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Raadsfracties VVD en Lokaal Belang
De heer J. van Schaik en de heer S. Velt

Geachte heer Van Schaik en heer Velt,

Op 21 april 2022 hebben uw fracties op grond van artikel 42 van de 
Organisatieverordening schriftelijke vragen gesteld inzake Quadvereniging de 
Zandhappers en de activiteiten van illegale crossers op Harselaar.

Quadvereniging de Zandhappers

1. Hoe verklaart het college dat illegaal crossen niet wordt gehandhaafd en crossen door 
Quadvereniging de Zandhappers niet wordt gedoogd?
Crossen op Harselaar is niet toegestaan, omdat dit in strijd met de regelgeving is. 
Daarom gedogen wij het crossen door De Zandhappers ter plaatse niet en treden wij 
daarnaast in beginsel ook handhavend op tegen anderen die daar illegaal crossen. 

2. Deelt het college met ons de mening dat de opgeleverde negatieve publiciteit door de 
illegale crossers weerslag kan hebben op het proces rondom de huisvesting van 
Quadvereniging de Zandhappers? En is het college het met ons eens dat dit te allen tijde 
voorkomen moet worden?
De huisvesting van De Zandhappers wordt op eigen merites beoordeeld. Illegale 
crossactiviteiten door derden hebben daar geen invloed op.

3. Gegeven de extra pijn die opspeelt bij Quadvereniging de Zandhappers (zie artikel 
Barneveldse Krant d.d. 30 maart 2022): Kan het college aangeven in welk stadium de 
ondersteunende en actieve houding van de gemeente richting de omgevingsprocedure 
van de Quadvereniging de Zandhappers zich bevindt?
De Omgevingsdienst de Vallei (OddV) kan de aanvraag om omgevingsvergunning 
formeel pas in behandeling nemen als deze volledig is ingediend. Hoewel dat op dit 
moment nog steeds niet het geval is, is inmiddels met De Zandhappers afgesproken om 
de aanvraag per aspect te beoordelen, te beginnen met het mogelijk meest knellende 
aspect ‘geluid’. Wij gaan ervan uit dat deze getrapte wijze van toetsen tot meer voortgang 
zal leiden. Een inschatting wanneer deze procedure afgerond zal zijn valt op dit moment 
echter nog niet te geven.

Illegale crossers

4. Is het college het met onze fracties eens dat illegaal crossen met crossmotoren op de 
Harselaar zeer ongewenst is en voorkomen moet worden?
Ja, het illegale crossen op Harselaar is in strijd met de regelgeving en daardoor een 
onwenselijke activiteit. 



Blad 2 

5. Is het college zich er van bewust dat er sprake kan zijn van een aanzuigende werking 
als onder crossers in de regio bekend is dat er op de Harselaar zonder ingrijpen gecrosst 
kan worden?
Illegale crossactiviteiten op Harselaar zouden wellicht een aantrekkende werking kunnen 
hebben. Na het beëindigen van de coronamaatregelen zijn echter veel legale 
crosslocaties weer opengegaan en is het aantal meldingen van illegale crossactiviteiten 
in Barneveld gedaald.

6. Wat is de reden dat het college niet gehandhaafd heeft toen bekend werd dat de 
illegale crossers overlast veroorzaakten? Is het college bereid om alsnog handhavend 
op te treden als zij zich weer op de Harselaar vertonen?
Bij de politie en de BOA’s zijn meldingen binnengekomen over de crossactiviteiten op 
Harselaar en daar hebben zij binnen de juridische mogelijkheden ook handhavend tegen 
opgetreden. Er is dus aandacht voor de illegale crossactiviteiten en er wordt actief op 
ingezet om deze activiteiten tegen te gaan.

7. Wat is de reden dat het college de omgewaaide bouwhekken op de Harselaar niet 
heeft herplaatst nadat er melding van is gemaakt bij de gemeente?
Omgewaaide bouwhekken zullen op enig moment weer rechtgezet worden, maar met 
bouwhekken kan niet volledig worden voorkomen dat personen zich toegang tot het 
terrein verschaffen en er gaan crossen. Handhavend optreden na vaststelling van de 
illegale activiteiten is de aangewezen wijze om dergelijke illegale activiteiten tegen te 
gaan.

8. Welke concrete stappen gaat het college zetten om deze illegale crossers blijvend te 
weren van de Harselaar?
Zie de beantwoording van vraag 6 en 7.

9. Hoe kijkt het college naar een ‘overlast telefoon’ waar inwoners in de avonduren en 
weekenden overlast rechtstreeks kunnen melden aan de handhaver-van-dienst?
Eventuele klachten over (geluids)overlast vanwege illegale crossactiviteiten kunnen naar 
onze mening het beste gemeld worden bij ‘S@men’ (milieuklacht.gelderland.nl). 
S@men is een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland, provincie Noord-
Brabant, de Gelderse, Brabantse en Zeeuwse Omgevingsdiensten en een aantal 
Gelderse gemeenten. Een ingediende melding wordt vanuit S@men doorgestuurd naar 
de verantwoordelijke overheidsinstantie, die de melding dan verder afhandelt.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester


