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Beste Commissie Fysiek Domein, 

 

In de beantwoording op onze zienswijze (Bijlage 1A) worden toezeggingen van Wethouder Zivkovic-

Laurenta (RO) en Beleidsadviseur Lutters (RO) zomaar ongedaan gemaakt. Van tafel geveegd, zo u 

wilt. Wij verzoeken de Commissie Fysiek Domein dan ook om de inhoud en het verloop van dit 

proces goed tot zich te nemen. Het mag toch niet zo zijn dat een gemeente toezeggingen naar haar 

burgers doet om deze vervolgens zomaar, eenzijdig, van tafel te vegen.  

 

Aanloop 

➢ Op 29 augustus 2016 hebben wij tijdens een overleg met Wethouder Zivkovic-Laurenta 

voorgesteld af te zien van een maximale goothoogte van 6,90 meter (6 meter + 15% 

algemene afwijkingsregels volgens het nu geldende bestemmingsplan) en deze te verlagen 

naar 4,25 meter als ruil voor het toestaan van een uitbreiding van 2304 netto bebouwde m2. 

Deze uitbreiding hebben wij nodig om ons bedrijf ook in de toekomst rendabel te houden 

i.v.m. de bedrijfsvoortzetting door onze dochter. De overschrijding van 20% is te verklaren 

door standaard technische maten die gehanteerd worden in de kassenbouw en benodigde 

draaicirkels voor verplaatsingen. Door de gemeente is een gespreksverslag opgesteld (Bijlage 

2). Het locatiebezoek aan ons bedrijf van Wethouder Zivkovic-Laurenta heeft niet 

plaatsgevonden, omdat ons verzoek , wij citeren “gehonoreerd wordt” (Bijlage 3).  
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➢ Op 3 maart 2017 hebben wij op het gemeentehuis het ontwerpbestemmingsplan ingezien, 

en vastgesteld dat hetgeen door de gemeente aan ons is toegezegd niet als reactie terug te 

vinden is in de nota. (Bijlage 4). Hier opvolgend hebben Beleidsadviseur Lutters en Dhr Gram 

op 27 maart 2017 een zienswijze geschreven waarin nogmaals wordt aangegeven het 

bouwvlak zodanig op te nemen dat 2304m2 netto bebouwing mogelijk is. Naar beide 

instemming is deze zienswijze door zówel Mevr. Lutters als Dhr. Gram ondertekend. (Bijlage 

5A en Bijlage 5B) 

Huidige situatie 

Wij contrateren dat in het voorliggende plan het door ons voorgestelde inleveren van goothoogte 

wél is doorgevoerd (Bijlage 1B); échter, de compensatie: de aan ons toegezegde netto bebouwing 

van 2304m2 is wederom niet opgenomen. Het mag toch niet zo zijn dat een gemeente toezeggingen 

naar haar burgers zomaar, eenzijdig, van tafel veegt?  

In de beantwoording op onze zienswijze staat “U beroept zich op afspraken die zijn gemaakt met de 

wethouder en waarvan een verslag is gemaakt. Wij willen u er op wijzen dat een wethouder niet 

bevoegd is de bestemmingen en daarbij horende regels vast te stellen”. Wij voelen ons geschoffeerd 

door deze uitspraak. De gemeente, uit naam van een vertegenwoordiger (een wethouder notabene), 

schept bij ons vertrouwen door het doen van een stellige schriftelijke toezegging waartoe hij, blijkt 

later, niet bevoegd is; en diezelfde gemeente ‘tikt vervolgens haar burger op de vingers aan wie de 

toezegging is gedaan. Wij zijn inmiddels het spoor van enige redelijkheid bijster.  

 

Wij vragen de Commissie Fysiek Domein dan ook om de inhoud en het verloop van het proces goed 

tot zich te nemen en tevens de tekst van de website van de VNG (Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten) over ‘opgewekt vertrouwen’ door onbevoegde en bindende toezegging’ in 

ogenschouw te nemen (Bijlage 6) en om de 2304m2 aan ons toegezegde netto uitbreiding, alsnog 

op te laten nemen in het (ontwerp)bestemmingsplan.  

 

Vriendelijk dank, 

Familie Gram, Caravanstalling Midden-Nederland, Tuinbouwweg 29 
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3.21 Caravanstalling Midden Nederland, J.M.A.  Gram Tuinbouwweg 29 
 
Nr. Samenvatting Beantwoording  
1 Op grond van de inspraakreactie is het bouwvlak vergroot, ech-

ter het is net iets te klein voor de gewenste uitbreiding van 
2352m2 omdat als uitgangspunt voor het bouwvlak de erfaf-
scheiding is aangehouden. Het is ongewenst om op de erfaf-
scheiding te bouwen. De wens is om direct in lijn met de be-
staande kas te bouwen.  

Met dit bestemmingsplan zijn wij tegemoet gekomen aan uw wens uw bouwvlak te 
vergroten zodat u uw bedrijf aan de achterzijde kunt uitbreiden. Het beleidsuitgangs-
punt ten aanzien van het uitbreidingspercentage blijft echter gelijk als alle andere be-
drijven in het gebied. 20% van de bestaande bebouwing is de maximale uitbreidingca-
paciteit.  Binnen het bouwvlak van de bestemming Bedrijf met de aanduiding caravan-
stalling zullen we het maximale aantal vierkante meter aan bebouwing (bestaand inclu-
sief 20%) weergeven, namelijk 8800m2. U heef aangegeven circa 2350m2 te willen 
uitbreiden. Dat is ruim 33% van het bestaande oppervlakte aan bedrijfsbebouwing. U 
geeft aan anders de hoogte in te gaan (twee laags stalling) omdat het geldende be-
stemmingsplan geen hoogtebeperking kent. Dit is niet juist. In artikel 24.2 van het gel-
dende bestemmingsplan staat aangegeven dat er sprake is van een vervangende 
maatvoering. Met andere woorden, de maat van de bestaande gebouwen is uitgangs-
punt. Bij nieuwbouw wordt hierop aangesloten. In de nieuwe regels wordt uitgegaan 
van 4,5 goot en 6 nok hetgeen een verruiming is van de geldende regels aangezien de 
bestaande kassen meestal 
extra percentage kan rechtvaardigen ten opzichte van gelijksoortige situaties.  U be-
roept zich op afspraken die zijn gemaakt met de wethouder en waarvan een verslag is 
gemaakt. Wij willen u er op wijzen dat een wethouder niet bevoegd is de bestemmin-
gen en daarbij horende regels vast te stellen. Deze bevoegdheid is voorbehouden aan 
de gemeenteraad. In goed overleg met de wethouder kan gekeken worden of ver-
zoeken passen binnen de regels en het beleid. Uw verzoek is helaas niet passend.  
Op de verbeelding zullen we het maximale aantal m2 een gebouwen aangeven en we 
zullen het bouwvlak strak langs de bestaande bebouwing leggen. De ruimte die daar-
mee vrij komt voegen we toe aan de achterzijde van het bouwvlak. Deze extra ruimte 
maakt het echter niet mogelijk om meer dan 8800m2 aan bedrijfsbebouwing te realise-
ren. 
Conclusie: de zienswijze geeft deels aanleiding de verbeelding aan te passen.
 

2 Het reparatiebedrijf staat niet aangeduid op de verbeelding De mogelijkheid van een reparatiebedrijf is opgenomen in de regels van de bedrijven-
bestemming. 
Conclusie: de zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassingen. 
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Verslag overleg Tuinbouwweg 29 Maarssen, 29 augustus 2016 
 
Aanwezig: Frank van Liempdt, Franco Zivkovic-Laurenta,  

    Jos Gram, Silvia Gram, Ciska Looijmans 
 
De heer Gram wil zijn caravanstalling uitbreiden. Zijn dochter gaat het bedrijf overnemen. 
De wens is om 2304 m2 bij te bouwen, dit is een uitbreiding van ruim 28%, dit is 8% (circa 700 m2) 
meer dan de standaard regeling.   
 
In ruil voor de extra uitbreiding wil dhr. Gram de goothoogte verlagen naar 4,25 meter (nok circa 5,25 
meter). Hij kan nu immers op basis van het bestemmingsplan een goothoogte van 6 meter toepassen 
(+ 15% = 6,9 meter). Initiatiefnemers geven aan dat binnen het bestemmingsplan de oppervlakte van 
het bedrijf verdubbeld kan worden. Binnen de toegestane hoogte kan een verdiepingsvloer worden 
toegepast. Ze zien de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt als ruilmiddel voor de extra 
uitbreiding. 
 
De uitbreiding is voorzien in de vorm van een kasconstructie zonder glas. Om pilaren in het gebouw 
te voorkomen wordt een standaardmaat van 9,60 meter toegepast. 
Ten behoeve van de uitbreiding wordt de (deels al omgelegde) sloot omgelegd.   
  
Vervolg 
De mogelijkheden van het bestemmingsplan worden in beeld gebracht (goothoogte/nokhoogte en is 
een verdieping uberhaupt mogelijk), evenals andere zaken die een rol spelen in de afweging 
(provinciaal beleid, precedentwerking, etc.). Pas op basis van een compleet verhaal kan een 
afweging worden gemaakt.   
 
De wethouder heeft aangegeven (met Sylvia Lutters) op bezoek te gaan bij dhr. Gram.  
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Caravanstalling Midden-Nederland

Van: Caravanstalling Midden-Nederland <info@caravanstallingmiddennederland.nl>
Verzonden: woensdag 26 oktober 2016 12:32
Aan: 'Menke, Fenna'
Onderwerp: RE: verzetten afspraak

Beste Fenna,  
 
Dank je wel voor het navragen. Wij zijn uiteraard verheugd om dit bericht te horen!  
Dan is een bezoek wat ons betreft inderdaad ook niet meer nodig. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Silvia Gram 
 
Caravanstalling Midden-Nederland 
Tuinbouwweg 29, Maarssen 
Tel: 0346-563538 
info@caravanstallingmiddennederland.nl 
www.caravanstallingmiddennederland.nl 
 
 

Van: Menke, Fenna [mailto:fenna.menke@stichtsevecht.nl]  
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2016 12:21 
Aan: 'Caravanstalling Midden-Nederland' <info@caravanstallingmiddennederland.nl> 
Onderwerp: RE: verzetten afspraak 
 
Beste Silvia, 
 
Ik heb het even nagevraagd. Omdat jullie verzoek gehonoreerd wordt, gaat Franko er vanuit dat een bezoek niet 
meer nodig is. Als jullie hier anders over denken, dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fenna Menke 
Bestuursondersteuning 
 

 
 

 fenna.menke@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 47 17 
Aanwezig maandag t/m vrijdag 
 
Werkzaam voor wethouders Vital van der Horst, Franko Zivkovic-Laurenta, Linda 
van Dort en Jacqueline Koops 
 
Gemeentehuis Goudestein, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter @stichtsevecht.nl 
Afspraak maken? Grof vuil aanmelden? Losse stoeptegel doorgeven? Regel je zaken snel via de digitale balie op 
www.stichtsevecht.nl. Vanzelfsprekend. 
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Van: Caravanstalling Midden-Nederland [mailto:info@caravanstallingmiddennederland.nl]  
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 12:20 
Aan: Menke, Fenna 
Onderwerp: RE: verzetten afspraak 
 
Beste Fenna, 
 
Is er al enig zicht op wanneer wethouder Zivkovic-Laurenta bij ons bedrijf langskomt voor een bezoek (zie ook 
bijlage)?  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Silvia Gram 
 
Caravanstalling Midden-Nederland 
Tuinbouwweg 29, Maarssen 
Tel: 0346-563538 
info@caravanstallingmiddennederland.nl 
www.caravanstallingmiddennederland.nl 
 
 

Van: Caravanstalling Midden-Nederland [mailto:info@caravanstallingmiddennederland.nl]  
Verzonden: maandag 5 september 2016 15:21 
Aan: 'Menke, Fenna' <fenna.menke@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: RE: verzetten afspraak 
 
Beste Fenna, 
 
Vorige week hebben wij een gesprek gehad met wethouder Zivkovic-Laurenta en een collega van Sylvia Lutters 
(Sylvia was namelijk ziek). De collega van Sylvia, ik heb helaas haar naam niet genoteerd, zou een gespreksverslag 
maken.  
 
Graag ontvangen wij hiervan ook een kopie per e-mail.  
 
Zou jij dit aan haar door willen geven? Alvast veel dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Silvia Gram 
 
Caravanstalling Midden-Nederland 
Tuinbouwweg 29, Maarssen 
Tel: 0346-563538 
info@caravanstallingmiddennederland.nl 
www.caravanstallingmiddennederland.nl 
 
 
 
 

Van: Menke, Fenna [mailto:fenna.menke@stichtsevecht.nl]  
Verzonden: maandag 29 augustus 2016 08:42 
Aan: 'Caravanstalling Midden-Nederland' <info@caravanstallingmiddennederland.nl> 
Onderwerp: RE: verzetten afspraak 
 
In Maarssen, in Goudestein. 
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Caravanstalling Midden-Nederland

Van: Caravanstalling Midden-Nederland <info@caravanstallingmiddennederland.nl>
Verzonden: maandag 6 maart 2017 16:39
Aan: 'Informatie, Gemeente Stichtse Vecht'
CC: 'Caravanstalling Midden-Nederland'
Onderwerp: mail t.a.v. Johan Braat

Deze e-mail is bestemd voor Johan Braat, medewerker omgevingsloket. 
 
Beste Johan, 
 
Afgelopen vrijdag, 3 maart 2017, spraken wij elkaar bij het inzien van het ontwerpbestemmingsplan Maarsseveense 
plassen e.o. op het gemeentehuis. 
 
Ik zet nog even kort neer wat we die middag bespraken; 
 

- nota inspraak- en overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan Maarsseveense plassen E.o. 27 januari 
2017 bij reclamant 26 ( dit zijn wij) nr 2: per e-mail heeft de gemeente aan ons toegezegd dat wij aan de 
achterzijde van het bestemmingsvlak 2304 m2 mogen bijbouwen, hetgeen neerkomt op een uitbreiding van 
28%. Echter in het antwoord wat in de nota staat wordt gesproken over 20%. Wij willen absoluut helder 
hebben wat de gemaakte afspraken en toezeggingen zijn tussen de gemeente en ons, zodat er in de 
toekomst geen verwarring kan ontstaan. Wij willen het aantal toegestane meters wat wij aan de achterzijde 
mogen bouwen daarom graag zwart op wit bevestigd hebben. Indien de gemeente geen slapende buren 
wakker wil maken en het daarom niet in algemene stukken wil opnemen, dan kan het wat ons betreft ook in 
een losstaand stuk, zolang wij maar een geldend bewijs hebben. 

 
- Wij zien de toegestane reparatiewerkzaamheden waarvoor we al enkele jaren vergunning hebben niet als 

zodanig ingetekend in het bestemmingsvlak. Kan de gemeente dit alsnog aanpassen? 
 
Jij gaf verder aan dat jij bovenstaande punten met mevrouw Lutters zou afstemmen en ons daarna verder zou 
berichten. 
 
Wij wachten jullie reactie af en alvast veel dank voor je hulp, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Silvia Gram 
 
 

 
 
Caravanstalling Midden-Nederland 
Tuinbouwweg 29, Maarssen 
T: 0346-563538 

Bijlage 4_ Mail tav Johan Braat 6 maart 2017                              pagina 1 van 1



1

Caravanstalling Midden-Nederland

Van: Caravanstalling Midden-Nederland <info@caravanstallingmiddennederland.nl>
Verzonden: dinsdag 14 maart 2017 20:28
Aan: Silvia Gram
Onderwerp: FW: caravanstalling Tuinbouwweg 29 bp Maarsseveense Plassen e.o.
Bijlagen: Zienswijze FORMULIER.pdf

 
 

Van: Lutters, Sylvia [mailto:sylvia.lutters@stichtsevecht.nl]  
Verzonden: dinsdag 14 maart 2017 16:17 
Aan: 'info@caravanstallingmiddennederland.nl' <info@caravanstallingmiddennederland.nl> 
Onderwerp: RE: caravanstalling Tuinbouwweg 29 bp Maarsseveense Plassen e.o. 
 
Beste familie Gram in de eerste plaats van harte gefeliciteerd met de geboorte van het kleintje. Leuk om te horen. Het 
is belangrijk dat jullie een zienswijze sturen met daarin aangegeven dat het gewenst is de nieuwbouw direct aan de 
laten sluiten op de bestaande bouw en dat het daarom belangrijk is dat het uitbreidingsvlak groot genoeg is om de 
gewenste oppervlakte te realiseren. Nu valt een deel van het bouwvlak buiten de lijn van het bestaande gebouw en 
dat is ongewenst. Ik hoorde ook van mijn collega Johan dat het gebouw waar nu de werkplaats zit hoger is dan de 
rest. Check dat even en geef dat ook door in de zienswijze als daar sprake van is. 
 
De zienswijze moet je richten aan de gemeenteraad. Voeg het kaartje in deze mail maar bij.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sylvia Lutters 
Beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling 
Afdeling ontwikkeling 
 

 
 

 sylvia.lutters@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 43 90 M 06 20 60 20 37 
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter @stichtsevecht.nl 

Afspraak maken? Grof vuil aanmelden? Losse stoeptegel doorgeven? Regel je zaken snel via de digitale balie op 
www.stichtsevecht.nl. Vanzelfsprekend. 
 
 
 
 
 
 

Van: info@caravanstallingmiddennederland.nl [mailto:info@caravanstallingmiddennederland.nl]  
Verzonden: zondag 12 maart 2017 12:04 
Aan: Lutters, Sylvia 
CC: info@caravanstallingmiddennederland.nl 
Onderwerp: RE: caravanstalling Tuinbouwweg 29 bp Maarsseveense Plassen e.o. 
 
Beste Sylvia,  Excuses voor het late antwoord. Silvia Gram onze dochter is 9 maart 2017 bevallen van een gezonde 
dochter. Antwoord op uw vraag 2304 m2 is JA binnen de rode lijnen. Deze maten [Lengte Hoogte Oppervlakte is 
2304 m2. Zijn afgesproken tijdens ons gesprek  
29 augustus 10.30 met de Hr. Zivkovic-Laurenta.   Met vriendelijke groet   Jos Gram   
Caravan Stalling Midden Nederland                     
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-----Original Message----- 
From: "Lutters, Sylvia" <sylvia.lutters@stichtsevecht.nl> 
Sent: Wednesday, March 8, 2017 17:28 
To: "'Caravanstalling Midden-Nederland'" <info@caravanstallingmiddennederland.nl>, "Braat, Johan" 
<Johan.Braat@stichtsevecht.nl> 
Subject: caravanstalling Tuinbouwweg 29 bp Maarsseveense Plassen e.o. 

Beste Sylvia, 
  
Dit heb ik opgemeten: 
  
Het bouwvlak is in totaal 2352 m2 groter geworden (zie de buitenste rode lijn). Als ik het gebied meet dat direct achter 
de bestaande bebouwing ligt dan kom ik uit op 2200 m2 (zie de binnenste rode lijn). Is het de bedoeling dat het 
gebied in de binnenste rode lijn  2304 m2 wordt?  
De reparatiewerkzaamheden staan nu in de regels bij de bestemming Bedrijf (artikel 4 van de regels) vermeld. 
  

a.      bedrijven, zoals bedoeld in onderstaande tabel: 

  Straatnaam    Nummer   bedrijf    aanduiding   

1 Oude Dijk    56    garagebedrijf    (sb-2)    

2 Tuinbouwweg    29    caravanstalling   met ondergeschikt  onderhoud, reparatie, verkoop  en verhuur van caravans   (cs)    

3 Tuinbouwweg    33    houtbewerkend- en aannemersbedrijf    (sb-3)    

4 Westbroekse Binnenweg    86a    caravanstalling met  ondergeschikt onderhoud, reparatie, verkoop en verhuur van caravans   en opslagbedrijf (sb-1)    

5 Westbroekse Binnenweg    52 a/b/c    opslagbedrijf  
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Met vriendelijke groet, 
  
Sylvia Lutters 
Beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling 
Afdeling ontwikkeling 
  

 
  

  sylvia.lutters@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 43 90 M 06 20 60 20 37 
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
  
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter @stichtsevecht.nl 

Afspraak maken? Grof vuil aanmelden? Losse stoeptegel doorgeven? Regel je zaken snel via de digitale balie op 
www.stichtsevecht.nl. Vanzelfsprekend. 
  
  
  
  
 

 
DISCLAIMER: 
 
Elke e-mail die binnenkomt bij Gemeente Stichtse Vecht wordt vertrouwelijk 
behandeld. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door 
derden wordt ingezien. De Gemeente Stichtse Vecht kan in geen geval hiervoor 
aansprakelijk worden gesteld. De naam-, adres- en telefoonnummergegevens 
die voor de beantwoording van een e-mail worden opgegeven, zullen alleen 
voor dit doel door de Gemeente Stichtse Vecht worden gebruikt. Gemeente 
Stichtse Vecht verstuurt formele berichten uitsluitend schriftelijk, dus niet 
via e-mail. Aan dit email-bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

Click here to report this email as spam. 

 

 
DISCLAIMER: 
 
Elke e-mail die binnenkomt bij Gemeente Stichtse Vecht wordt vertrouwelijk 
behandeld. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door 
derden wordt ingezien. De Gemeente Stichtse Vecht kan in geen geval hiervoor 
aansprakelijk worden gesteld. De naam-, adres- en telefoonnummergegevens 
die voor de beantwoording van een e-mail worden opgegeven, zullen alleen 
voor dit doel door de Gemeente Stichtse Vecht worden gebruikt. Gemeente 
Stichtse Vecht verstuurt formele berichten uitsluitend schriftelijk, dus niet 
via e-mail. Aan dit email-bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Bijlage 5B Zienswijze S. Lutters en JMA Gram 27 maart 2017 op ontwerpbestemmingsplan Maarsseveense Plassen eo



Bijlage 6_Quote VNG website 

 

 

 

'Opgewekt vertrouwen' door onbevoegde 

Voor veel burgers en bedrijven is de gemeente één geheel en is het niet 

duidelijk dat verschillende organen eigen bevoegdheden hebben. In praktijk 

doet zich dan ook regelmatig de vraag voor of een onbevoegde functionaris 

toezeggingen heeft gedaan waarvan de belastingplichtige mag uitgaan. 

Een bekend voorbeeld is de bespreking door een wethouder van bouwplannen 

van een projectontwikkelaar. In de gesprekken over de plannen wordt ook over 

de verschuldigde bouwleges gesproken. De wethouder is op zich niet bevoegd 

om daarover toezeggingen te doen. De heffingsambtenaar bepaalt immers na 

indiening van de aanvraag hoeveel bouwleges de projectontwikkelaar moet 

betalen. Die berekent hij op grond van de belastingverordening. 

Bindende toezegging 

Toch komt het regelmatig voordat de wethouder in zijn enthousiasme over de 

plannen toezeggingen doet over het verminderen van de leges, hoewel hij hier 

niet toe bevoegd is. De rechter kan dan ook de vraag toetsen of er sprake is van 

‘opgewekt vertrouwen’. Daarbij zal de rechter bijvoorbeeld kijken naar de 

stelligheid waarmee de toezegging is gedaan. Ook kan meespelen of de 

toezegging mondeling of schriftelijk is gedaan. En ten slotte kan de rechter 

meewegen in hoeverre de belastingplichtige bekend is met de taakverdeling 

binnen de gemeente. Al deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de 

toezegging van een onbevoegde binnen de gemeente toch bindend is voor de 

gemeente. 

 

 

https://vng.nl/producten-diensten/databanken/belastingkennis-voor-

raadsleden/bevoegdhedenverdeling/bevoegdhedenverdeling-meer-informatie 
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