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Uw kenmerk
Ons kenmerk AJS/28112019
Onderwerp Advies second opinion knimebegeling/vergunningver

lening dierenkliniek door demissionair college.

Geachte raad,

Op de raadsagenda voor maandag 18 november prijkte op de lijst van ingekomen stukken
en mededelingen het in de aanhef genoemde stuk met het advies “voor kennisgeving aan
nemen Gelet op de spelende politieke perikelen en het opstappen van twee wethou
ders is het niet tot een besluit omtrent dit stuk gekomen. Ongetwijfeld zal dit op een later
moment nog wel plaatsvinden.

Echter zonder dat u een besluit over het hiervoor bedoelde advies hebt genomen heeft het
(demissionaire) college van burgemeester en wethouders toch reeds de vrijheid genomen op
20 november jl. een omgevingsvergunning te verlenen voor het bestreden en te bestrijden
bouwplan, wetende dat u zich hierover nog moet buigen en ondanks het feit dat dit een po
lifiek gevoelig dossier is geworden Dit geeft een gevoel van “er nog snel even doorheen
jassen nu dit nog kan”!

Op verzoek van omwonenden hierop nog het navolgende commentaar.

1. second opinion
Zoals u bekend heeft het college als gevolg van reeds ineediende bouwylannen het eigen
beleid ten aanzien van de toepassing van de knimelregeling gewijzigd om hierop vooral
zelf te kunnen blijven beslissen zonder u als raad daarin te hoeven betrekken. Dit betekent
dat u daarmee buiten spel wordt gezet en de rechtszoekende burger het spreekwoordeljke
bos wordt ingegestuurd. Waar deze burger eerst dacht en ook mocht denken te worden be
schermd door het knimelbeleid van het college van de gemeente Leiderdorp en dit ook
uitte richting het college wordt dat beleid simpel na de aanvraag gewijzigd! De betreffende
burgers verwijten zich naderhand dan ook dat zij één en ander onder de aandacht van het
college hebben gebracht zich niet realiserende dat het college zich zou verlagen tot het wij
zigen van het beleid ten behoeve van een incidenteel bouwplan gaande de procedure. In die
zin is het college onderschat

Hoe dan ook betekent dat het vrij baan geven aan het college dat zowel de raad als de bur
gers worden gepasseerd en niet serieus worden genomen. Bij een volgend bouwplan zullen
de regels net zo gemakkelijk weer worden aangepast met dezelfde minachting voor de bur
gers en de raad als nu.
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Normaliter worden bouwplannen die niet voldoen aan het kruimelbeleid maar waaraan het
college wel medewerking wenst te verlenen “vergund” via de uitgebreide zelfstandige pro
jectprocedure waarin u moet worden gekend door het moeten besluiten omtrent het verle
nen van een zgn. verklaring van geen bedenkingen. Dit heeft het college kennelijk niet ge
wild en heeft daarom het gehele knimelbeleid maar gewijzigd Het college heeft er dus
wel wat voorover om u buitenspel te zetten. Wellicht heeft het college daarbij lering getrok
ken uit het verleden toen de provincie hetzelfde project nog heeft kunnen tegengehouden
vanwege strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige motieven).

Indien u zou instemmen met het advies “voorkennisgeving aannemen” geeft u zich niet al
leen zelf een brevet van onvermogen maar laat u het eveneens gebeuren dat uw burgers en
rechtzoekenden het bos in worden gestuurd.

Indien u vooraf tijdig door het college in kennis was gesteld van het voornemen de beleids-
regels ten aanzien van de kruimelregeling te wijzigen had u —na serieuze bestudering daar
van- mogelijk kunnen concluderen voor nieuwe gevallen in te kunnen stemmen met het
nieuwe beleid maar in het geval van lopende aanvragen het ten tijde van de aanvraag gel
dende beleid toe te willen passen. Hiertoe had u het college desnoods via een motie kunnen
dwingen. En ook dan was er geen man overboord geweest voor het college omdat het bouw
plan dan vergund had moeten worden via de uitgebreide zelfstandige projectprocedure
waarvan consultatie van uw raad onderdeel is. Op zich was dit de normale en goede gang
van zaken geweest maar om één of andere reden durft het college dit niet aan.

Namens de omwonden van dierenkliniek verzoek ik u uzelf serieus te nemen, de raad als
controlerend orgaan serieus te nemen en uw burgers serieus te nemen door beslissingen via
een fatsoenlijk spoor te laten verlopen ongeacht de bevoegdheden die een college wel of
niet zou hebben. Het gebruikmaken van bevoegdheden betekent niet altijd dat daarmee
recht wordt gedaan aan de positie van derden en daar ligt uw taak als door de burgers geko
zen controlerende raad! U bent of hoort de stem van de burgers te zijn.

Namens omwonenden verzoek ik u derhalve ook alsnog de bedoelde second opinion niet
simpel voor kennisgeving aan te nemen maar het instrumentarium dat u als controlerend
orgaan ten dienste staat te gebruiken voor uw burgers. Concreet verzoek ik u onderhavige
kwestie te agenderen en na bevraging hierop van uw (nieuwe) college desnoods via een mo
tie te bereiken dat het nieuwe beleid —als u daarmee op ruimtelijke gronden kunt instem
men- te laten gelden voor nieuwe gevallen en niet voor voordien in gang gezette procedures
en initiatieven.

Het op de “oude college-wijze” besturen van uw gemeente zal de kloof tussen bestuurders
en bestuurden uitsluitend vergroten hetgeen de onverschilligheid jegens de overheid ver
sterkt! Dergelijke effecten moeten worden voorkomen.

2. Vergunningverlening
De vergunningverlening van 20 november jI. is m.i. andermaal een bewijs en bevestiging
voor het feit dat het oude college zowel uw raad als de burgers niet serieus neemt en heeft
genomen (eufemisme). Veel woorden behoeven daaraan niet te worden gespendeerd om dit
duidelijk te maken. Ik verzoek u dan ook de werking van het bestreden besluit op te schor
ten totdat een nieuw college is geïnstalleerd en u inhoudelijk kennis hebt kunnen nemen
van alle relevante ins en outs met betrekking tot deze kwestie.
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Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Mr. M’ soèistra__)
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Hoogachtend,
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