
 
 
Drogeham, 4 oktober 2019 
 
 

 
 
 
 
 

Geachte raad, 
 
Namens omwonenden van het perceel Van der Valk, Boumanweg 50 te Leiderdorp verzoek 
ik u met klem onderstaande zorgvuldig ter harte te nemen, uw rechtmatige bevoegdheden 
te benutten, uw verantwoordelijkheid te nemen en per direct in te grijpen. 
 
Helaas heb ik van u (en het college) nog geen reactie mogen ontvangen op het schrijven  
d.d. 15 augustus jl. Deze reactie zal ongetwijfeld nog gaan volgen. De spreekwoordelijke 
trein lijkt ondertussen niet alleen door te denderen, hij lijkt zelfs nog een extra versnelling 
te hebben genomen.  Een tweetal ontwikkelingen hebben zich inmiddels voorgedaan 
waarop ik namens omwonenden graag wil reageren. 
 

1. Een ambtelijk mailbericht d.d. 1 oktober jl. inzake de procedure rond de uitbreiding 
van dierenkliniek waarin een wijziging van het kruimelbeleid wordt aangekondigd 
(zie bijlage 1); 
 

2. Het besluit van uw presidium om het schrijven d.d. 15 augustus jl. niet te bespreken 
in het politiek forum, omdat het hier een lopende procedure zou betreffen die een 
volledige collegebevoegdheid is, ik citeer; bespreking in de raad zou mogelijk ver-
wachtingen kunnen wekken, terwijl de raad gewoonweg geen invloed kan uitoefe-
nen op deze procedure (zie bijlage 2). 

 
Ad 1. In het hiervoor genoemde en aan u gerichte schrijven is benoemd en aangegeven dat 
het college op een onjuist spoor zit voor wat betreft de toepassing van de zogenaamde krui-
melregeling. Dit met name ook gelet op het door u daaromtrent vastgestelde beleid. De 
voorgenomen uitbreiding van de dierenkliniek is daarmee in strijd, waardoor de zoge-
naamde uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Met deze procedure beslist 
u uiteindelijk over de aanvraag tot uitbreiding van de dierenkliniek en niet het college. In 
het ambtelijk mailbericht wordt echter gesteld dat de aanvraag van de dierenkliniek mede 
aanleiding is geweest tot het voornemen dit afwijkingenbeleid te wijzigen. Dit betekent vrij 
vertaald dat het college nu de spelregels lopende het proces wijzigt om vooral de vergun-
ning maar (zelf) te kunnen verlenen. In de mening dat de kruimelregeling in deze situatie in 
uw gemeente niet kan worden gevolgd zijn omwonenden derhalve bevestigd. Omwonenden 
worden met de voorgenomen wijziging van het beleid tijdens de nu lopende procedure in 
elk geval gesterkt in hun opvatting dat de voorgenomen uitbreiding van de dierenkliniek 
niet op de inhoudelijke merites wordt beoordeeld, maar dat bij voorbaat de uitkomst reeds 
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vaststaat: de vergunning wordt verleend en de motivering wordt aan deze uitkomst aange-
past……De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van uw gemeentebestuur is hiermee 
ernstig in het geding!  
 
Daarnaast lijkt de wijziging van het kruimelbeleid juist een zaak van de raad te zijn en niet 
van het college. De raad bepaalt welke zaken het college zelfstandig in afwijking van het be-
stemmingsplan afdoet. Dit bepaalt het college niet zelf, maar wordt door u als raad bepaald. 
Namens omwonenden verzoek ik u dan ook het college hierin een halt toe te roepen en uw 
bestuursverantwoordelijkheid terzake te nemen. 
 
Ad 2. Met het bovenstaande hangt het tweede punt samen. In uw presidiumvergadering van 
16 september jl. heeft u besloten het schrijven van 15 augustus jl. niet te bespreken in de 
raad, omdat het een lopende procedure zou betreffen die een volledige collegebevoegdheid 
is. Dit is echter niet correct, nu ook volgens het college de uitgebreide procedure moet wor-
den gevolgd, waarin u het laatste woord heeft. Om dat te voorkomen wenst het college zelfs 
de spelregels te veranderen. Feit is en blijft dat dit een volledige raadsbevoegdheid betreft 
zolang u de daarvoor thans geldende regels niet wijzigt. Naar de mening van omwonenden 
kunt en mag u zich niet aan deze kwestie onttrekken! Ook uw geloofwaardigheid is daar-
mee in het geding.    
 
Terzijde maak ik u er nogmaals op opmerkzaam dat dezelfde kwestie ook in 2004 heeft ge-
speeld en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zich toen vanwege stedenbouwkundige 
motieven heeft gekeerd tegen de bijna identieke uitbreidingsplannen. 
 
Verzoek 
Namens omwonenden verzoek ik u: 
 

1.  de regie van het college over te nemen ten aanzien van besluitvorming rond het    
 eventueel wijzigen van het kruimelregeling-beleid. Dit beleid betreft de ruimtelijke  
 inrichting van uw gemeente en is een raadsbevoegdheid; 
 

2.  De aanvraag om omgevingsvergunning voor uitbreiding van de dierenkliniek over- 
 eenkomstig uw thans geldend beleid te behandelen via de uitgebreide voorberei- 
 dingsprocedure en uw wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden terzake  
 op u te nemen. 

 
Ook een reactie op dit schrijven zie ik met belangstelling tegemoet.  
 
Hoogachtend, 
Pietersma & Spoelstra ROM bv 
 
 
Mr. A.J. Spoelstra 


