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Geachte Commissieleden, 

 

In 2016 zijn 160 woningen gebouwd aan het Delftplein. Namens enkele omwonenden van het 

bouwplan, de heer A. van Veen, de heer F. Leipoldt en mijzelf, breng ik graag het volgende onder uw 

aandacht. 

 

 Inhoudelijke bezwaren 

1. In het voorstel wordt u in onze visie onjuist dan wel onvolledig door het College geïnformeerd. 

Het College wijst in het voorstel naar een uitspraak van de rechter over de 

omgevingsvergunning. Volgens het College zijn omwonenden op formele gronden in het gelijk 

gesteld, omdat een onjuiste procedure was gevoerd. Volgens het College zou tijdens de 

procedure niet gebleken zijn van inhoudelijke belemmeringen. Dit is onjuist. 

 

Er zijn door omwonenden diverse inhoudelijke bezwaren tegen het bouwplan aangevoerd. 

Deze bezwaren zijn echter nog niet door de rechter beoordeeld, omdat de vergunning al op 

formele gronden is vernietigd. Dat betekent dus niet dat er geen inhoudelijke bezwaren meer 

zijn. Sterker nog: indien er wederom een vergunning wordt verleend, zullen wij deze bezwaren 

alsnog aan de bestuursrechter voorleggen. 

 

 Belang van oordeel Gemeenteraad 

2. Door het College wordt in het voorstel gesteld dat de Gemeenteraad bekend is met het 

initiatief en dat hiermee eerder impliciet is ingestemd. Deze stelling staat haaks op het oordeel 

van de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, over dit bouwplan. De rechter heeft 

geoordeeld dat het College in de vergunningprocedure de Gemeenteraad ten onrechte buiten 

de besluitvorming heeft gehouden. Ook is geoordeeld dat omwonenden en anderen niet de 

mogelijkheid hebben gehad in te spreken en hun zienswijze kenbaar te maken aan de 

Gemeenteraad. De betrokkenheid van uw Gemeenteraad betrof slechts de financiën en niet 

de ruimtelijke ordening, aldus de rechter. Door de rechter is grote waarde gehecht aan het 

gegeven dat van uw Gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan 

is vereist. 

 



 

Aan het grote belang van de invloed van en sturing door uw Gemeenteraad wordt door het 

College afbreuk gedaan met onderhavig voorstel. Er wordt aan uw Gemeenteraad gevraagd 

om op voorhand akkoord te gaan met het bouwplan, zonder dat u met de inhoudelijke 

bezwaren daartegen bekend bent. Feitelijk gaat het hier om een blind akkoord en geeft u het 

College carte blanche om de vergunningverlening door te zetten, zonder de betrokken 

belangen te kennen. Niet voor niets hechten zowel de wetgever als de rechter belang aan uw 

oordeel en deze bevoegdheid zou niet te lichtvaardig moeten worden doorgeschoven naar het 

College. 

 

 Versnelling vs. zorgvuldigheid 

3. Het College stelt dat met het laten vallen van het vereiste van een verklaring van geen 

bedenkingen een versnelling in de procedure kan worden behaald. Dit argument roept 

verbazing op. De bestuursrechter heeft de vergunning al op 2 augustus 2018 – ruim anderhalf 

jaar geleden – vernietigd. Al die tijd is het bouwplan illegaal en is er geen nieuwe aanvraag 

ingediend om de bouw ervan te legaliseren. Nu wordt onder het mom van versnelling aan uw 

Gemeenteraad gevraagd uw eigen bevoegdheid te beperken en de besluitvorming over te 

laten aan het College. Hiermee wordt, na jarenlang stilzitten, voorrang gegeven aan snelheid 

in plaats van aan zorgvuldigheid. Uit de procedure bij de bestuursrechter blijkt nu juist dat 

zorgvuldigheid van het grootste belang is en dit mag niet worden opgeofferd voor tijdwinst. 

Zeker nu deze tijdswinst marginaal is in relatie tot het tijdsverloop sinds de uitspraak van de 

rechter. 

 

Overigens heeft het College in de Collegebrief van 4 september 2018 over de procedure, 

zoals geplaatst in de raadsagenda van 27 september 2018, uw Raad nog anders 

geïnformeerd. Destijds is aangegeven dat tegelijk met het instellen van hoger beroep tegen de 

uitspraak van de bestuursrechter, de uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning 

zou worden gevoerd. Hierbij is aangegeven dat uw Gemeenteraad op de gebruikelijke wijze 

bij de uitgebreide procedure zou worden betrokken. Het College heeft deze procedure niet 

gevoerd en vraagt nu na anderhalf jaar om ermee in te stemmen dat uw Gemeenteraad niet 

meer in de procedure wordt betrokken. Het stilzitten van het College kan in redelijkheid toch 

geen aanleiding zijn om voorbij te gaan aan het mandaat van uw Raad? 

 

Een verwijzing naar de motie “Tijdelijk is snel en daadkrachtig” staat verder geheel los van dit 

bouwplan. Deze motie ziet op het snel mogelijk kunnen maken van tijdelijke sociale 

woningbouw, met het Delftplein als voorbeeld. Deze motie zegt niets inhoudelijks over het 

bouwplan van de 160 woningen. De motie ziet ook niet op de versnelling van procedures, 

maar ziet op het snel modulair kunnen bouwen. In deze motie is ook niet bepaald dat uw 

Gemeenteraad de eigen bevoegdheid in de procedure zou moeten opofferen. Het College 

geeft dan ook een onjuiste weergave van de motie. 

 

 



 

Handhavingsverzoek en overleg 

4. Door het College is gewezen op het handhavingsverzoek dat door omwonenden van het 

Delftplein is ingediend. Volgens het College komen de bewoners van de woningen in een 

onzekere positie te zitten en daarom zou de besluitvorming moeten worden versneld. De 

bewoners verkeren echter reeds jarenlang in een onzekere positie. Het bouwplan is bewust 

gerealiseerd terwijl de vergunning nog niet onherroepelijk en onder de rechter was. Nadat de 

vergunning door de rechter was vernietigd, heeft het College deze illegale situatie ruim 

anderhalf jaar laten bestaan. 

 

Namens omwonenden is een handhavingsverzoek ingediend, omdat zij al sinds de 

vergunningverlening in 2016 niet worden gekend in hun positie. Steeds hebben zij gewezen 

op hun belangen, maar hier wordt geen rekening mee gehouden. Het is niet het concrete doel 

van omwonenden om het gehele bouwplan tegen te houden; er is oog voor de behoefte aan 

huisvesting. Echter, deze huisvesting dient zodanig te worden gerealiseerd dat geen 

onevenredige benadeling van omwonenden plaatsvindt.  

 

Juist vanwege de positie van de bewoners van het bouwplan hebben omwonenden lange tijd 

gewacht met het indienen van een handhavingsverzoek. Het College heeft echter geen 

stappen ondernomen om het bouwplan te legaliseren en ook geen stappen genomen om met 

omwonenden in overleg te treden, ondanks dat hier herhaaldelijk om is gevraagd. Het is dan 

ook verre van redelijk om het handhavingsverzoek aan te grijpen om de procedure te 

versnellen en zo wederom voorbij te gaan aan de zorgvuldigheid en de belangen van 

omwonenden. 

 

Namens omwonenden verzoek ik u het Collegevoorstel kritisch te beschouwen en niet te 

lichtvaardig in te stemmen met het afstand doen van uw beslissingsbevoegdheid. Daarnaast 

verzoek ik u om er bij het College op aan te dringen om nu eindelijk eens in overleg met 

omwonenden te treden, zodat de impasse kan worden doorbroken. Daarmee kan zowel 

tegemoet worden gekomen aan de bewoners van het bouwplan als aan de belangen van 

omwonenden. 


