
Geachte voorzitter en raadscommissie,      6 oktober 2020 

Ik ben nog steeds Nico Bos en spreek in namens 81 medestanders uit de omgeving Kerklaan die zich 

afvragen waarom de hobby van 1 agrariër het leven van de gehele omgeving zuur kan maken. Wat is 

de zin!  

Kunnen de voorstanders van deze kennel vanavond  aangeven wat precies de meerwaarde van deze 

ontwikkeling in onze omgeving is die op alle fronten in strijd is met uw bestemmingsplan? Waarom 

zou u dit nu wel toelaten en tijdens de bestemmingsplan procedure niet, er is niets veranderd! 

De rechter oordeelt nu dat uw raad het laatste woord heeft, niet uw college. 

De rechter vraagt  u niet alleen over het wel of niet afgeven van een VVGB, maar de strijdigheden 

met het bestemmingsplan inhoudelijk te toetsen aan de regels die staan vermeld in hoofdstuk 4 van 

het afwijkingsbesluit 2014.  

Het is dus geen politieke keuze om blind mee te gaan met het college of uw wethouder,  maar dat u 

zich als gekozen volksvertegenwoordigers verdiept in deze materie en als fractie of persoon de juiste 

afwegingen maakt. 

Wij stellen dan ook voor om een raadscommissie in te stellen die het verzoek van de rechter uitvoert 

en u van zijn bevindingen op de hoogte stelt alvorens u een besluit neemt over het al dan niet 

afgeven van een VVGB. In beide gevallen moet het besluit onderbouwd worden. 

De raad kan geen VVGB afgeven als de afwijkingen strijd opleveren met de gemeentelijke richtlijnen 

van het afwijkingen beleid. Wij constateren dat daar punt 1 t/m punt 5 strijdig zijn. 

Sterker, ook het college vind dat de activiteit niet past binnen de geldende of in ontwerp 

neergelegde visies en beleidskaders van de gemeente, provincie en rijk, immers op pagina 39 van het 

bestemminsplan staat dat nieuwe geluidsbronnen in dit plan niet zijn toegestaan. Dit ene punt is 

volgens het juridisch college advies al voldoende om een VGGB te weigeren. 

Ook is er nog steeds strijd met de provinciale regelgeving. De PRV op blz. 15 geeft aan dat 

omliggende agrarische bedrijven geen hinder mogen ondervinden van deze ontwikkeling. De rechter 

heeft juist om die reden zowel de buren als restaurant Flores ontvankelijk verklaard. 

Op basis hiervan ontstaat er strijd met een goede ruimtelijke ordening en kan de VVGB volgens de 

wet omgevingsrecht (Wabo) niet worden afgegeven. Ook de gerechtvaardigde verwachtingen zijn 

geen aanleiding om een VVGB te verstrekken, de raad moet dit zelfs in zijn afwegingen negeren.  

Vervolgens wil ik uw commissie aan de hand nemen met enkele ambtelijke stukken die via de WOB 

zijn verkregen en openbaar zijn. 

Dit zijn losse alinea´s die aangeven hoe men ambtelijk wet en regelgeving aanpast om bijna alle 

fatale argumenten uit onze zienswijzen te elimineren. Voor nota bene 1 agrariër verdwijnen er na 

overleg met een provinciale ambtenaar in 2016 geruisloos bijna alle strijdige provinciale regels die 

voor de gehele provincie gelden… je kan toch niet staande houden dat dit onder lobbyen valt?  

Zie bijlagen






