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Verklaring college, 22 juni 2017 
 
Inhoudelijke reactie op het rapport Onderzoek naar de totstandkoming van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord in de gemeente Stichtse Vecht.  
 
 
Voorzitter, leden van de raad, 
 
Het college heeft op maandagmorgen 12 juni 2017 het rapport van de Onderzoekscommissie 
ontvangen. Wij danken de Onderzoekscommissie en bureau Berenschot voor het uitvoerige 
onderzoekswerk en het rapport dat is uitgebracht.  
 
Namens het college wil ik een inhoudelijke reactie op het rapport geven: 
 
Het is goed dat het rapport er nu is en dat door een onafhankelijke partij is onderzocht wat de feiten 
zijn.  
Duidelijk is geworden dat er veel is misgegaan. Daar nemen wij verantwoordelijkheid voor en wij 
bieden onze welgemeende excuses aan.  
 
Er ligt een onafhankelijke beoordeling hoe het proces van besluitvorming is verlopen.  
Daarmee is duidelijkheid ontstaan voor alle partijen (inwoners, raad, college en ambtelijke organisatie).  
 
Het college is content dat uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van vermeende schendingen 
van wet- en/of regelgeving.  En dat gemeente Stichtse Vecht geen zaken heeft achtergehouden, zaken 
verkeerd heeft voorgesteld of dat personen zijn bevoordeeld.  
 
Wij nemen de conclusies van het onderzoek serieus en zullen alle aanbevelingen uitvoeren.  
 
Het betreffen namelijk aanbevelingen om tot een zorgvuldig en transparant  proces van besluitvorming 
te komen.  Ze sluiten goed aan bij de ontwikkelingen die de afgelopen periode zijn ingezet om de 
kwaliteit van de besluitvormingsprocessen in onze gemeente te verbeteren. 
 
Toch hecht het college er ook aan om de bevindingen van het onderzoek te plaatsen in de context van 
de tijd waarin de betreffende bestemmingplanprocedure is opgestart: 
 
De bestemmingsplanprocedure is opgestart in de opbouwfase van de  nieuwe fusie- gemeente Stichtse 
Vecht.  De accenten lagen in die tijd op harmonisatie van de regelgeving en procedures, de basis op 
orde brengen qua capaciteit en menskracht en het maken van een forse schaalsprong.  
En dat onder een gelijktijdige forse bezuiniging.  

 
Onder deze omstandigheden was het voor alle partijen moeilijk om een zorgvuldige 
bestemmingsplanprocedure te volgen.  
De complexiteit van de procedure is verkeerd ingeschat.  
Daardoor zijn zaken fout gelopen.  
En tot de dag van vandaag heeft dat nog zijn nawerking.  
Dat betreuren wij zeer.  
 
Maar laten we vooral vooruit kijken! 
 
We willen leren van het onderzoek en verbeteringen doorvoeren voor alle bestemmingsplanprocedures 
die nog zullen volgen.  Zodat in de toekomst de  bestemmingsplanprocedures zorgvuldiger verlopen.  
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Concreet: 

 We gaan het spoorboekje voor bestemmingsplanprocedures aanscherpen 
 

Wij willen, samen met uw raad, werken aan een nieuwe en aangescherpte versie van het spoorboekje 
voor bestemmingsplanprocedures.  Het streven van het college is om de verbeterde versie van het 
spoorboekje uiterlijk einde van dit jaar nog ter vaststelling aan te bieden aan uw raad.  

 
Wij willen met u, de raad, in gesprek gaan over de aanbevelingen van het rapport, zodat goed 
afgestemd kan worden welke wensen de raad heeft ten aanzien van  bestemmingsplanprocedures, en 
de wijze waarop dit kan gebeuren (moment en vorm).  Duidelijkheid over rollen en verant-
woordelijkheden, transparantie, kwaliteit van het proces en een duidelijke sturing staan hierbij centraal. 
  
Wij gaan daarna alle bestemmingsplanprocedures volgens dit aangepaste spoorboekje laten verlopen.  
Ongeacht of het een complexe procedure is, of niet.   
 
Hierbij willen wij wel de kanttekening maken, dat al in gang gezette bestemmingsplanprocedures 
onverminderd worden voortgezet.  Dit in het kader van de zorgvuldigheid en om geen onnodige 
vertraging op te lopen voor inwoners en andere betrokkenen.  Dit geldt voor de volgende 
bestemmingsplannen: 
Rondom de Vecht, Haagstede, De Werf, Maarsseveense Plassen, rivier de Vecht.  
 
Vanzelfsprekend worden deze bestemmingsplanprocedures op korte termijn nog wel getoetst aan de 
aanbevelingen uit het rapport. Daar waar mogelijk en noodzakelijk worden de in gang gezette 
procedures aangepast.  
 

 Werken met een startnotitie 
Het werken met een startnotitie is inmiddels al gebruikelijk, en zal vaste werkwijze blijven.  
Het is een belangrijke checklist om te kijken of alle te doorlopen stappen goed in beeld zijn.  
Het huidige format van de startnotitie wordt zo nodig aangevuld met de aanbevelingen uit het rapport.  
 

 Overige aandachtspunten 
We zullen extra investeren in het opleiden van de organisatie in projectmatig werken.  
De aanbestedingsregels en het werken vanuit termen van opdrachtgever-  en opdrachtnemerschap 
zullen nogmaals onder de aandacht worden gebracht in de organisatie, evenals het vier ogen principe.  
 
En tenslotte zetten we in op het tijdig informeren van raad en betrokken inwoners. 
Niet alleen voor wat wettelijk nodig is, maar waarbij uitleg, de context, volledigheid en  transparantie 
centraal staan.  Zodat op geen enkele wijze de schijn kan ontstaan dat informatie onvolledig zou zijn. 
 
Kortom, het College neemt de uitkomsten van het onderzoek serieus. Met de aanbevelingen kan een 
goede slag worden gemaakt om bestemmingsplanprocedures verder te verbeteren.  
Zeker als je dit in het licht plaatst van de Omgevingswet die eraan zit te komen.  
 
We kunnen zeggen dat in de gemeente de afgelopen jaren een grote slag is gemaakt. Er is veel 
geïnvesteerd in training en opleiding van de organisatie.  Juist op onderdelen waarop ook de 
onderzoekscommissie wijst.  Zoals de training Adviseren voor adviseurs en de training Verbindend en 
ondernemend samenwerken voor de totale organisatie.  Bij deze trainingen is juist aandacht besteed 
aan de samenwerking mét en betrokkenheid ván inwoners. De aanbevelingen van de Onderzoeks-
commissie passen goed in deze beweging van de afgelopen jaren. Kortom, het college neemt het 
rapport serieus en wij zullen daarom de aanbevelingen van harte overnemen en uitvoeren.  
 
Voorzitter, leden van de raad, ik dank u voor uw tijd.  
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NB: Deze verklaring is voorgelezen bij aanvang van de extra raadsvergadering van 22 juni 2017 en vervolgens digitaal verspreid.  
 


