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Geachte heer, mevrouw, 
 
In uw brief met betrekking tot de ‘second opinion Kruimelregeling’ en over de door 
het college verleende omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Dierenkliniek 
Het Leidse Land vraagt u de raad om verantwoordelijkheid te nemen en in te 
grijpen. 
 
De raad heeft wettelijk drie rollen: een kaderstellende, volksvertegenwoordigende 
en controlerende rol. 
 
Tot de kaderstellende rol behoort het vaststellen van het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan biedt een kader voor de uitvoerende bevoegdheden van het 
college. Tot die bevoegdheden hoort het behandelen van aanvragen voor een 
omgevingsvergunning. Behalve het kader van het bestemmingsplan geldt hier ook 
landelijke wet- en regelgeving - waaronder wat bekend staat als de 
‘kruimelregeling’. 
 
De onrust die bij omwonenden is ontstaan rondom de vergunningaanvraag voor 
onder meer Dierenkliniek Het Leidse Land heeft ook de raad zich aangetrokken. 
Vanuit hun controlerende en volksvertegenwoordigende bevoegdheden hebben 
verschillende raadsleden gebruik gemaakt van het instrument om raadsvragen te 
stellen aan het college. Die raadsvragen zijn door het college uitgebreid 
beantwoord. Kern van de beantwoording is, dat het college steeds binnen de door 
de raad gestelde kaders heeft geopereerd alsmede binnen de landelijke wet- en 
regelgeving. 
 
Daarna heeft de raad een stap genomen die zeer ongebruikelijk is: hoewel er 
duidelijke antwoorden waren van het college, had de raad toch de behoefte een en 
ander voor te leggen aan een extern adviseur. Zijn advies heeft alleen maar 
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bevestigd dat het college opereert binnen de kaders, wet- en regelgeving. In dit 
advies vindt u de antwoorden op de vragen die u in uw brief stelt. Dit advies is u 
bekend, maar voor de volledigheid nog eens bij deze brief gevoegd. 
 
De uitvoerende taken van het college vallen niet onder de onderwerpen die – 
vanwege de huidige politieke situatie – controversieel zijn verklaard. Voor deze 
uitvoerende taken gelden bovendien wettelijke termijnen waar het college gewoon 
aan gehouden is – politieke crisis of niet. U dringt aan op agendering in de raad. Bij 
eerdere ingekomen stukken over dit onderwerp heeft het presidium van de raad op 
16 september jl. afgewogen of dit moest worden geagendeerd in de raad of het 
politiek forum. Het presidium heeft toen vastgesteld dat bespreking in de raad 
mogelijk verwachtingen bij betrokkenen zou kunnen wekken, terwijl de raad 
gewoonweg wettelijk geen invloed kan uitoefenen op een dergelijke procedure. Om 
dezelfde reden heeft de raad besloten de heldere ‘second opinion’ voor 
kennisgeving aan te nemen en niet verder te bespreken. 
 
De raad is het dan ook niet eens met uw constatering, dat betrokkenen in de steek 
worden gelaten. Juist hier is die betrokkenheid zo groot, dat de raad tot het uiterste 
is gegaan om er zeker van te zijn dat de bevoegdheden juist worden toegepast. De 
raad is van mening dat het college hier correct heeft gehandeld. 
 
U verzoekt de raad om de werking van het besluit van het college op te schorten 
totdat een nieuw college is geïnstalleerd. De raad heeft echter de bevoegdheid niet 
om besluiten van het college op te schorten. Een dergelijk verzoek kunt u indienen 
bij de voorzieningenrechter. 
 
Natuurlijk heeft de raad begrip voor betrokkenen, die vinden dat hun belangen 
worden aangetast. Met nadruk wijst de raad nog eens op de mogelijkheden voor 
betrokkenen om bezwaar te maken tegen de door het college verleende 
vergunning.      
 
 
 
 
Hoogachtend, 
namens de raad, 
 
 
 
B.A.M. Rijsbergen           L.M. Driessen-Jansen 
Griffier                               burgemeester 
 
 
 
 
 
 


