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Hengelo,

BEZWAARSCHRIFT
Geacht bestuur,
Bij uw besluit van 20 februari 2006 heeft u aan de Universiteit Twente een keurontheffing verleend voor de
waterloop 20-13-1-13 en 20-13-1-1 (vijvers UT terrein). Bijgaand gelieve u in kopie aan te treffen het
bestreden besluit. De navolgende belanghebbenden, door wie ondergetekende daartoe is gemachtigd,
maken bij deze bezwaar tegen uw besluit.
Alle Bewoners van de Achterhorst te Enschede
en de Hengelsportvereniging Carperdiëm, UT-kring

te Enschede

I. Verschoonbare termijnoverschrijding
Clienten werden afgelopen maandag onaangenaam verrast door de plannen van de UT om de vijvers
aan De Horst/Achterhorst te veranderen. De vijvers worden op dit moment met grote inzet gedempt.
Van deze plannen zijn cliënten vooraf niet in kennis gesteld. Cliënten is vandaag gebleken, dat voor
het dempen van de vijvers op 20 februari 2006 een keurontheffing is verleend. Van deze ontheffing
heeft u geen algemene mededeling gedaan. De ontheffing is niet publiekelijk bekend gemaakt. Reden
waarom de termijnoverschrijding verschoonbaar is en dit bezwaarschrift ontvankelijk.

II. Pro forma bezwaar
Vanwege het verstrijken van de daarvoor beschikbare termijn, wordt het onderhavige bezwaarschrift op
nader aan te voeren gronden ingediend. Het dempen van de vijvers stuit op grote bezwaren. Dit is een
onverantwoorde ingreep in de landschappelijke omgeving als ook in en het ecologisch systeem. Er zijn al
tientallen dode vissen aangetroffen.
Cliënten worden ernstig in hun woongenot geschaad als de vijvers worden gedempt. De visrechten van de
Hengelsportvereniging Carperdiëm wordt daardoor teniet gedaan. De belangen van cliënten heeft u
ten onrechte niet in uw afweging betrokken. Uw besluit voldoet daarmee niet aan formele en materiële
eisen van zorgvuldigheid.
III. Rapport “Mogelijkheden Beektracé Ledeboerpark en UT-terrein”
Met de werkzaamheden wordt vooruitgelopen op de voorkeurvariant in het rapport “Mogelijkheden
Beektracé Ledeboerpark en UT-terrein”. Begin deze week hebben cliënten van dit rapport kennis
genomen. Een kopie daarvan treft u eveneens hierbij aan. Naar cliënten hebben begrepen, wordt dit
rapport nog voor inspraak vrijgegeven. Omdat de plannen nog niet definitief zijn, is de keurontheffing van
20 februari 2006 prematuur Ook dat is reden om de ontheffing in te trekken.
IV. Toezicht
Cliënten hebben de indruk dat de werkzaamheden afwijken van de verleende ontheffing. Wilt u daarop
met spoed controleren en zonodig actie ondernemen. Mag ik ervan uitgaan dat u mij van uw bevindingen
op de hoogte stelt.
V. Verzoek voorlopige voorziening
Cliënten willen niet voor een voldongen situatie worden geplaatst. De werkzaamheden om de vijvers te
dempen zijn in volle gang. Vrachtwagen met zand voeren af en aan. Cliënten hebben daarom tegelijk met
dit bezwaarschrift, bij de rechtbank een voorlopige voorziening gevraagd tot schorsing van het
ontheffingsbesluit.
In afwachting van uw spoedige nadere berichten,
Hoogachtend,
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