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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. Het burgerinitiatiefvoorstel “rust in ons buitengebied” Hondenkennel Rijksstraatweg 188 Loenen
a/d Vecht niet verder in procedure te brengen maar af te wijzen.

Samenvatting

Door dhr. J.M. van de Vooren is een burgerinitiatief ingediend. Het onderwerp betreft “Verklaring van
geen bedenkingen omgevingsvergunning hondenpension, Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de
Vecht”.
De raad heeft op 3 november besloten het verzoek op de agenda van de raad van 15 december
2020 te plaatsen omdat het voorstel aan de eisen van een burgerinitiatief voldeed.
Op 3 november heeft de raad een verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van het
hondenpension afgegeven. Het burgerinitiatief richt zich op de afgifte van de VVGB. Nu de raad
hierover een besluit heeft genomen wordt voorgesteld het burgerinitiatief niet verder in procedure te
brengen maar af te wijzen.
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Raadsbesluit
1. Burgerinitiatief met bijlagen

18. rvs + rbs Burgerinitiatief rust in ons

Bijlagen
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

De verordening Burgerinitiatief geeft (kiesgerechtigde) inwoners de mogelijkheid een voorstel in te
dienen om een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Verordening burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht.
Raadsbesluit 3 november inzake ‘Het burgerinitiatiefvoorstel “rust in ons buitengebied” Hondenkennel
Rijksstraatweg 188 Loenen a/d Vecht op de agenda van de raad van 15 december 2020 te plaatsen’.
Raadsbesluit 3 november inzake ‘Een verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een
hondenpension ten behoeve van maximaal 68 honden op het perceel Rijksstraatweg 188 te Loenen
aan de Vecht af te geven’.

Argumenten

Door dhr. J.M. van de Vooren is een burgerinitiatief ingediend. Het onderwerp betreft “Verklaring van
geen bedenkingen omgevingsvergunning hondenpension, Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de
Vecht”. Het verzoek is ondersteund door 81 initiatiefgerechtigden.
Van toepassing is de verordening Burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht (inwerking
getreden 20-01-2012). In artikel 1 staat vermeld dat onder een burgerinitiatiefvoorstel wordt verstaan
een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van
de raad te plaatsen. Een burgerinitiatiefvoorstel wordt op de agenda geplaatst wanneer daartoe een
geldig verzoek is ingediend.
Een burgerinitiatiefvoorstel houdt op grond van artikel 4 niet in:
a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;
b. een vraag over het gemeentelijk beleid;
c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging
van het gemeentebestuur;
d. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur, of
e. een onderwerp waarover korter dan 2 jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door
de raad een besluit is genomen.
De raad heeft op 3 november besloten om het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de
vergadering van de raad van 15 december te plaatsen omdat een geldig verzoek was ingediend.
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Doelstelling van dit burgerinitiatief:
1) de Raad te informeren welke beleidsruimte zij heeft;
2) de Raad te wijzen op de inhoudelijke strijdigheden en lacunes in het Raadsvoorstel waardoor het
project juist op deze locatie niet in het bestemmingsplan inpasbaar is, waaronder:
i. strijd met de PRV (blz. 15, art. 2.1 onder 8 c & d) en PRS (blz. 107) die aangeeft ‘dat andere
agrarische ondernemers geen hinder mogen ondervinden van een verbredingstak’;
ii. strijd met en/of inbreuk op het dierenwelzijn vanwege constructie, restricties en
aanvullende regels;
iii. een aanvaardbaar woon- en leefklimaat van omwonenden niet kan worden gegarandeerd;
iv. het een zeer eenzijdig geformuleerd Raadsvoorstel betreft dat zonder enige
keuzemogelijkheid niet voldoet aan de uitspraak van de rechtbank;
3) te voorkomen dat het Raadsvoorstel slechts als hamerstuk wordt afgehandeld;
4) te adviseren een Raadscommissie in te stellen die zorg draagt voor een goede motivering om een
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De raad heeft in de vergadering van 3 november een verklaring van geen bedenkingen voor het
oprichten van het hondenpension afgegeven. Het burgerinitiatief heeft als onderwerp: Verklaring van
geen bedenkingen, omgevingsvergunning hondenpension, Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de
Vecht.
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Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) te weigeren.
Samenvattend gesteld in de een na laatste alinea van het initiatief:
“Kort en goed, wij verzoeken uw Raad tijdens een plenaire behandeling van dit initiatief te
concluderen dat de algemene belangen door het college onjuist en eenzijdig zijn afgewogen. Wij
menen dat het algemeen belang van mens en dier is onderschat en tot gevolg moet hebben dat de
ontwikkeling van de hondenkennel geen doorgang kan en mag vinden. Alle participanten van dit
initiatief zijn van mening dat de door het College gevraagde VVGB moet worden geweigerd.”
Nu de raad over het onderwerp van het burgerinitiatief reeds een besluit heeft genomen kunnen de
doestellingen van het burgerinitiatief niet meer gerealiseerd worden en wordt voorgesteld het
burgerinitiatief niet verder in procedure te brengen maar af te wijzen.
In de Verordening burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht staat in artikel 4, aanhef en onder
d.: “een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene
wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur”. Het burgerinitiatief kan in dit stadium
worden gezien als een bezwaar. Voor de indieners van het burgerinitiatief staan andere
rechtsmiddelen open waarvan gebruik kan worden gemaakt als zij het niet eens zijn met het door de
raad genomen besluit over de VVGB. Ook om die reden wordt voorgesteld het burgerinitiatief af te
wijzen.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Communicatie

De raadsagenda’s worden gepubliceerd in het Raadsinformatiesysteem. De verzoeker wordt hier
afzonderlijk over geïnformeerd en uitgenodigd voor de raadsvergadering. De verzoeker wordt over
het besluit van de gemeenteraad geïnformeerd.

Financiën, risico’s en indicatoren
Niet van Toepassing.

4 december 2020

buitengebied Hondenkennel

Pagina 3 van 4

18. rvs + rbs Burgerinitiatief rust in ons

Griffier
B. Espeldoorn- Bloemendal

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Raadsbesluit
Onderwerp
Burgerinitiatief "rust in ons buitengebied" Hondenkennel Rijksstraatweg 188
Loenen a/d Vecht
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering

Agendanummer
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Registratie nummer

Commissie
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--

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
Besluit

de Verordening burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht;
het raadsbesluit van 3 november ‘Burgerinitiatiefvoorstel “rust in ons buitengebied”
Hondenkennel Rijksstraatweg 188 Loenen a/d Vecht’;
het raadsbesluit van 3 november ‘Verklaring van geen bedenkingen, omgevingsvergunning
hondenpension, Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht’;
1. Het burgerinitiatiefvoorstel “rust in ons buitengebied” Hondenkennel Rijksstraatweg
188 Loenen a/d Vecht niet verder in procedure te brengen maar af te wijzen.

15 december 2020
Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Origineel besluit is ondertekend

