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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Het burgerinitiatiefvoorstel “rust in ons buitengebied” Hondenkennel Rijksstraatweg 188 Loenen a/d
Vecht op de agenda van de raad van 15 december 2020 plaatsen.

Samenvatting
Via de mail heeft dhr. Land namens de verzoeker Drs. J.M. van de Vooren en plaatsvervangende
verzoekers N.P.A. Bos en C. Kroon-Heimensen een burgerinitiatief ingediend. Het onderwerp betreft
“Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning hondenpension, Rijksstraatweg 188 te
Loenen aan de Vecht”.
Het verzoek voldoet aan de voorwaarden zodat de raad wordt voorgesteld het burgerinitiatiefvoorstel
op de agenda van de raad van 15 december 2020 te plaatsen.

Bijlage
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Raadsbesluit
1. Burgerinitiatief “rust in ons buitengebied” Hondenkennel Rijksstraatweg 188 Loenen a/d
Vecht met bijlagen.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
De verordening Burgerinitiatief geeft (kiesgerechtigde) inwoners de mogelijkheid een voorstel in te
dienen om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Verordening burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht.

Argumenten
Via de mail heeft dhr. Land namens de verzoeker Drs. J.M. van de Vooren en plaatsvervangende
verzoekers N.P.A. Bos en C. Kroon-Heimensen een burgerinitiatief ingediend. Het onderwerp betreft
“Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning hondenpension, Rijksstraatweg 188 te
Loenen aan de Vecht”.
Van toepassing is de verordening Burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht (inwerking
getreden 20-01-2012). In artikel 1 staat vermeld dat onder een burgerinitiatiefvoorstel wordt verstaan
een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van
de raad te plaatsen. Een burgerinitiatiefvoorstel wordt op de agenda geplaatst wanneer daartoe een
geldig verzoek is ingediend.
Een burgerinitiatiefvoorstel houdt op grond van artikel 4 niet in:
a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;
b. een vraag over het gemeentelijk beleid;
c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging
van het gemeentebestuur;
d. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur, of
e. een onderwerp waarover korter dan 2 jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door
de raad een besluit is genomen.
De raad beslist in de eerstvolgende vergadering (3 november) na de datum van indiening van het
verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt geplaatst,
met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het
verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist (art. 6). Indien het verzoek
wordt toegewezen wordt het geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de raad (15
december).
Het burgerinitiatief is juridisch getoetst aan de artikelen van de Verordening burgerinitiatief en voldoet
daaraan.

Kanttekeningen
Er ligt een besluit van het college waarbij de omgevingsvergunning voor een hondenkennel op het
perceel Rijksstraatweg 188 te Loenen a/d Vecht is verleend. De rechtbank heeft uitgesproken dat
voor de vergunningverlening de raad alsnog een besluit moet nemen over afgifte van een Verklaring
van geen bedenkingen (VVGB). Het burgerinitiatief richt zich op de afgifte van de VVGB. Dit is een
nieuw besluit, zodat er geen sprake is van de gronden als genoemd in artikel 4 onder b en d, op
grond waarvan een burgerinitiatief niet geldig is en niet in behandeling wordt genomen.
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Het betreft een onderwerp dat reeds voor de raad geagendeerd wordt. De commissie fysiek domein
heeft het voorstel op 6 en 12 oktober behandeld met het advies dit te agenderen voor de raad van 3
november.
Dit zou kunnen betekenen dat als uw raad besluit het onderwerp op de agenda van de raad van 15
december te agenderen er al een raadsbesluit ligt over de VVGB, namelijk dat van 3 november. Dit
staat behandeling van het burgerinitiatief op juridische gronden voor dit moment op zichzelf niet in de
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weg. Het is aan uw raad om op 15 december een besluit te nemen over hoe u met het burgerinitiatief
wilt omgaan.
Op basis van de besluitvorming van de raad van 3 november zal voor de raad van 15 december een
voorstel voor de raad worden voorbereid hoe inhoudelijk met het verzoek voor een
burgerinitiatiefvoorstel om te gaan. Dit in de verwachting dat er dan een besluit ligt, en met in
achtneming van de dan openstaande rechtsmiddelen waarvan gebruik kan worden gemaakt als
belanghebbenden het niet eens zijn met het door de raad genomen besluit over de VVGB.

Communicatie
De raadsagenda’s worden gepubliceerd in het Raadsinformatiesysteem. De verzoeker wordt hier
afzonderlijk over geïnformeerd.

Financiën, risico’s en indicatoren
Niet van toepassing

13 oktober 2020
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