
 
 

 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl  

 
 
 
Aan de leden van de gemeenteraad 
      
      
      
      
 
 
 
 
Datum 
13 maart 2017 
Onderwerp 
Advies Motie het Vechtse Verbond 
Bijlage(n) 
Motie vreemd aan de orde van de dag 7 maart jl.  
 

 
Afdeling 
Interne Dienstverlening 
Behandeld door 
Leon Bogaerts 
Direct nummer 
4397 
E-mail 
leon.bogaerts@stichtsevecht.nl 
 
 
Ons kenmerk 
      
Uw kenmerk 
      
Bij beantwoording graag ons  
kenmerk en datum vermelden. 

 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
In de raadsvergadering van 7 maart 2017 heeft de fractie van het Vechtse Verbond een motie 
ingediend met betrekking tot de Raad van State behandeling van het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Noord. De behandeling van de motie is doorverwezen naar de commissie Fysiek Domein van 
14 maart 2017.  Naar aanleiding van de ingediende motie heeft u mij als voorzitter van de raad advies 
gevraagd over hoe om te gaan met de motie in het licht van het lopend onderzoek naar hetzelfde 
bestemmingsplan. Aan het einde van deze brief vindt u mijn advies. Voorafgaand daaraan leest u de 
overwegingen die voor mij aanleiding waren voor dit advies. 
 
De motie ligt overigens in het verlengde van de gestelde vragen van Het Vechtse Verbond bij het 
vragenhalfuur tijdens dezelfde raadsvergadering. De portefeuillehouder heeft in de raadsvergadering 
van 7 maart jl. op de vragen gereageerd; aangegeven is dat alle feitelijke informatie aan de Raad van 
State is verstrekt. Tevens heeft de portefeuillehouder op verzoek van de raad de toezegging gedaan 
het advies van de Agrarische BeoordelingsCommissie (ABC-advies) uit 2014 toe te zenden aan de 
Raad van State. 
 
Overwegingen 
Op 17 januari jl. heeft uw gemeenteraad de volgende onderzoeksopdracht vastgesteld:  
 

- Breng alle feiten en omstandigheden in beeld die betrekking hebben op het proces van 
totstandkoming en vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord 

- en onderzoek de meldingen van mogelijke schendingen van wet- en of regelgeving die een 

relatie hebben met het bestemmingsplan. 
- Stel vervolgens vast of sprake is van schending van wet- en of regelgeving. 
- Geef tenslotte een oordeel over het proces van totstandkoming en de vaststelling. 

De onderzoekscommissie voert het opdrachtgeverschap uit namens uw raad waarbij het 
daadwerkelijke onderzoek wordt uitgevoerd door extern bureau Berenschot.Op basis van de 
onderzoeksopdracht is een Plan van Aanpak opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Ik constateer dat uw raad hiermee een brede opdracht aan de onderzoekscommissie heeft gegeven 
die het totale proces van de bestemmingplanontwikkeling omvat. De Raad van State-procedure maakt 
dan ook onderdeel uit van de onderzoeksopdracht. Dit wordt nog eens bevestigd door de volgende 
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passage in het Plan van aanpak: De procesevaluatie richt zich op het proces van totstandkoming van 
het bestemmingsplan. Grofweg worden de volgende processtappen onderscheiden: totstandkoming 
voorontwerp, totstandkoming ontwerp, beantwoording en verwerking zienswijzen, vaststelling, 
activiteiten in het kader van het beroep.  
 
Op grond van het voorgaande constateer ik dat de motie van het Vechtse Verbond hoofdzakelijk 
betrekking heeft op een proces dat behoort tot het domein van de onderzoekscommissie. Het is 
daardoor niet ondenkbaar dat een raadsbehandeling van de betreffende  motie - die een oordeel geeft 
over de handelswijze van het college- het werk van de onderzoekscommissie gaat doorkruisen.  
 
In dit licht was het begrijpelijk dat de onderzoekscommissie tijdens de bespreking van dit onderwerp in 
de raadsvergadering van 7 maart jl., kenbaar maakte dat zij afstand nam van de behandeling van de 
vragen in de raad. Gezien het bovenstaande was dat naar mijn mening een rolzuivere reactie van de 
commissie. 
 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid en controlerende functie. 
De bevoegdheid tot het voeren van rechtsprocedures namens de gemeente en haar organen ligt bij 
het college. Dat geldt dus ook voor de behandeling van het onderhavige bestemmingsplan bij de Raad 
van State. Uiteraard kan de raad het college achteraf ter verantwoording roepen over de manier 
waarop het college invulling geeft aan deze bevoegdheid. Controle vindt dus achteraf plaats. De door 
het Vechtse Verbond ingediende motie beoogt een interventie te plegen op de wijze waarop het 
college momenteel uitvoering geeft aan haar bevoegdheid. Mocht uw raad besluiten de motie te 
behandelen, dan gaat u feite op de stoel van het college zitten. Mijns inziens leidt dat tot een 
ondermijning van de controlerende taak van de raad. Hoe kan de raad immers het college nog ter 
verantwoording roepen als de raad zelf gaat sturen in de behandeling bij de Raad van State. 
 
Inhoud 
Zoals aangegeven betreft de motie naast een onderzoek naar het proces ook een onderzoek naar de 
waarheidsgetrouwheid. In de onderzoeksopdracht is aangegeven: Stel vervolgens vast of sprake is 
van schending van wet- en of regelgeving. 
 
Zoals in het Plan van Aanpak (blz. 5, punt 2.1.) staat, is onderdeel van het onderzoek een onderzoek 
naar mogelijke schendingen op het gebied van integriteit. 
Zowel inhoudelijk als processueel is er sprake van een directe relatie met de onderzoeksopdracht aan 
de onderzoekscommissie. 
 
Gelet op het vorenstaande adviseer ik uw commissie en raad dan ook het volgende. 
1. De behandeling van de motie aan te houden. 
2. De motie in handen te stellen van de onderzoekscommissie met het verzoek aan te geven 

binnen welke termijn een advies kan worden verwacht; 
3. De brieven van de heren Land en Bos eveneens betrekking hebbende op de reactie van het 

college op het StAb advies, ook ter advisering voor te leggen aan de onderzoekscommissie en 
dit laten betrekken bij de advisering over de motie; 

4. Hiervan mededeling te doen aan de Raad van State met het verzoek de behandeling aan te 
houden tot het onderzoek door Berenschot is afgerond en behandeld in de raad; 

5.  De behandeling van de motie te betrekken bij de behandeling van het eindadvies van de 
onderzoekscommissie. 

 
Hoogachtend, 
 
De burgemeester van Stichtse Vecht, 
 
 
Marc Witteman 
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