STICHTING MILIEUGROEP ZUILEN
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3506GN Utrecht

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Utrecht
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3500 CE UTRECHT

Utrecht, 11 maart 2019
Geacht College,
Al vele jaren ervaren bewoners van de wijk Zuilen geluidsoverlast van de activiteiten van
Motorcross Club Utrecht, die een terrein huurt van de gemeente Utrecht aan de
Isotopenweg 26 te Utrecht.
Milieugroep Zuilen treedt op als belangenbehartiger van de bewoners van de wijk in geval
van overlast. Vanuit deze rol heeft Milieugroep Zuilen samen met de gemeente en
Motorcross Club Utrecht gezocht naar manieren om de overlast naar een aanvaardbaar
niveau te brengen.
Een onderdeel hiervan was de toezegging voor de bouw van een geluidswerende
constructie door Motorcross Club Utrecht. Deze had inmiddels een jaar geleden al
gerealiseerd moeten zijn, maar staat er nog steeds niet. Met de bouw is niet eens begonnen
terwijl het cross-seizoen per 1 maart weer is gestart.
Ook heeft Motorcross Club Utrecht weer om verruiming van de vergunning gevraagd, zodat
ook met tweetakt motoren gereden mag worden. Wij hebben daar bezwaar tegen
aangetekend. Dit is afgewezen, maar tegelijkertijd erkent de gemeente met de volgende
zinsnede dat er overlast wordt ervaren: “Dit neemt niet weg dat bezwaarmakers en
omwonenden het geluid als herkenbaar en (zeer) hinderlijk ervaren.” Ook de
verantwoordelijke van de RUD die de metingen heeft uitgevoerd heeft aangegeven dat het
“erg duidelijk hoorbaar” was. (Brief met kenmerk 5423319).
In artikel 5 lid 4 van de huurovereenkomst tussen gemeente Utrecht en Motorcross Club
Utrecht (contract 101842) staat “De huurder verplicht zich geen overlast voor de buren en
verdere omgeving te veroorzaken”.
Op grond van bovenstaande verzoekt Milieugroep Zuilen de huur van het terrein aan de
Isotopenweg 26 aan Motorcross Club Utrecht op te zeggen, op grond van artikel 16 lid 2 van
de huurovereenkomst (verzuim).
Met vriendelijke groet,
Secretaris Milieugroep Zuilen
Postbus 9567
3506GN Utrecht

K.v.K. Utrecht nr. 30243664
Bank: ING nr. NL93 INGB 0005 8423 05

E-mail: secretaris@milieugroepzuilen.nl

