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Golfclub teleurgesteld in gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Voorzitter Bert Westendorp van de golfclub Broekpolder in Vlaardingen is
teleurgesteld in de gemeente. Vlaardingen maakt bezwaar tegen het besluit van het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om de golfbaan te bestempelen als
natuurterrein.
De gemeente loopt 12.000 euro aan onroerend zaakbelasting mis doordat de golfbaan in de
Broekpolder wordt bestempeld als natuurschoon. De golfbaan deed met succes een beroep op
een wet, nota bene uit 1928, de natuurschoonwet. Meer golfclubs in Nederland hebben
overigens die route bewandeld.
Vlaardingen tekent hiertegen beroep aan, nadat een eerder bezwaar al niet-ontvankelijk werd
verklaard. De gemeente was te laat, maar zij stelt dat zij juist door het ministerie te laat op de
hoogte was gesteld.
Blankenburgtunnel
Zegt de gemeente dat het de golfclub te doen is om de ozb, voorzitter Bert Westendorp van de
golfclub betwist dat op zijn beurt. ,,De aanleiding om een beroep te doen om op deze wet,
waren de geruchten rondom de aanleg van de Blankenburgtunnel. Je hoorde steeds verhalen
dat er naast de aanleg van deze tunnel óók de A24 zou worden aangelegd. Deze snelweg zou
in het verlengde van de Blankenburgtunnel komen.
De A24 zou de Vlaardingse golfbaan kruisen om een aansluiting te maken op de A4. In de
verhitte discussie die de afgelopen jaren rond de aanleg van de Blankenburgtunnel werd
gevoerd, spraken de tegenstanders de vrees uit dat ook de A24 er zou komen.
Minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft aangegeven dat zij niet de
intentie heeft om de A24 aan te leggen.
Westendorp: ,,Maar mocht die A24 er wel komen, dan hebben we daar wel last van. De
golfbaan ligt precies in het gebied. Dat het scheelt in het betalen van de onroerend
zaakbelasting, is voor Westendorp een leuke bijkomstigheid, maar wel bijzaak.
,,Het is zuur dat de gemeente nu beroep aantekent. Het kan heel lang duren voordat er
duidelijkheid komt Wie weet gaat dat wel jaren duren, vreest Westendorp.

