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Motie vreemd aan de orde van de dag Raadsvergadering 7 maart 2017

Betreft:  motivatie inzake reactie van het College aan Raad van State omtrent de weideschuur nabij de 
Kerklaan in het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.

Naar aanleiding van agendapunt “vragen halfuur raadsleden” en de daarin gevoerde discussie over de 
inhoud van brief van het College aan het StAB inzake het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, wordt 
het College verzocht het standpunt van de Raad opnieuw te formuleren en te motiveren conform de 
discussies, gevoerd in de Commissievergaderingen Fysiek Domein ( 1 en 28 september, 13 oktober en 17 
november) en het daarop gebaseerde Raadsbesluit van 3 december 2015 inzake de weideschuur nabij de 
Kerklaan in het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. 

De Gemeenteraad op 7 maart 2017 bijeen,

Constaterende: 

- dat de brief van het College aan de Raad van State van 7 februari 2017 het Raadsbesluit van 3 
december 2015 onjuist verwoord; 

- dat de motivatie van het College onmiskenbaar aangeeft dat zij geen of onvoldoende belang hecht 
aan de uitkomsten van de discussies in de Fysiek Domein vergaderingen en Raadsbesluiten; 

- dat het College aan haar eigen standpunten vasthoudt en Raadsbesluiten niet adequaat wenst te 
motiveren waardoor de Raadsstandpunten worden ondermijnd; 

- dat er tegenstrijdige teksten staan in de nota “zienswijzen en staat van wijzigingen” alsmede  de 
brief van het College aan de Raad van State van 7 februari 2017  en dat de kans bestaat dat de Raad 
van State op grond daarvan zal oordelen dat er niet is voldaan aan zowel het motiveringsbeginsel als 
zorgvuldigheidsbeginsel; 

Verzoekt het College: 

- de reactie aan de Raad van State waarheidsgetrouw te herformuleren conform de discussies in de 
betreffende Commissievergaderingen en het Raadsbesluit van 3 december 2015; 

- deze nu voldoende te onderbouwen mede op basis van het ABC advies uit 2014; en

- deze motivatie te voorzien van het betreffende ABC advies;

- de Raad van State te melden dat zij de huidige reactie, voor wat betreft de weideschuur, per direct 
namens de Raad intrekt, wegens een onzorgvuldige formulering;

- de Raad van State zo snel mogelijk van het daadwerkelijke standpunt van de Raad op de hoogte zal 
stellen.   



en gaat over tot de orde van de dag.  

Het Vechtse Verbond

Mieke Hoek


