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Raad en College van B&W Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen

Loenen aan de Vecht, 18 juni 2019

Onderwerp:

melding van mogelijk probleem inzake de integriteit van ambtelijke organisatie en College
tegen (belangen en besluiten) van de Raad en omwonenden

Noot:

dit stuk is aangepast ten behoeve van verdere publicatie

Geachte Raad, L.S.,
Buurtbewoners van de Kerklaan, Slootdijk, Ludgerushof, Rijksstraatweg en de Werf en omgeving zijn
bijzonder ontstelt wegens de formele publicatie van de omgevingsvergunning inzake de hondenkennel met
maximaal 68 honden aan de Rijksstraatweg 188. Wij konden ons niet voorstellen dat het subjectieve belang
van een enkele ondernemer notabene nog wel voor een nevenfunctie en niet eens voor een hoofdfunctie,
op zou kunnen wegen tegen het belang van 55 omwonenden, zijnde het behoud en garantie van een
aanvaardbaar woon en leefklimaat.
Dat het College het ambtelijk advies heeft opgevolgd geeft blijk van het feit dat het ambtenarenkorps op zijn
positiefst autonoom besluiten neemt en wet- en regelgeving naar believen aanpast om raadsbesluiten te
ondermijnen. De negatieve variant is dat het College hier wél weet van heeft en zijn medewerking daaraan
geeft. Wij nemen dat het College zeer kwalijk.
Doel van dit schrijven is het College te overtuigen alsnog afstand te nemen van het discutabele Collegeadvies
dd. 6 maart 2019. Wij verzoeken het College vervolgens terug te komen op haar Collegebesluit van 2 april
2019, c.q. de publicatie wordt teruggedraaid. Als ‘stok achter de deur’ alternatief vragen wij de Raad
correctief in te grijpen en alsnog haar (voorgaande) besluiten gestand te doen.
N.a.v. de onder WOB verkregen stukken verzoeken wij de burgemeester die ‘integriteit en behoorlijk
bestuur’ in haar portefeuille heeft, een inhoudelijk onderzoek te starten naar de jarenlang aanhoudende
inspanningen van de betrokken Colleges en ambtenaren, die hiermee sinds 2007 zelfs al verschillende
Gemeenteraden en hun besluiten hebben tegengewerkt.
Deze informatie zal ook aan de Raad worden gericht zodat ook zij zich van het e.e.a. op de hoogte kan
stellen. Hieruit kan zij haar conclusies trekken.
EXECUTIVE SUMMARY
De recent (= ontvangen 31 mei 2019) verkregen stukken1 geven een overtuigend bewijs dat voormalige
Colleges en de ambtelijke organisatie, alsmede vergunningsaanvrager (of zijn vertegenwoordiger) met elkaar
lijken samen te spannen om de door hen gewenste hondenkennel linksom of rechtsom te realiseren.
Dit is in directe tegenspraak met de wens van de verschillende Gemeenteraden, die allen (het speelt vanaf
2007, dus zo’n 4 á 5 verschillende Gemeenteraden) beslissingsbevoegd waren en deze non-hondenkennelwens dus ook hebben vastgelegd in Raadsbesluiten.
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Zie bijlage 1

In de extra bijlagen zijn verdere onderbouwingen toegevoegd van de algehele hondenkennel geschiedenis.
Dit betreft:
bijlage 3 – VERKORTE WEERGAVE – ANALYSE WOB VERZOEK DOCUMENTEN (6 bladzijden);
bijlage 4 – AMBTELIJK OPGESTELD TIJDSPAD (3 bladzijden).
ALGEMENE ONDERBOUWING
Het College, in samenspraak met de ambtelijke organisatie, heeft niet geaarzeld om:
- de Raadsargumenten die een fundament waren onder het verweer in de door de vergunningaanvrager
aangespannen rechtszaak tegen de Raadsbeslissing de hondenkennel te weigeren, effectief onderuit te
halen door 1,5 maand voor de rechtszaak2 een ‘wijzigingsbesluit’3 te nemen. Hierdoor vielen 2
weigeringsgronden onder het verweerschrift van de Raad weg en werd de rechtszaak feitelijk in het
voordeel van de aanvrager beslist;
- vervolgens werd ons, als indieners van een zienswijze tegen de hondenkennel en dus tegen het
‘wijzigingsbesluit’, 3 weken vóór de rechtszaak per brief (van 7 maart 2011) gemeld dat ‘onze zienswijze
ongegrond was verklaard’, o.a. omdat het ‘wijzigingsbesluit’ niets met de hondenkennel te maken zou
hebben4;
- één dag ná het verzenden van deze afwijzingsbrief aan ons, namelijk op 8 maart 2011, werd de
Rechtbank per brief5 namens het College ingelicht dat het door het College genomen wijzigingsbesluit
tot gevolg had dat er 2 gronden uit het verweerschrift van de Raad tegen de hondenkennel waren
‘opgelost’. Er bleef één grond over: de geluidsoverlast;
- alhoewel de Raad en het College al door de Bezwaarcie waren gewezen op de zwakke onderbouwing van
dit geluidsoverlast argument, heeft het College en de ambtelijke organisatie, dit argument nota bene
namens de Raad niet verder onderbouwd, ondanks het tijdsinterval van ruim 2 jaar die er tussen beide
(Bezwaarcie- en rechts-) zaken lag6.
Daarnaast zijn de volgende bijzonderheden te melden, die worden, en/of zijn, behandeld in separate
stukken7. Deze betreffen:
- het verzwijgen naar Provincie, Raad en belanghebbenden van 3 directe weigeringsgronden, totdat
toevalligerwijs de Provincie deze eind 2014 opmerkt (strijd met de PRV) en de belanghebbenden dit
oppikken en deze ook opvoeren (ambtelijk meldt men aan het College: .. de belanghebbenden ‘zijn de
strijdigheid met het PRV op het spoor gekomen…’);
- het daardoor oplopen van vertraging met het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord (LGN), onze
zienswijzen melden o.a. deze grond;
- het daardoor ambtelijk niet meenemen van onze zienswijzen als ambtelijke oplossing, waar wij uiteraard
tegen in verzet gaan;
- het vervolgens door de Wethouder voorstellen om de hondenkennel uit het bestemmingsplan te halen.
Berenschot meldt hierover dat de vergunningaanvrager ambtelijk dringend is geadviseerd wegens ‘de
negatieve houding van de Raad’ de hondenkennel uit het bestemmingsplan terug te trekken;
- het feit dat, nadat de aanvrager daartoe een brief schrijft, de Raad terecht stelt dat zij hierover gaat en
eist (onder dreiging met een motie) dat de Raad beslissingsbevoegd blijft. De Wethouder zegt dit
(duidelijk tandenknarsend) toe;
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Wijzigingsbesluit dd. 15 februari 2011, zittingsdatum Rechtbank 1,5 maand later op 29 maart 2011
Het ‘wijzigingsbesluit’ betreft het vergroten van het bouwvlak
4
Zie omkaderde stukje op bladzijde 3 van dit schrijven
5
Zie bijlage 1, bladzijde 1
6
Rechtszaak zitting op 29 maart 2011 en Bezwaarcie advies dd. 19 februari 2009. Het Bezwaarcie advies stelt
vervolgens: “Nu hiervan (= het negatieve milieudienst advies) toch wordt afgeweken kan niet worden volstaan met het
aanvoeren van subjectieve gronden.”. College en ambtelijke organisatie hebben in die ruim 2 jaar niets met dit advies
gedaan
7
Zie bijlagen 3 en 4
3

1) "Met het vaststellen van het wijzigingsplan heeft het College indirect besloten dat twee (binnenplanse)
weigeringsgronden, genoemd in het weigeringsbesluit van 5 oktober 2009, voor een hondenpension
met buitenverblijven op voornoemd perceel, feitelijk zijn komen te vervallen....".
En:
2) "Met de planwijziging valt het geweigerde bouwplan (noot: de hondenkennel – HL/NB) immers geheel
binnen de nieuwe bouwstede, dat volgens de planregels geheel mag worden volgebouwd, waardoor ook
de weigering qua landschappelijke inpassing in feite is komen te vervallen...".
Bovenstaande schuurt nog eens extra als we in overweging nemen dat het (onbevoegde) College zonder
blikken of blozen de fundamenten onder het Raadsbesluit en de daartegen door de aanvrager gevoerde
rechtszaak volledig elimineert. Dit wordt ook nog eens bevestigd door het in de pleitnota opgenomen
argument:
“beroep van
van AssumDelft Advocaten namens Hondenpension
Landleven tegen de in bezwaar geweigerde bouwvergunning 1e fase en vrijstelling ex artikel 19 lid 1
WRO (oud) voor een hondenpension aan de Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht van 5
oktober 2009
Zitting
: 29 maart 2011 om 11.30 uur
Steller
:
”
“Vooropgesteld wordt dat – zoals vermeld in de brief van 8 maart 2011 - op dit moment in feite twee
weigeringsgronden zijn komen te vervallen, welke ten tijde van de besluitvorming nog wel relevant
waren. Met het vaststellen van het wijzigingsplan door het college zijn de weigeringsgronden
aangaande de overschrijding van het bouwvlak en de landschappelijke inpassing feitelijk komen te
vervallen. Bij de vaststelling van het wijzigingsplan zijn deze zaken immers afgewogen.
Formeel heeft de gemeenteraad deze gronden overigens niet laten vervallen.”
Inderdaad: de Raad gaat hierover en weet nergens van. De Raad heeft de gronden dan ook formeel nooit
(kunnen) laten vallen. De Raad wordt fenomenaal in de wielen gereden door het ‘wijzigingsbesluit’ van
College en ambtelijke organisatie die nota bene de belangen van de Raad zouden moeten
vertegenwoordigen!
Daarnaast blijkt uit het College-advies zelf12 dat het bekend was dat de toepassing van de regel enigszins
schuurde met de feitelijke bedoeling uit het bestemmingsplan van de gevonden ‘oplossing’:
3) “Hoewel het hier strikt genomen niet gaat om een nieuw te vestigen bedrijf en een nieuwe
bouwstede….”.
Het bestemmingsplan (ook het vigerende) eist daarnaast dat een uitbreiding van een bouwvlak c.q.
bouwstede gemotiveerd moet zijn op basis van een ‘agrarische noodzaak’. Het betreft dus een valselijk
motief dat ambtelijk bewust lijkt te zijn gebruikt om de kennel als nevenfunctie (evident dus géén agrarische
noodzaak) mogelijk te maken. Het is dus ook nog eens rechtstreeks in strijd met het bestemmingsplan.
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Bijlage 1, tweede en laatste bladzijde van het College advies dd. 3 februari 2011 het stukje tekst in de alinea boven
het kopje ZIENSWIJZEN

EIND CONCLUSIE
Zoals reeds eerder gesteld is het evident dat dit een ’continue proces (is) van het omzeilen van de Raad, het
ondermijnen van Raadsbesluiten en het feitelijk zelfs glashard tegen Raadsbesluiten in werken door de
ambtelijke organisatie, gesteund door het College’13 is. Sterker, wij zijn van mening dat hiermee bewezen lijkt
dat er van een gezamenlijke (bewuste of onbewuste) actie van aanvrager, ambtelijke organisatie, College,
Provincie en contractor (SAB – op instructie van de opdrachtgevers) sprake is om Raadsbesluiten ‘tegen te
werken’.
VERDER VERZOEK
Gezien bovenstaande hebben wij de Burgemeester, als ‘waker van de integriteit’ verzocht een onderzoek te
starten naar ‘de handel en wandel’ van (voorgaande) College(s) en de ambtelijke organisatie in deze zaak. Dit
betreft de hiervoor geschetste punten, maar ook de (laatste) ontwikkelingen waaronder het door ons
onterecht niet mogen inspreken op de Commissie vergadering van 5 september 2017 vanwege het
zogenaamd ‘slechts’ procesmatig i.p.v. inhoudelijk behandelen van de hondenkennel. Ook het Wethouderlijk
gerommel om de toezegging aan de Raad (onder druk van een beoogde motie) dat zij over de hondenkennel
zou blijven gaan te veranderen in het ‘peilen van de Raad’ hoort daarbij. Juist in die commissie vergadering
van 5 september 2017 weet de Wethouder het procesmatig zo te draaien dat het College (onterecht)
claimde de bevoegde partij te zijn.
Kortom, het ‘duale stelsel’ lijkt in deze gemeente behoorlijk te worden ondermijnd. De Raad zou het College
en de ambtelijke organisatie moeten controleren. In deze zaak lijken College en ambtelijke organisatie
volledig hun eigen weg te gaan en zelfs tegen Raadsbesluiten in te werken.
Wij zien uw reactie met interesse spoedigst tegemoet.

Hoogachtend,

P.S.:
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onderzoek onzerzijds heeft uitgewezen dat in de tussentijd (2007-2019) zich 12 gemeente
ambtenaren, 2 provinciale ambtenaren, 6 burgemeesters, 3 ambtelijke secretarissen, 5 wethouders
en minstens 2 juristen met deze kostbare zaak hebben bemoeid. Deze bemoeienis ten spijt, met een
mogelijke schadeclaim van aanvrager tot gevolg vanwege gerezen verwachtingen. Ondanks directe
weigeringsgronden bleef het College, bekend bij aanvrager, immers aansturen op het geven van een
vergunning14. Op de vraag ‘heeft dit (ook) meegespeeld in de beslissing in dit bizarre proces’ denken
wij, helaas, een bevestigend antwoord te moeten geven…..

Zie conclusie uit onze 30 april 2019 brief aan College, bijlage 2, laatste bladzijde
Zie bijlage 3, bladzijde 3, onderaan

Bijlage 1

Bijlage 2

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR4316 - 2.13……Gezien deze niet voor tweeërlei uitleg vatbare
conclusies van voornoemde deskundigen, is de rechtbank van oordeel dat het standpunt
van de raad, te weten dat het vermoeden dat het dierenpension - in afwijking van het
standpunt van de deskundigen- desondanks geluidsoverlast zal veroorzaken ten opzichte
van de autonome situatie als reëel kan worden verondersteld, met geen enkel objectief
gegeven wordt onderbouwd. Evenmin heeft de raad gemotiveerd op welke grond (de
conclusie van) de bovengenoemde rapportages ondeugdelijk zouden zijn.
FRAPPANT
De rechtbank is blijkbaar medegedeeld door het College (n.b. ‘namens de Raad’) dat
vanwege de uitbreiding van het bouwvlak d.m.v. het wijzigingsbesluit dd. 15 februari 2011 er
twee weigeringsgronden tegen de hondenkennel wegvallen. Terwijl ons expliciet is
aangegeven dat dit besluit niets te maken had met de aangevraagde hondenkennel is de
rechtbank dus blijkbaar in de 8 maart 2011 brief medegedeeld dat dit dus wel degelijk ten
bate van de hondenkennel is. Daarnaast is dit de rechtbank ook nog eens medegedeeld
‘namens de Raad’, die echter juist mordicus tegen de hondenkennel was, en nog steeds is.
Verder is daarbij nog aan te merken dat de Rechtbank het wijzigingsbesluit blijkbaar als
rechtsgeldig heeft aangemerkt alhoewel er tot 22 april 2011 nog in beroep gegaan kon
worden bij de RvS (zitting van de rechtbank was op 29 maart 2011 = de beroeps termijn
duurde nog ruim 3,5 weken). Het besluit was dus nog niet eens rechtsgeldig, c.q. definitief op
het moment van de zitting.
Zo ijverig College en ambtelijke organisatie zijn met het wegwerken van deze twee
weigeringsgronden, zo apathisch is datzelfde College met de derde Raadsgrond: het geluidsaspect. Dit kwam het College klaarblijkelijk beter uit daar niets aan te doen.
Overigens keurt de rechter met deze uitspraak een situatie goed waar de akoestische
rapporten niet voor zijn opgesteld: een speelweide i.p.v. buitenverblijven. De speelweide zou
namelijk aanzienlijk meer geluid produceren en daardoor de hondenkennel onmogelijk
maken; de akoestische rapporten gaan uit van (niet toegestane) buitenverblijven.1
Om kort te gaan: een expliciet voorbeeld van het voortdurend ondermijnen van de Raad (om
niet te zeggen: 3 tot zelfs 4 verschillende Raden) en haar besluiten. Ondanks de duidelijke
visie van de Raad wordt hemel en aarde bewogen de wens van de ambtelijke organisatie en
het College tegen die van de Raad in door te drukken.
WAT GEBEURDE ER VERDER
Sinds 2013 (maar waarschijnlijk reeds eerder2) is het bekend bij het College en de ambtelijke
staf dat er 3 directe weigeringsgronden zijn die de hondenkennel wettelijk verbieden. I.p.v.
deze gronden te gebruiken wordt er met de vergunninghouder én de Provincie samen gewerkt
om te proberen onder deze directe weigeringsgronden uit te komen. Dit leidt zelfs tot het
aanpassen van officiële Provinciale documenten, waaronder de PRV.
In deze zaak werd ambtelijk besloten in 2014 de hondenkennel dan maar via het
bestemmingsplan (LG-Noord) te realiseren. Dit mislukte omdat wij dit opmerkten. Wij dienen
opnieuw zienswijzen in.

De uitspraak van de rechter betreft een dwaling die ook in beroep hersteld had kunnen
worden. De geluidsrapportage van Royal Haskoning heeft alleen betrekking op een situatie
met (afgeschermde) buitenverblijven die de rechter verbiedt; het geluidsrapport heeft geen
betrekking op een speelveld dat de rechter wel toestaat. Het rapport is daarom incorrect en
dat ontgaat de rechter. Er is daarom sprake van een nietige uitspraak.
1

De eerste referentie naar de strijdigheden o.a. met Provinciale wet- en regel-geving en
beleid wordt reeds genoemd in de gemeentelijke tijdslijn op 19.06.2007: inmiddels bijna 12
jaar geleden
2

Daarop werd in 2015 besloten onze zienswijzen maar buiten de procedure te houden. Ook dit
werd door ons opgemerkt. Wij wensten onze zienswijzen behandeld te hebben hetgeen
opnieuw Raadsbreed werd ondersteunt.
Vervolgens werd op dringend ambtelijk advies aan de vergunning aanvrager geadviseerd de
hondenkennel uit het bestemmingsplan te trekken. De reden, volgens het Berenschot rapport,
was dat het hondenkennelproject anders onherroepbaar zou worden afgewezen door de Raad.
Dat gebeurde, maar omdat dit Raads-verantwoordelijkheden en -bevoegdheden zijn, werd
door de Raad quid pro quo geëist dat zij de eind beslissing zou houden. Dit werd
schoorvoetend door de toenmalige wethouder toegezegd.
De wethouder heeft vervolgens deze toezegging veranderd in ‘het peilen van de Raad’.
Dit resulteerde op 5 september 2017 in een Commissie Fysiek Domein vergadering waarop
kort tevoren werd besloten te trachten slechts ‘het proces’ te bespreken om zodoende ons (=
een vijftal insprekers), naar later werd bevestigd als gevolg van onze klacht, onterecht de
inspreek mogelijkheid te ontnemen. Dit leidde tot het ‘lah-lah-lah’ incident, de ‘zingende
wethouder met zijn vingers in de oren’.
Vervolgens werd door het demissionaire College op 2 april 2018 besloten de hondenkennel
weer in procedure te nemen.
En de Raad? Zij weet nergens van en zij is zich niet bewust wat er allemaal speelt….!
CONCLUSIE
Een continue proces van het omzeilen van de Raad, het ondermijnen van Raadsbesluiten en
het feitelijk zelfs glashard tegen Raadsbesluiten in werken door ambtelijke organisatie,
gesteund door het College.3
INFORMATIE VERZOEK OF WOB VERZOEK
Zoals door ons reeds eerder benoemd willen wij inzage in genoemde document (brief van het
College aan de Rechtbank van 8 maart 2011). Wij vermoeden dat het al onderdeel is van ons
eerdere verzoek4, echter wij zijn daar niet zeker van. Dit is dus een ‘informatie verzoek’ en
alleen als u daaraan niet tegemoet wenst te komen dient u dit verzoek onmiddellijk als het
zwaardere WOB-verzoek alternatief te beschouwen. Wij verzoeken u om ons spoedigst te
melden wanneer wij ook inzage in dit document kunnen krijgen.
Dit schrijven zal u tevens in 'hard-copy' worden aangeleverd.
Hoogachtend,

mede namens de andere belanghebbenden
Een ‘extra’ reden van dit verzoek en de wat uitgebreidere omschrijving is om, indien
noodzakelijk, ‘de buitenwereld’, waaronder de Raad zelf, bekend te maken met de mate van
(in onze mening) onbehoorlijk bestuur die er heerst in de gemeente Stichtse Vecht. Wij hopen
dat, in aanvulling op het Berenschot rapport, de integriteit van het ambtelijk apparaat dan
daadwerkelijk wordt onderzocht en besluitvorming plaatsvindt en uitgevoerd wordt conform
de raadsbesluiten die, zoals wij hier vaststellen, voortdurend door het gemeentebestuur
worden ondermijnd.
3

4

Zie voorgaand info-verzoek/WOB, dd. 24 april 2019, nummer 22 van de lijst.

Bijlage 3

COLLEGE ADVIES 26 FEBRUARI 2013:
- Voorgeschiedenis: zie onder ADVIES 22 JANUARI 2013 hierboven. Conclusies:
aangezien aanvragen zijn ingetrokken is het voorproces niet meer van belang.
Akoestische rapporten worden creatief ingevuld en zijn nog steeds niet in orde
- 2.2 “..en door de provincie Utrecht is in eerste instantie het initiatief onterecht als
passend in het provinciale beleid gekwalificeerd.”

-

De provincie zal geen reactie of zienswijze indienen, alhoewel de ontwikkeling feitelijk
geweigerd zou moeten worden (zie 1.1 hieronder)

COLLEGE ADVIES 10 FEBRUARI 2015:
- indieners bezwaarschriften zijn strijdigheid PRV op spoor gekomen (de intonatie
alleen al).....

-

alhoewel te laat (= buiten termijnen) stelt men Ambtelijk dat de bezwaarmaker het
argument later alsnog kan gebruiken in procedures

-

strijdigheid met PRV levert 3 weigeringsgronden op(!)

-

mogelijkheid van claim door

indien hondenkennel alsnog wordt afgewezen.

-

Wij hebben zeer zeker onze twijfels daarover, zeker gezien het feit dat een van de
aangevoerde argumenten door het College het feit is dat de Gemeenteraad van het
‘oude’ Loenen op onjuiste gronden de aanvraag zou hebben afgewezen en dat de
rechter het beroep van initiatiefnemer heeft toegewezen. Men vergeet te melden dat
de initiatiefnemer daarna de aanvragen heeft terug getrokken en de gehele
procedure daarmee geëindigd is.
En het akoestische rapport is begin 2015 nog steeds niet juist ‘aangepast’…

Ambtelijk was dit verhaal, alsmede de gevolgen (= weigeringsgronden) dus op dat moment
(= 2015) al 2 jaar bekend voordat wij dit oppakten. Ondanks dat wordt er een positief College
advies gegeven en een besluit genomen. Ook de Provincie wordt initieel om de tuin geleid.
In eerder door ons reeds verkregen communicatie stelt de Provincie vervolgens dat
(alhoewel het volgens de PRV niet kan en mag) men figuurlijk zal gaan doen alsof ‘de neus
bloed’ (men ‘kijkt bewust weg’), en zal dus geen reactie geven: een vorm van ‘wie zwijgt
stemt toe’ dat als vervangende toestemming voor het College zal worden beschouwd, en
een ‘door niet te reageren vertellen we ook geen onwaarheden’ vervangende bevestiging
vanuit de Provincie.
Ambtelijk probeert men het er dus toch gewoon doorheen te sjoemelen en alleen als men op
heterdaad betrapt is tracht men zaken alsnog recht te breien, waaronder een verzoek tot
aanpassing van het PRV dat overigens initieel niet wordt ingewilligd. Dit alles voor (opnieuw)
een ons inmiddels bekende agrarische familie. Dit lijkt wel heel erg op een onvoorstelbare
vorm van clientisme.
VERKLARING RELATIE MET BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED NOORD
Gevolgen? De tientallen hondenkennel zienswijzen uit de directe omgeving zijn in augustus
2015 uit het bestemmingsplan Noord procedure gehouden. Wij als omwonenden gaan daar
massaal tegen in protest, met gevolg dat de zienswijzen alsnog worden opgenomen en de
agrariër door ambtenaren ‘actief geadviseerd’ wordt (één van de conclusies van het Bureau
Berenschot onderzoek) wegens de (opnieuw) negatief gestemde Raad het project uit het
bestemmingsplan te trekken: het initiatief en de zienswijzen gaan namelijk niet samen. Ook
deze Raad is dus tegen.
Dat gebeurt, de Raad wil echter dat zij hoe dan ook zeggenschap houdt over het
hondenkennel project en eist dit vervolgens dan ook. Dit wordt schoorvoetend door de
voormalige wethouder toegezegd, later wordt een slap aftreksel als 'het peilen van de Raad'
door de wethouder geïntroduceerd en uiteindelijk weet de wethouder op 5 september 2017
de Commissie te adviseren de beslissing aan het College te laten.....
Dat is dé 5 september 2017 wanneer wij hierover wel willen, maar nu juist net niet mogen
inspreken. De voormalige wethouder en de College partijen, wetend dat wij over dit punt
willen inspreken, stellen in de Commissie vergadering dat het onderwerp, alhoewel wél op de
agenda (en dus inspreekbaar) niet inhoudelijk behandeld zal gaan worden en het alleen
‘procesmatig’ besproken gaat worden om zo te trachten daarmee onze inspraak te
voorkomen. Onze geplande inspraak mogelijkheid wordt ons dus wederrechtelijk ontnomen.
Het zelfs in de landelijk pers inmiddels bekende ‘La-la-la’ incident (de zingende wethouder
met de vingers in de oren) is geboren.

Conform onze klacht hiertegen (het niet mogen inspreken) heeft de toenmalige
burgemeester ons in het gelijk gesteld; we hadden dus eigenlijk wel mogen inspreken.
Hierdoor is de commissie dus actief op het verkeerde been gebracht, en is er daardoor een
onvoldragen en incorrect besluit genomen dat het geen Raadsverantwoordelijkheid betrof
maar een College verantwoordelijkheid. De toenmalige Burgemeester wenste dit naderhand
echter niet (meer) te corrigeren (zie e-mail antwoord op ons verzoek):
Van: Witteman, Marc
Datum: 30 oktober 2017 om 12:26
Onderwerp: Re: WOB resultaten van 5-6 september 2017
Aan:
Cc:
Geachte

,

Bedankt voor uw e-mail. U vraagt mij om een integrale correctie aan te brengen op democratisch
tot stand gekomen besluitvorming. Dat is een vraag die ik niet iedere dag krijg. Voorzover ik dat
kan overzien mis ik in deze ook de bevoegdheid om aan uw verzoek te kunnen voldoen.
Ik adviseer u om de reguliere procedures voor beroep en bezwaar te benutten om uw doel te
bereiken.
Groet,
Marc Witteman
Burgemeester
Verstuurd vanaf mijn iPhone

ONTERECHTE ONTZEGGING VAN BESLISSINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD C.Q.
TOE-EIGENING VAN BESLISSINGSBEVOEGDHEID VAN HET COLLEGE
Als laatste lijkt het ons zeer gewenst om eerdere communicatie tussen vergunning aanvrager
en de gemeente inzake de onwenselijkheid van de hondenkennel op die locatie toe te
voegen, dit in verband met de door het College bewust uitsluiten van de Raad. Het is evident
uit het bijgevoegde stuk dat alle verschillende Raden zich in het verleden op verscheidene
momenten tegen de komst van deze hondenkennel hebben uitgesproken.
Door deze ‘manipulatie’ door de toenmalige wethouder heeft de Raad zich onterecht neer
gelegd bij de melding dat het geen Raadsbevoegdheid zou zijn maar dat het een College
bevoegdheid is. En dus dat het College geen specifieke VVGB (Verklaring Van Geen
Bedenkingen) van de raad nodig had en dat als de Raad deze beslissing naar zich toe zou
trekken zij mogelijk een juridisch onhoudbare beslissing zou nemen. Het is evident dat de
basis van dit schrijven aantoont (zie ook bijlage) dat er wel degelijk een VVGB van de Raad
nodig is op basis van een onevenredige aantasting van het agrarische landschap.
Zeker indien we de normale gang van zaken in ogenschouw nemen waarbij voorgaande
Raadsbesluiten worden gerespecteerd, is de huidige gang van zaken onacceptabel.

Bijlage 4

