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Geachte heer, mevrouw,

Langs deze weg maak ik bezwaar tegen de afgegeven vergunning met bovenstaand kenmerk. 

Vanwege nog lopende procedures (herziening bestemmingsplan en aanvraag beschermd gebied) maak ik 
bezwaar bij het starten van onomkeerbare werkzaamheden in de Lutkemeerpolder. Mede gelet op motie K 
aangenomen op 19 december 2018 met nummer 1395 waarin onder andere wordt overwogen dat  “Zoveel 
en zolang mogelijk behoud van open akkers relevant is voor klimaatadaptie en biodiversiteit” en “Geen 
gronden te verharden c.q. bouwrijp te maken, voordat de nieuwe gebruikers bekend zijn, de 
reserveringsovereenkomsten en de ontwikkeling van die kavels definitief zijn.”

Er is daarnaast een verzoek gedaan door de gemeente tot wijziging van het bestemmingsplan. Ook op dit 
verzoek is nog geen besluit gevallen. Dit dient dus eerst afgewacht te worden totdat een wijziging heeft 
plaatsgevonden. Op dit moment is de situatie te onzeker en de uitgifte van een vergunning is onder deze 
omstandigheden niet mogelijk danwel voorbarig.

Het Flora- en Faunaonderzoek is nog niet afgerond. Het starten van werkzaamheden is daarom voorbarig en
getuigt van een onjuiste afweging van belangen. Daarbovenop is het op dit moment broedseizoen. In de 
vergunning wordt hier geen rekening mee gehouden en worden er geen nadere eisen gesteld aan de 
bescherming van de natuur. 

Daarbij loopt er nog een onderzoek en rechtszaak naar frauduleuze handelingen en corruptie bij 
bestuurders. Een betrokken bestuurder, dhr Jelle K.(Seku BV) wordt op dit moment strafrechtelijk vervolgd. 
Dit maakt dat de samenwerking van de gemeente met deze partij voor realisatie van Businesspark Osdorp 
Lutkemeer( fase 2 volgens Gem Lutkemeer) in het geding is en daarmee ook uitvoering daarvan. 

Het is daarom van belang om deze onderzoeken af te wachten alvorens over te gaan tot uitgifte van 
vergunningen en zo onomkeerbare handelingen te faciliteren. 

Op de achterzijde van deze brief vindt u mogelijk meer bezwaren. Eveneens behoud ik mij het recht voor de
gronden later aan te vullen. Graag word ik op de hoogte gehouden van verdere afhandeling
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