwege de relatief
korte afstand (800 mtr) tot de A12. Hij vraagt zich af: wat de
gezondheidseffecten van fijn stof zijn en wat de concentratie fijn stof in
zijn woonomgeving is.

Burger is op basis van de beschikbare
gegevens zo goed mogelijk
geïnformeerd.

Hoe is het met de luchtkwaliteit in de wijk?
Een groep burgers strijdt voor behoudt van het laatste stukje groen in
de wijk. Zij vragen zich af hoe de luchtkwaliteit is in het betreffende stuk
van de wijk en of er mogelijkheden zijn om op grond van de
luchtkwaliteit bouwplannen tegen te gaan.

De bewoners zijn op de hoogte
gebracht van de beschikbare getallen
en weten in hoeverre het bruikbaar is
om tegen de bouwplannen in te gaan.

Is het luchtkwaliteitsonderzoek gedegen uitgevoerd?
(nieuwbouw woonwijk)
Een complete wijk wordt met sloop bedreigd, de bewoners verzetten
zich hevig tegen de sloop, omdat de wijk een uniek karakter heeft en
een groot deel zeer recent is gerenoveerd. De geplande nieuwbouw
wordt gedeeltelijk dichter bij een grote weg gebouwd, wat de vraag
oproept of dit wat betreft luchtkwaliteit wel mag. Er wordt daarom een
second opinion gevraagd over het luchtkwaliteitsonderzoek.

Het deskundigenoordeel is
meegenomen in de bezwaren en
beroep procedure.

Welke cijfers over fijn stof zijn betrouwbaar?
Een burger in Zuid Holland maakt zich druk om de hoeveelheid fijn stof
in zijn leefomgeving, onder andere als gevolg van de Maasvlakte. Hij
weet geen raad met de tegenstrijdigheden tussen rapporten van RIVM
en DCMR; het ene rapport geeft een aantal overschrijdingen van de
daggemiddelde waarde PM 10 van >65; de ander geeft aan nog geen
35 overschrijdingen te vinden. Welk rapport moet hij nu geloven?

Burger geïnformeerd over de
discussie betreffende de rapporten,
hiermee kan hij de gegevens wat
meer op waarde schatten. Burger in
contact met anderen in de omgeving
die ook met onderwerp bezig zijn.

Utrecht

8.
Gelderland

9.
Zuid Holland

10.

Zuid Holland
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11.
Zuid Holland

12.

Limburg

13.

Zuid Holland

Wat zijn de lange termijn effecten van Vluchtige Organische
Stoffen (VOS)?
Een georganiseerde bewonersgroep maakt zich zorgen om de lange
termijn effecten op de gezondheid van vluchtige organische stoffen op
leefniveau; dit omdat zij dicht bij een spuiterij wonen, die ook nog eens
uitbreidingsplannen heeft.

Burger zijn geïnformeerd en daarmee
enigszins gerust gesteld over de
lange termijn effecten op de
gezondheid van vluchtige organische
stoffen op leefniveau.

Welke deskundige kan ons informeren over de fijn stof
problematiek?
Een bewonersgroep die zich zorgen maakt over de luchtkwaliteit in
haar woonplaats gaat een informatie en/of debatavond organiseren.
Een van de redenen is dat er een snelweg als doorgangsweg in de
stad ligt waardoor er de uitstoot van het verkeer in bepaalde wijken
hoger is dan in vergelijkbare situaties. Fijn stof heeft sinds een jaar de
belangstelling gekregen van de media, de politiek en de bevolking.
Alleen wat fijn stof nu precies is blijft voor veel mensen redelijk
onbekend. De bewonersgroep zoekt een deskundige die in het tweede
gedeelte van een informatieavond kan toelichten hoe een gemeente
een plan van aanpak maakt om er voor te zorgen om lokaal de
luchtkwaliteit schoner te krijgen.

Gesteund door het Burgernetwerk
Leefmilieu is een succesvolle avond
georganiseerd.

Welke documenten heb je nodig om een luchkwaliteitsrapport te
beoordelen?
Een complete wijk wordt met sloop bedreigd, de bewoners verzetten
zich hevig tegen de sloop, omdat de wijk een uniek karakter heeft en
een groot deel zeer recent is gerenoveerd. De geplande nieuwbouw
wordt gedeeltelijk dichter bij een grote weg gebouwd, wat de vraag
oproept of dit wat betreft luchtkwaliteit wel mag. De bewoners willen het
luchtkwaliteitsrapport (laten) beoordelen, maar weten niet welke
documenten zij daar allemaal bij nodig hebben.

Bewoners geïnformeerd, zodat zij de
juiste documenten hebben kunnen op
vragen.
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14.

Is het luchtkwaliteitsonderzoek gedegen uitgevoerd?
(parkeergarage met kantoortoren)
Een burger wordt geconfronteerd met bouwplannen voor een
parkeergarage met kantoortoren vlak naast zijn woning. Graag zou hij
deze bouwplannen tegen willen houden en vraagt zich af of het
luchtkwaliteitsonderzoek goed is uitgevoerd.

Luchtkwaliteitsonderzoek bekeken
door deskundigen; burger
geïnformeerd dat onderzoek gedegen
is uitgevoerd.

Is de vergunning van een spuiterij in orde?
Een bewonersvereniging in Zuid Holland vraagt zich af of de
vergunning van de spuiterij, die dicht bij woningen ligt, voldoende
bescherming biedt voor de omwonenden. En of de vergunning ervoor
zorgt dat de best bestaandbare technieken worden ingezet om emissie
van vluchtige organische stoffen te beperken.

De bewonersgroep heeft een
deskundigenoordeel ontvangen over
de vergunning, waarmee ze
zienswijzen konden indienen.

Is het luchtkwaliteitsrapport gedegen uitgevoerd?
(legalisering containerterminal)
Een bewonersgroep een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van
de legalisering van een containerterminal tegen gaan. Zij zoekt naar
verschillende mogelijkheden en vraagt zich af: of het de toetsing aan
het Besluit Luchtkwaliteit correct is uitgevoerd, of de verruimde
reikwijdte nog mogelijkheden biedt om de bestemmingsplanwijziging
tegen te gaan.

Deskundigenoordeel aan burger
gegeven; dit is gebruikt bij de
inspraak.

Zuid Holland

15.

Zuid Holland

16.
Gelderland
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Geluid

17.

Gelderland

18.

Limburg

19.

Vraag

Effect

Welke geluidsbelasting is toelaatbaar voor een stiltegebied? Is het
geluidsrapport goed uitgevoerd?
Een groencompostering in Gelderland wil haar activiteiten uitbreiden.
Burgers maken zich zorgen over extra geluid wat dit met zich mee zal
brengen, vooral wat dit betekent voor het natuurgebied er omheen. Dit
natuurgebied is benoemd als stiltegebied. Bevoegd Gezag is
voornemens de vergunning te verlenen. De burgers willen graag
ondersteuning bij de beoordeling van de geluidsrapportage specifiek
betreffende het natuurgebied.

Het burgernetwerk heeft een
deskundige gevonden die het
geluidsrapport wil beoordelen; in de
looptijd van het Burgernetwerk
Leefmilieu is er geen geluidsrapport
beschikbaar gekomen.

Moet bij verandering van activiteiten van een bedrijf dat onder een
Amvb valt, een geluidsrapport geleverd worden?
In het dorp sinds tiental jaren een ijssalon gevestigd. Voor de uitbaters
is dit een groot succes geworden en de bezoeker komen dan ook van
heinde en verre om iets te consumeren. Inmiddels is het uitgegroeid tot
een volledige horecaonderneming, wat een parkeerprobleem heeft
opgeleverd. De eigenaar heeft nu een perceel naast de vragensteller
gekocht om daar een parkeerplaats aan te leggen om (zogenaamd) de
overlast te beperken. Echter er zijn plannen om de ijssalon in de
wintermaanden te verhuren als feestgelegenheid met alle
consequenties van dien. De vragensteller vraagt zich af of er vanwege
deze veranderingen een geluidsrapport verplicht is.

Burger geïnformeerd.

Is de geplande hoogbouw in mijn wijk wat betreft geluid (en lucht)
wel inpasbaar?
Een burger wil de geplande hoogbouw in zijn wijk het liefst tegen gaan.
Hij vraagt zich af of het qua geluid en lucht wel in pasbaar is en zoekt
hierbij deskundige hulp.

Een deskundige van het
Burgernetwerk Leefmilieu heeft de
burger ondersteund bij het indienen
van zienswijzen tegen de
ontheffingsvergunning voor geluid.
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Gelderland

Geur

20.

Gelderland

Vraag

Effect

Mag een stankcirkel van een boerderij over een sportpark liggen?
Is de stankcirkel goed bepaald?
Een gemeente wijst een mogelijke locatie van een tennispark af
vanwege de stankcirkel van een nabijgelegen boerderij. Op de
betreffende locatie ligt echter wel al geen sportpark. Bewoners die
streven naar een goede locatie (niet ten koste van groen) van het
tennispark vragen zich daarom af of een stankcirkel over een sportpark
mag liggen en of in het betreffende geval de stankcirkel wel goed
bepaald is.

Burgers hebben antwoord gekregen
op de vragen van een ter zake
kundige advocaat en kunnen hiermee
naar de gemeente.

Vraag

Effect

Mag een hondentoilet zomaar in een park geplaatst worden?
Bij de herinrichting van en park is pal voor de seniorenflat, aan de
overzijde van de straat, een hondentoilet aangelegd. Het hondtoilet
bestaat uit een stuk grasveld met een hek eromheen. De vragen die
hieruit voortvloeien: mag er zomaar in een park een hondentoilet
aangelegd worden? Wat voor een soort inspraak is er als er in je wijk
een hondentoilet wordt aangelegd? Is er voor aanleg een
bestemmingsplanwijziging nodig?

Burger geïnformeerd over de regels
betreffende hondentoiletten. In de
looptijd van de vraag is het
hondentoilet iets verlegd en is
toegezegd dat er beplanting wordt
aangebracht.

Hinder

21.
Gelderland
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22.

Is het rattengif in het plafond schadelijk voor mijn gezondheid?
De vraagstelster voelde zich de laatste tijd niet helemaal lekker en
vraagt zich af of er een verband is met de brokken rattengif die onlangs
in haar huis geplaatst zijn.

Burger is geïnformeerd over de
schadelijkheid van de gebruikte stof.
Door contact hierover met de
gemeentelijke reinigingsdienst is
toegezegd dat de brokken gif (en
dode ratten) verwijderd zouden
worden.

Waar kan ik terecht om melding te maken van grof vuil langs de
weg?
Een bewoner in de provincie Friesland maakt zich druk om grof vuil,
dat op verschillende plaatsen langs de weg ligt. Onder het grof vuil
bevindt zich ook asbest. De vraag is wat je hieraan kan doen.

Burger geïnformeerd.

Hoe krijg ik de woningbouwvereniging zo ver dat het
parkeerterrein afgesloten wordt voor derden?
De vraag gaat over een parkeerterrein waarvan een woningvereniging
eigenaar is en dat bestemd is voor de huurders. Er wordt echter door
vele anderen gebruik van gemaakt, waardoor overlast ontstaat. De
woningbouwvereniging is er tot nu toe nu toe te bewegen hier wat aan
te doen. Wat kunnen de bewoners hieraan doen?

Er zijn tips gegeven om druk op de
ketel te houden en er is ondersteuning
geboden bij het schrijven van een
brief.

Gelderland

23.

Friesland

24.

Gelderland
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Straling

25.

Vraag

Effect

Waar vind ik een gestandaardiseerde vragenlijst over
gezondheidsklachten met betrekking tot straling?
Bewoners van een appartementencomplex signaleren
gezondheidsklachten die in hun optiek mogelijk door straling (UMTS)
veroorzaakt worden. Zij willen graag een gedegen inventarisatie doen
onder de bewoners, zodat een goed beeld van de klacht verkregen
wordt. Zij vragen daarom een gestandaardiseerde vragenlijst voor
klacht met betrekking tot straling.

Aan de bewoners is een vragenlijst
gestuurd en gegevens van iemand die
ervaring heeft met dergelijk
onderzoek.

Vraag

Effect

Mag een bedrijf dat gelegen is in een ecologische
verbindingszone en een cultuurhistorisch gebied onder bepaalde
voorwaarden in welke mate dan ook uitbreiden?
Een bedrijf dat in een ecologische verbindingszone en een
cultuurhistorisch gebied ligt, wil haar activiteiten uitbreiden. De buren
zijn hier fel op tegen en vragen zich af of dit wel mag.

Het is voor burger helder dat
uitbreiding niet toegestaan is.

Gelderland

Bestemmingsplannen

26.

Gelderland
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27.
Gelderland

28

Is voor de plannen van de gemeente een
bestemmingsplanwijziging nodig?
Een gemeente wil een tennispark plaatsen in een mooi stukje groen.
Inwoners van de gemeente strijden hiertegen en zoeken de juridische
wegen om dit te doen. Zij vragen zich daarom af: Is er sprake van
mogelijke bestemmingsplanwijziging of kan het geplande
tenniscomplex gerealiseerd worden zonder wijziging?

Vragenstellers zijn op de hoogte
gebracht dat
bestemmingsplanwijziging nodig is.

In welke fase zijn verslagen van vooroverleg over
bestemmingsplannen openbaar?
Een gemeente wil een tennispark plaatsen in een mooi stukje groen.
Inwoners van de gemeente strijden hiertegen en zoeken de juridische
wegen om dit te doen. In welke fase zijn verslagen van vooroverleg
over bestemmingsplannen openbaar?

Burger geïnformeerd en geactiveerd
om verslagen op te vragen.

Een bestemmingsplanwijziging wordt ingetrokken; waar staan je
dan nog als burger?
Een groep omwonenden had grote problemen met de voorgestelde
bestemmingsplanwijziging van de gemeente. Een bestaande
bloemisterij zou namelijk vervangen worden door een flatblok. De
ingreep zou een grote verdichting betekenen in de groene wijk en de
vraagstelster zou veel minder licht in haar woning krijgen. Mede door
inspraak van de omwonenden is het voorontwerp bestemmingsplan
ingetrokken, waarmee de vraag rees: waar sta ik nu als burger?

Burger is geïnformeerd over de
juridische status van de intrekking.
Het is duidelijk voor de omwonenden
dat ze de brief goed moeten bewaren
en dat ze bij nieuwe planvorming in
het proces betrokken zullen worden.

Gelderland

29.
Gelderland

30.
Gelderland

Moeten bij een voorontwerp bestemmingsplan alle documenten al Burger geïnformeerd.
aanwezig zijn?
Een gemeente wil een tennispark plaatsen in een mooi stukje groen.
Inwoners van de gemeente strijden hiertegen en zoeken de juridische
wegen om dit te doen. Bij het inspraaktraject van het voorontwerp
bestemmingsplan, komt de vraag naar voren of bij het voorontwerp alle
documenten (bijv. archeologisch onderzoek) al aanwezig moeten zijn.
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31.

In welke fase zit planvorming over verkeersroute; en hoe kan ik
inspraak/bezwaar leveren?
Ten behoeve van de ontsluiting van omliggende dorpen en het
oplossen van de verkeersdrukte naar de stad, wil de gemeente een
wijkontsluitende weg veranderen in een doorgaande weg. Dit
veroorzaakt een enorme verkeersoverlast voor aanwonenden; zij
vragen zich dan ook af hoe je tegen dergelijke (bestemmings)plannen
in verweer kan gaan. In welke fase zit de planvorming eigenlijk?

De aanwonenden hebben zich
verenigd en hebben een zeer zware
lobby in de politiek gevoerd. Alle
aanwonende hebben hun reactie op
de plannen gegeven. De plannen zijn
daardoor al in de goede richting
gewijzigd voordat de officiële
bestemmingsplantrajecten van start
zijn gegaan.

Graag een second opinion op het voorontwerp bestemmingsplan.
(plaatsing tennispark in huidig stuk groen)
Een gemeente wil een tennispark plaatsen in een mooi stukje groen.
Inwoners van de gemeente strijden hiertegen. Het voorontwerp
bestemmingsplan is beschikbaar en zij willen graag een second
opinion van een deskundige op deze plannen.

De bewoners hebben een
deskundigenoordeel ontvangen en
hebben dit gebruikt in hun
inspraakreactie op het voorontwerp.

Graag een deskundigenoordeel over een archeologisch
onderzoek ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging.
(plaatsing tennispark in huidig stuk groen)
Een gemeente wil een tennispark plaatsen in een mooi stukje groen.
Inwoners van de gemeente strijden hiertegen. Er zal een archeologisch
onderzoek uitgevoerd moeten worden voor bij de
bestemmingsplanwijziging. De bewoners zoeken een deskundige om
hierop een deskundigenoordeel te geven.

In de looptijd van het Burgernetwerk is
het archeologisch onderzoek niet
beschikbaar gekomen.

In welke fase zit de bestemmingsplanwijziging voor de
kantoortoren voor mijn deur en wat is dan juridisch nog mogelijk?
Voor het huis van de vragenstellers wordt een gigantische kantoortoren
gebouwd; de maastoren. En dat terwijl er in de stad voldoende
kantoorpanden leeg staan. Zij vragen zich af in welke fase de
bestemmingsplanwijziging zit en wat er in die fase juridisch nog
mogelijk is.

De burger heeft de wet- en
regelgeving toegelicht gekregen voor
het specifieke geval; vervolgens heeft
hij inspraak geleverd.

Gelderland

32.

Gelderland

33.
Gelderland

34.
Zuid Holland
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Groen in de wijk

35.

Vraag

Effect

Hoe houd ik de kap van bomen tegen?
Ten behoeve van sloop van een wijk, wil de gemeente starten met het
kappen van een aantal oude bomen. De bewoners van de wijk, die ook
tegen de gehele sloop strijden, willen deze kap van bomen
tegenhouden en vragen zich af hoe dit moet.

De burgers is toegelicht hoe het
verstrekken van rooivergunningen
gaat en hoe je hiertegen bezwaar kan
maken.

Welke juridische mogelijkheden zijn er nog om het bouwplan
tegen te houden nu de vrijstellingsprocedure al achter de rug is?
De gemeente wil in de buurt groen/speelveldje gaan bebouwen. De
vrijstellingsprocedure is achter de rug. Het was een art. 19 lid 2
procedure waarbij de provincie een algemene verklaring van geen
bezwaar heeft afgegeven voor een hele serie bouwlocaties in de
gemeente om de woningnood te lenigen. Kan het speelveldje, nu het
bouwplan met ruimtelijke onderbouwing binnenkort gepubliceerd wordt,
nog gered kan worden van bebouwing

Burger geïnformeerd en heeft met dit
inzicht zienswijzen ingediend.

Zuid Holland

36.
Brabant
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Wet- en regelgeving/ vergunningen

37.

Vraag

Effect

Biedt de verruimde reikwijdte Wet Milieubeheer mogelijkheden om
bedrijfsverkeer aan te pakken.
Een bewonersvereniging ziet het bedrijfsverkeer in hun wijk steeds
weer toenemen door nieuwe bedrijven, verruiming vergunningen. Zij wil
hier graag een halt toe roepen en vraagt zich af: Biedt de verruimde
reikwijdte Wet Milieubeheer mogelijkheden om bedrijfsverkeer aan te
pakken?

De bewonersvereniging is
geïnformeerd over de mogelijkheden
en onmogelijkheden van de verruimde
reikwijdte in relatie tot verkeer. Zij
gebruikt deze informatie veelvuldig.

Kan een besluit (amvb) zonder meer worden aangepast in de
Tweede Kamer of zijn er nog argumenten om dit te voorkomen?
De groep ‘Bezorgde Burgers’ is al lang actief om de vestiging van een
kippenmestverbranding op het industrieterrein in hun buurt te
voorkomen. Nu hebben zij het gevoel dat de amvb wordt aangepast om
het voor dit bedrijf toch mogelijk te maken op dit industrieterrein te
vestigen. Zij vragen zich daarom af: Kan een besluit (amvb) zonder
meer worden aangepast in de Tweede Kamer of zijn er nog
argumenten om dit te voorkomen? Hoe werkt de aanpassing van deze
wet qua procedure en tijdpad m.a.w. hoe lang kunnen we dit rekken en
nog beïnvloeden?

Burger geïnformeerd.

Gelderland

38.

Gelderland

39.

Zuid Holland

Burger geïnformeerd.
Kan je bezwaar aantekenen tegen acceptatie van een melding in
het kader van een Amvb?
Een groep burgers is het niet eens net de acceptatie van een melding
akkerbouwbedrijven. Volgens hen is het bedrijf een opslag- en overslag
bedrijf van uien en zou dus onder een ander besluit moeten vallen. De
vraag die zij hebben is: Is er bezwaar mogelijk tegen het accepteren
van een melding voor een Amvb (Wm 8.40)?

Vragen aan het Burgernetwerk april 2005 - mei 2006

13

40.
Gelderland

41.

Wat is een beeldkwaliteitsplan en wat is de juridische status
hiervan?
Een gemeente wil een tennispark plaatsen in een mooi stukje groen.
Inwoners van de gemeente strijden hiertegen en zoeken de juridische
wegen om dit te doen. De gemeente verwijst in een brief naar een
beeldkwaliteitsplan, de inwoners vragen zich af: wat is een
beeldkwaliteitsplan en wat is de juridische status ervan?

Burger geïnformeerd en gebruikt in
inspraak.

Wat zijn de juridische mogelijkheden van het Besluit
Luchtkwaliteit om bouwplannen tegen te gaan?
Een groep burgers strijdt voor behoudt van het laatste stukje groen in
de wijk. Zij vragen zich af wat de mogelijkheden zijn om op grond van
de luchtkwaliteit bouwplannen tegen te gaan.

De groep is geïnformeerd over het
besluit Luchtkwaliteit en de
mogelijkheden om hiermee tegen
bouwplannen bezwaar te maken.

Gelderland

Tips en trucs voor actie

42.

Vraag

Effect

Wat kunnen we doen om de bouw van een kantoortoren tegenover
ons huis tegen te gaan?
Een groep bewoners wordt verrast met plannen voor de bouw van de
grootste kantoortoren van Nederland pal voor hun huis. De groep
burgers begint zich net te organiseren om zich tegen de bouwplannen
te verweren. Ze vragen zich af waar ze allemaal op moeten letten.

De groep heeft advies gekregen voor
het opzetten van de samenwerking en
ze zijn daarmee voortvarend aan de
slag gegaan.

Zuid Holland
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43.

Gelderland

44.

Limburg

Wat kunnen we nog (meer) doen om de plannen van de gemeente
tegen te gaan?
(wijkontsluitende weg wordt doorgaande weg.)
Een verkeersontsluitende weg van een wijk dreigt een doorgaande
weg te worden wat een verveelvoudiging van het aantal voertuigen per
etmaal betekend. Een groep burgers heeft zich georganiseerd om dit
tegen te gaan, zij voeren al een sterke lobby. Zij zoeken deskundigen
voor als het officiële inspraaktraject van start zal gaan en zij willen
graag tips en trucs.

De groep burgers heeft tips en trucs
gekregen voor het actievoeren en de
toezegging dat het Burgernetwerk
deskundigen zal zoeken als het
officiële traject van start gaat. De
plannen zijn te goede veranderd
voordat het officiële traject van start is
gegaan.

Wat kan ik nog doen om de (wan)toestanden rondom een ijssalon
in mijn dorp tegen te gaan?
Een burger vecht al lange tijd tegen de (wan)toestanden rondom een
ijssalon in zijn dorp. De ijssalon heeft onder andere illegaal een
parkeerplaats naast het huis van de burger aangelegd en bevoegd
gezag doet zijn inziens meer moeite om het te legaliseren dan om de
illegale situatie aan te pakken. Al tientallen brieven, gesprekken,
telefoontjes zijn gepleegd, maar er verandert niets.

De burger is al zeer goed bezig
doordat hij alles documenteert en
inspraak levert waar hij kan; het
Burgernetwerk team geeft aan dat hij
vooral moed moet houden en geeft
nog wat mogelijkheden waarmee de
burger verder kan.

Vraag

Effect

Is de bescherming van dieren in een sloot (kikkers, salamanders)
wettelijk geregeld bij werkzaamheden aan of dichtgooien van een
sloot?
Een boer is voornemens op zijn land een aantal sloten dicht te gooien.
Hij heeft hiervoor al toestemming gevraagd en gekregen van het
waterschap, mits er nieuwe opvangcapaciteit komt voor het water.
Vragensteller maakt zich echter zorgen over het leven in de sloot
(kikkers, salamanders) en vraagt zich af of er geen wetgeving is die de
dieren beschermt bij dergelijke werkzaamheden.

Burger geïnformeerd, en die gaat met
verworven kennis aankloppen bij
waterschap en gemeente.

Natuur

45.

Friesland
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Veiligheid

46.

Gelderland

Vraag

Effect

Gevraagd: een deskundigenoordeel over
brandveiligheidsrapporten.
Er bevindt zich een grote hout op- en overslag in een bosrijke
omgeving. De buren maken zich ernstig zorgen over de
brandveiligheid. De gemeente heeft een brandveiligheidsrapport laten
opstellen en vervolgens ook nog een tweede rapport. De buren willen
graag een deskundigenoordeel over de rapporten.

Burger begrijpt waarde van de
rapportages.
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