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Toch paramotors in de uiterwaarden van Oosterbeek en Doorwerth?
Woensdag 16 januari heeft de Raad van State bepaald dat de burgemeester bevoegd is voor de
behandeling van de Verklaring van Geen Bezwaar voor het opstijgen van een paramotor vanuit de
uiterwaarden. Weigeren kan alleen als de openbare orde of veiligheid in het geding zijn. Of en hoe
de burgemeester hierin ook rust, landschap, natuur en draagvlak mee kan wegen is de vraag. Vijf
Dorpen in ’t Groen, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en de Stichting Geluidshinder Rosande
hebben net als de gemeente hierover een proces tegen de Paramotorclub Nederland gevoerd. Alle
partijen zijn zeer teleurgesteld in de uitspraak en beraden zich op vervolgstappen.
De uiterwaarden zijn feitelijk geschikt om als luchthaven te dienen, oordeelde de Raad van State, en
daarom moet de burgemeester de aanvraag voor een Verklaring van Geen bezwaar in behandeling
nemen. De minister heeft namelijk in 2015 die bevoegdheid aan de burgemeester toebedeeld.
Volgens de ministeriële regeling mag de burgemeester alleen een Verklaring van geen bezwaar
weigeren wanneer de openbare orde of veiligheid in het geding zijn. Wat je hier wel of niet onder
mag verstaan, zal de toekomst duidelijk maken. De vraag is of de burgemeester beperkingen in de
verklaring kan opnemen. Zoals het aantal keren dat maximaal opgestegen mag worden, het
verbieden van activiteiten bij de aanwezigheid van broedvogels of trekvogels, of ten aanzien van de
geluidbelasting van de omgeving.
Dat inwoners het opstijgen en rondvliegen van paramotors niet zien zitten, moge duidelijk zijn uit de
meer dan 200 bezwaarschriften die eerder hiertegen zijn ingediend. Ook de Provincie Gelderland
heeft eerdere verzoeken voor vergelijkbare vergunningen voor incidenteel opstijgen afgewezen
omdat de uiterwaarden natuurgebieden zijn die bescherming verdienen. De Provincie mag namelijk
wel nadere regels stellen en meer inhoudelijk afwegen dan de burgemeester.
De belangenorganisaties zijn van mening dat het spreekwoord ‘gelijke monniken gelijke kappen’ van
toepassing moet zijn. De politiek (provinciaal, lokaal en ook landelijk) zou daarom bij structurele
activiteiten van paramotors rekening behoren te houden met de leefomgeving van aanwonenden en
met de bescherming van natuur- en landschapswaarden. In de uitwaarden en de aangrenzende
stuwwal van de gemeente Renkum zijn stilte en rust zijn kernkwaliteiten volgens de Provincie
Gelderland. Deze waarden zouden juist bevorderd moeten worden, in plaats van aangetast door
opstijgende en overvliegende paramotors. Als belangenorganisaties zullen wij de politici hierop
aanspreken en opnieuw bezwaar aantekenen, mocht er alsnog toestemming worden verleend voor
het opstijgen van paramotors in onze mooie uiterwaarden.
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