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Geen integriteitsschending vastgesteld, wel veel mis in het proces van 
totstandkoming van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord  
 
In opdracht van de gemeenteraad heeft bureau Berenschot onderzoek gedaan naar de 
totstandkoming van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Aanleiding waren 
meldingen over vermeende schendingen van wet- en/of regelgeving. Berenschot heeft geen 
feiten en omstandigheden kunnen vaststellen die de vermeende schendingen bevestigen. 
Wel is in het proces van totstandkoming van het bestemmingsplan van alles misgegaan.  
 
De gemeenteraad heeft eind vorig jaar een commissie ingesteld om een onderzoek in te stellen naar 
de totstandkoming van het bestemmingplan Landelijk Gebied Noord. De commissie heeft 
Berenschot gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Doel van het onderzoek is het proces te evalueren 
en de vermeende schendingen te onderzoeken. In totaal hebben zich 13 personen gemeld, vaak 
over dezelfde gevallen. Zeven zijn er nader onderzocht.  
 
Berenschot heeft geen feiten en omstandigheden kunnen vaststellen die de vermeende 
schendingen bevestigen. Wel is in het proces van totstandkoming van het bestemmingsplan veel 
misgegaan. Hierdoor is bij betrokkenen het beeld ontstaan dat de gemeente met opzet zaken heeft 
achtergehouden of verkeerd heeft voorgesteld. De kern van wat is misgegaan in het proces: 
 
 onderschatting door de gemeente van de problematiek bij enkele dossiers;  

 het interne proces van totstandkoming is weinig efficiënt en effectief verlopen;  

 de raad en betrokkenen zijn onvoldoende in het besluitvormingsproces bij de hand genomen. 

Doordat burgers beter in staat waren raadsleden van informatie te voorzien dan de ambtelijke 
organisatie en portefeuillehouder ontstond bij de raad onzekerheid en wantrouwen over de 
informatievoorziening vanuit het college. 

Uit hetgeen is geanalyseerd en geconcludeerd kan lering worden getrokken voor de toekomst. 
Berenschot doet verschillende aanbevelingen aan college, raad en ambtelijke organisatie. De 
aanbevelingen zijn een handvat voor zowel raad als college om de processen voor het opstellen van 
bestemmingsplannen te verbeteren.  

Het eindrapport wordt 22 juni besproken in een openbare raadsvergadering. Deze vergadering 
bestaat uit drie onderdelen: informatie verstrekken aan de raad, opheffen onderzoekscommissie en 
debat. Op 4 juli vindt in de gemeenteraad besluitvorming plaats over de conclusies en 
aanbevelingen. 

Noot voor de redactie Het rapport wordt vanavond gepresenteerd aan de pers. Na de presentatie wordt het rapport op 

de website www.stichtsevecht.nl geplaatst. Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen 

hebben, dan kunt u contact opnemen met Ron Druppers 06-44259225.  
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