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Geachte raadsleden (CC College),

Afgelopen maandag heb ik, namens alle 52 omwoners van Dierenkliniek ’t Leidse Land ingesproken 
tijdens uw raadsvergadering. Maar nu voel ik zelfs de noodzaak u opnieuw aan te schrijven namens 
alle inwoners van Leiderdorp die met bouwplannen te maken krijgen. 

Waar wij maandag nog voornamelijk boos waren, zijn wij nu vooral verdrietig en uit het veld 
geslagen. Het was zeer spijtig om te vernemen dat u niet op de hoogte bent van uw eigen 
procedures, beleid en bevoegdheden. Maar, vooral de daarmee gepaarde grote gevolgen die dit 
voor alle inwoners van Leiderdorp zal hebben niet overziet. 

Raadslid X  gaf aan er vanuit te gaan dat wij ons recht wel zullen halen wanneer wij maar lang 
genoeg door procederen, en dat er wel sprake zal zijn van een overgangsregeling. Wij hebben dit 
uiteraard uit laten zoeken, maar helaas blijken beide niet het geval te zijn. Nu het college de ruimte 
heeft gekregen de spelregels te wijzigen valt er voor ons straks helemaal niets meer te procederen. 
Bovendien mag de rechter slechts marginaal en dus terughoudend toetsen. U mag het dus niet aan 
laten komen op juridische procedures.

Als niemand aan tafel bezwaar heeft kunnen de regels tijdens het spel gewoon worden gewijzigd. 
Het is vrij ongebruikelijk dat spelers daar akkoord mee gaan, maar zonder het door te hebben wordt 
dit voor deze keer door de vingers gezien en indirect helaas dus ook alvast voor alle potjes die 
zonder twijfel nog zullen volgen. 

Wij hebben nog eens even gegoogled en lezen onderstaand citaat via deze link:
https://www.raadsleden.nl/het-raadslid/wat-doet-de-gemeenteraad

“De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de 
volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college (burgemeester en  
wethouders samen).”

Wat wij hiermee nogmaals aan willen geven is dat het ons inziens dus juist de taak van de raad is 
voor bewonersbelangen op te komen. De raad bepaalt onze rechten, maar neemt ze ons nu in dit 
uitzonderlijke geval dus juist af.

Onze juridisch adviseurs Pietersma & Spoelstra berichten u het navolgende hierover:
“Het college heeft formeel de bevoegdheid om beleid ten aanzien van de toepassing van de zgn. 
kruimelregeling vast te stellen of aan te passen. Toepassing van de kruimelregeling zelf betekent 
echter afwijken van het bestemmingsplan dat u heeft vastgesteld. Toepassing betekent een 
inbreuk op het door u vastgestelde ruimtelijk beleid. Het maken of wijzigen van beleid juist inzake 
de toepassing van de kruimelregeling raakt uw ruimtelijke beleid dan ook direct. Alleen al gelet 
daarop moet u in elk geval meekijken en corrigeren als u vindt dat uw beleid daarmee geweld 
wordt aangedaan. U moet dus kennis dragen van dit beleid! Door de wijziging van het 
kruimelbeleid niet aan u voor te leggen wordt u afgehouden van uw 
bestuursverantwoordelijkheid/controlerende taak en wordt u door het college niet serieus 
genomen. Als u hiervoor bewust kiest is dit uiteraard uw zaak. Het feit dat u daarmee tevens uw 

https://www.raadsleden.nl/het-raadslid/wat-doet-de-gemeenteraad


inwoners ernstig tekort doet is van heel andere orde. Uw verantwoordelijkheid die hoort bij uw 
functie als raadslid zou dit niet mogen toelaten!  Dit eens temeer nu het college/ambtenaren in 
relevante stukken toegeven dat de regels worden gewijzigd juist met het oog op de bestreden 
plannen.“  

Het moge duidelijk zijn dat de wethouder het misschien allemaal niet zo goed uit kan uitleggen, 
maar de insteek en de gevolgen van de wijzigen die hij en zijn ambtenaren hier door willen voeren 
zijn voor hen natuurlijk kristalhelder.

Velen van u schrijven in uw partijprogramma van mening te zijn dat er beter voor burgers moet 
worden opgekomen, voor u ligt de nu de mogelijkheid om hier daadwerkelijk aan bij te dragen.

De kliniek heeft op 16 juli jongstleden haar aanvraag ingediend, in principe had er binnen 8 weken, 
dus uiterlijk op 10 september een besluit moeten liggen. Echter kreeg zij na ons schrijven van 
augustus opnieuw de ruimte haar plannen aan te passen en bij te schaven, bijgestaan door uw 
ambtenaren en met nu zelfs een beleidswijziging om haar tegemoet te komen onze officiële 
bezwaren straks volledig van tafel te kunnen vegen.

Wij zullen uw eigen kruimelbeleid, zodra de exacte wijzigingen ons bekend zijn, en de specifieke 
gevolgen daarvan voor onze zaak zo snel mogelijk inzichtelijk en beknopt voor u op papier zetten. Ik 
houd mij al 2 jaar met deze zaak bezig en ken uw bestemmingsplan, beleid en afwijkingsregels 
inmiddels uit mijn hoofd. Ik kan iedereen daar in een paar zinnen van op de hoogte brengen, al mijn 
51 buren snappen daarom prima wat er staat en welke gevolgen een wijziging voor ons en indirect 
dus ook voor alle andere inwoners van Leiderdorp heeft.

Wij hopen dan ook dat u alsnog de moeite wilt nemen het college te vragen de voorgestelde 
wijzigingen eerst aan u voor te leggen. Uiteraard hopen wij ook dat u ervoor zult zorgen dat de 
spelregels niet tijdens onze procedure worden aangepast waardoor wij ons recht op bezwaar 
behouden en onze belangen nu ook eindelijk ook meegewogen zullen worden.

Het college heeft anders een vrijbrief in handen om nog veel grotere projecten tot stand te brengen 
zonder weerstand van omwonenden, dit kan uiteraard ook naast uw woning het geval zijn. In de 
krant lezen wij wekelijks  hoe boze omwonenden zich gedupeerd, niet gehoord en in hun belangen 
ondermijnd zien en nu mag het college er van u zelfs nog een schepje bovenop doen.

Ik zou u inmiddels bijna willen smeken, grijp in! U heeft voor zover wij kunnen inschatten niets te 
verliezen, wij des te meer.

Wederom dank voor uw tijd en aandacht, ik zie uw (re)actie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

ditmaal namens alle inwoners van Leiderdorp


