Dames en Heren, Goedenavond,
Allereerst zal ik mijzelf voorstellen: Ik ben Albert Oudendijk, sinds 2003 eigenaar van een
deel van het boerderijencomplex Middenduin. Samen met mijn partner Carlina Smit
bewoon ik deze historische locatie in SantpoortZuid.
In April 2004 koopt Natuurmonumenten het overige deel van het boerderijencomplex en
eind 2010 wordt het in erfpacht uitgegeven aan de firma Ekogrön, een bedrijf met onder
andere zeven Haflingerpaarden welke aan klanten worden verhuurd.
Omdat onze woonkeuken zich op slechts twee meter van de stal bevind worden  in
overleg met ons  zowel door de milieudienst IJmond als Natuurmonumenten schriftelijke
voorwaarden vastgelegd waaraan het bedrijf Ekogrön zich moet houden.
Naar aanleiding van deze glasheldere afspraken besluiten wij het oudste deel van ons
Rijksmonument uit 1683 ingrijpend en voor veel geld te restaureren. Immers: Door
genoemde afspraken zou de overlast beperkt blijven en ons woongenot nauwelijks worden
aangetast.
Helaas, vanaf het eerste seizoen worden alle gemaakte afspraken geschonden en ervaren
wij ernstige overlast. Wij gaan hierover via mails, brieven en gesprekken in overleg met de
milieudienst IJmond en wethouder Wim Westerman.
Tijdens de collegevergadering van 11 december 2012 stelt Johan van Ikelen vragen over
deze kwestie waarna wij via de pers onterecht in een bijzonder negatief daglicht worden
geplaatst.
Op 7 januari 2013 sturen wij als reactie een brief aan alle leden van de gemeenteraad.
Ondanks dat wij vele schriftelijke aanwijzingen en bewijzen overleggen komen wij geen
stap verder. De milieudienst lijkt er niet op uit de door hun zelf gestelde regels te
handhaven.
Wij zijn nog opgevoed met "afspraak is afspraak" maar dat geldt blijkbaar niet meer in
deze tijd. Wij krijgen stellig de indruk dat de belangen van Natuurmonumenten en Ekogrön
boven de  nota bene door hunzelf gemaakte  afspraken gaan.
Zowel door de gemeente als door de milieudienst wordt afhoudend gereageerd en (onder
andere terugbel) afspraken worden bij herhaling niet nagekomen. Ik moet zelf steeds
opnieuw achter de zaak aan. Het lijkt er sterk op dat men ons ziet als de lastige partij.
Onterecht, het zijn toch écht Natuurmonumenten en Ekogrön die de afspraken niet
nakomen.
Als reactie op de laatste brief van wethouder Westerman stuurden wij op 1 juni jongstleden
ons antwoord. Omdat hierop een zéér teleurstellende schriftelijke reactie is ontvangen en
wij ons niet bij de gang van zaken neer leggen heb ik hierbij gebruik gemaakt van het
spreekrecht.

Wij stellen dat de firma Ekogrön een inrichting in de zin van de wet milieubeheer is, dit
omdat de aanwezige activiteiten en de jurisprudentie hierover ondubbelzinnig zijn. Het
gaat hier namelijk om vijf of meer paarden, minstens 7 boxen en gebruik door derden.
Dames en Heren, hartelijk dank voor uw aandacht.

