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Voorwoord

Voor u liggen de resultaten van het integriteitsonderzoek dat wij in opdracht van de
onderzoekscommissie van de Raad hebben uitgevoerd naar een aantal dossiers in de
sfeer van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente Montfoort. Aanleiding voor dit
onderzoek is de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 10 december 2014
in de kwestie Blokland. Deze uitspraak en de daarop volgende politieke besluitvorming
hebben veel teweeggebracht: het aftreden van het College, het door de burgemeester
vlak voor zijn pensioen neerleggen van zijn ambt en verschillende onderzoeken,
waaronder het onderzoek waarvan wij in dit rapport verslag doen.
Evenals andere onderzoeken bevat ook dit onderzoek een aantal conclusies waaruit
blijkt dat niet alles binnen de gemeente is gelopen zoals dat had gemoeten. Met het
oog daarop formuleren wij in ons rapport ook een aantal aanbevelingen die er op zijn
gericht om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen.
Wij hopen oprecht dat met dit rapport en het politieke debat daarover een streep
onder discussies over het verleden kan worden gezet. Dit onderzoek laat, zoals ieder
onderzoek, altijd vragen open, maar de meest vragen zijn wel beantwoord. In een
aantal van de door ons onderzochte zaken lopen nog bestuursrechtelijke procedures,
die uiteraard moeten worden doorlopen. Voor het overige hopen wij dat de blik van
alle betrokkenen weer kan worden gericht op de toekomst van de gemeente Montfoort.
Den Haag, 29 juni 2015
Eric Daalder
Nina Bontje
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

1.1.1

Aanleiding voor dit onderzoek vormt de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland
van 10 december 2014 in de zaak Blokland. In deze uitspraak heeft de rechtbank
geoordeeld dat het college van burgemeester en wethouders van Montfoort (hierna:
het College) zijn bevoegdheid om al dan niet tot handhaving over te gaan voor een
ander doel heeft gebruikt dan waarvoor die bevoegdheid is gegeven en daarmee heeft
gehandeld in strijd met het verbod van détournement de pouvoir (artikel 3:3 van de
Algemene wet bestuursrecht, (hierna: Awb)). Het College zou buiten de openbaarheid
om een juridisch niet-houdbare afspraak hebben gemaakt met een burger (de heer
H.J.M. Schalkwijk, hierna: Schalkwijk). Die afspraak zou hebben ingehouden dat
Schalkwijk, wiens woning en bedrijf wegens de aanleg van een nieuwbouwwijk
moesten worden verplaatst, in afwijking van de verleende bouwvergunning zou mogen
gaan bouwen en gebruiken. Daarmee heeft het College volgens de rechtbank
fundamentele rechtsregels en rechtsbeginselen niet in acht genomen.1

1.1.2

Vanwege de bredere strekking van deze uitspraak heeft de gemeenteraad van
Montfoort (hierna: de raad) op 12 januari 2015 een onderzoekscommissie opgericht
om nader onderzoek te doen naar de ambtelijke en bestuurlijke integriteit binnen de
gemeente Montfoort. In het raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 17 februari
2015 heeft de onderzoekscommissie aangegeven het onderzoek uit te besteden,
omdat ook de raad onderwerp van het onderzoek zal zijn. Het onderzoek is vervolgens
aan ons kantoor gegund (hierna ook: de onderzoekers).

1.1.3

In het vervolg van dit onderzoeksrapport zal naar de (aanloop van de) besluitvorming
en procedures in het kader van de bedrijfsverplaatsing van Schalkwijk worden
verwezen als “de zaak Blokland” of “dossier Blokland’.

1.2

Onderzoeksvraag

1.2.1

De onderzoeksopdracht voor dit integriteitsonderzoek bestaat uit twee delen. Het
eerste deel van de opdracht houdt in dat op basis van vijf door de
onderzoekscommissie geselecteerde dossiers op het terrein van de ruimtelijke
ordening (hierna: de vijf RO-dossiers) een oordeel moet worden gegeven over de
vraag of in de betreffende dossiers sprake is van niet-integer handelen. Voorts is de
opdracht om op basis daarvan meer in algemene zin een oordeel te gegeven over een
mogelijk bestaan van een patroon of werkwijze binnen de gemeente Montfoort die

1

Rb. Midden-Nederland 10 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6633.
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niet-integer handelen in de hand werkt. De volgende vijf dossiers zijn door de
onderzoekscommissie aangedragen:

1.2.2

•

Van Domselaar/Parkeerplaatsen (Boslaan 42)

•

Van Beers/Buurman (Heeswijk 84/82)

•

HHG/Tuin Rabobank (Hoogstraat 23)

•

Janmaat (Waardsedijk Oost 14)

•

Zeilmakerij (Willeskop 85A/B)

Het tweede deel van de onderzoeksopdracht hield aanvankelijk in dat een oordeel zou
moeten worden gegeven over de rechtmatigheid en integriteit van het handelen van
de gemeente in de zaak Blokland. Om dit oordeel te kunnen vormen, zouden wij
kennisnemen van de resultaten van het feitenonderzoek dat advocatenkantoor CMS
Derks Star Busmann (hierna: CMS) reeds in opdracht van het College uitvoerde.

1.2.3

Omdat CMS op basis van de aan haar aangeleverde stukken geen duidelijkheid kon
krijgen over de vraag of en, zo ja, door wie een afspraak is gemaakt tussen Schalkwijk
en de gemeente Montfoort over het afzien van handhaving, is door CMS voorgesteld
om de meest betrokken personen bij de zaak Blokland in een voorlopig
getuigenverhoor bij de rechtbank te laten horen. Vanwege de lange tijd die het zou
duren alvorens duidelijkheid zou komen over de vraag of en zo ja, wanneer een
dergelijk getuigenverhoor zou plaatsvinden, is door de onderzoekscommissie in
samenspraak met de waarnemend burgemeester T. van Eijk besloten dat wij het
onderzoek naar de feiten in de zaak Blokland door middel van gesprekken met de
betrokken personen zouden afronden.

1.2.4

Concreet betekent dit dat wij in het tweede deel van dit integriteitsonderzoek de vraag
beantwoorden of er een afspraak is gemaakt tussen Schalkwijk en de gemeente
Montfoort met betrekking tot het niet-handhaven en zo ja, door wie en met welke
inhoud. Vervolgens wordt een oordeel gegeven over de rechtmatigheid en integriteit
van het handelen van de gemeente in de zaak Blokland.

1.3

Aanpak

1.3.1

Ter uitvoering van het integriteitsonderzoek hebben wij een onderzoeksprotocol
vastgesteld (bijlage 1). Het onderzoeksprotocol voorziet er in dat van de door ons
gevoerde gesprekken verslagen worden gemaakt, die door betrokkenen worden
geaccordeerd. Deze verslagen zijn uitsluitend bestemd voor onze oordeelvorming en
worden daarom niet openbaar gemaakt.

1.3.2

Allereerst hebben wij in het kader van het onderzoek naar de vijf RO-dossiers
oriënterende gesprekken gevoerd met de onderzoekscommissie, met waarnemend
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burgemeester T. van Eijk en met oud-burgemeester B. Jansen (hierna: Burgemeester
Jansen).
1.3.3

Vervolgens hebben wij de vijf RO-dossiers zoals deze zijn aangeleverd door de
gemeente bestudeerd. Ondanks de inspanningen vanuit de ambtelijke organisatie en
de uitstekende hulp van de gemeentesecretaris waren veel van de aangeleverde
dossiers incompleet en ongeorganiseerd. Dat heeft de nodige vertraging opgeleverd in
het onderzoek.

1.3.4

Op basis van het dossieronderzoek hebben wij gesprekken gevoerd met de personen
die bij de RO-dossiers zijn betrokken. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden in de
vorm van interviews. Allereerst hebben wij bij de dossiers betrokken ambtenaren
geïnterviewd, die met RO-zaken zijn belast. Vervolgens hebben wij over deze dossiers
gesproken met de RO-wethouder die (voornamelijk) bij de dossiers betrokken is
geweest, wethouder R. Jonkers (hierna: wethouder Jonkers).

1.3.5

In het dossier Boslaan, het dossier Van Beers/Buurman en het dossier Zeilmakerij
hebben wij, soms op verzoek van de betrokkenen, aanvullende gesprekken gevoerd
met bij die dossiers betrokkenen. Vervolgens hebben wij zowel per dossier een oordeel
gegeven over de vraag of sprake is van niet-integer handelen (zie paragraaf 5.3, 6.3,
7.3, 8.3 en 9.3), als meer in algemene zin een oordeel gegeven over een mogelijk
bestaan van een patroon of werkwijze die niet-integer handelen in de hand werkt (zie
de conclusie, hoofdstuk 10).

1.3.6

Ter uitvoering van het tweede deel van het onderzoek hebben wij allereerst
kennisgenomen van het feitenrelaas dat reeds in opdracht van het College door CMS
was opgesteld over de vergunningverlening en handhaving in de zaak Blokland. Voorts
hebben wij kennisgenomen van het dossier Blokland zoals aan ons is aangeleverd door
de gemeentesecretaris en van alle dossierstukken waarover CMS beschikt. Tevens
hebben wij een overdrachtsgesprek gevoerd met de onderzoekers van CMS.

1.3.7

Wij hebben een apart onderzoeksprotocol vastgesteld voor het nadere onderzoek naar
de zaak Blokland (bijlage 2). Daarin is bepaald dat de verslagen van de interviews in
het kader van dit onderzoek, in tegenstelling tot de verslagen van de gesprekken in
het kader van het onderzoek naar de vijf RO-dossiers, aan deze rapportage worden
gehecht.

1.3.8

De bij de zaak Blokland betrokken personen zijn vervolgens geïnterviewd bij ons op
kantoor. Er zijn in totaal veertien interviews gehouden. Gesproken is met:
•

de bij de onderhandelingsfase betrokken (extern ingehuurde) ambtenaar
(hierna: de Projectleider);
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•

de bij de onderhandelingsfase betrokken makelaar van de gemeente (hierna:
de Makelaar van de gemeente);

•

Schalkwijk;

•

de bij de onderhandelingsfase betrokken makelaar van Schalkwijk (hierna:
de Makelaar van Schalkwijk);

•

de bij de aanpassing van het bestemmingsplan en vergunningverlening
betrokken ambtenaren;

•

de bij de handhaving betrokken ambtenaren;

•

wethouders de heer A. Hummel (hierna: wethouder Hummel), mevrouw P.
Goedvolk (hierna: wethouder Goedvolk) en Jonkers, die de RO-portefeuille
hebben gehad;

•
1.3.9

Oud-burgemeester Jansen.

Op basis van het dossieronderzoek en de interviews hebben wij een oordeel gegeven
over de vraag of een afspraak is gemaakt tussen de gemeente en Schalkwijk over het
mogen bouwen en gebruiken in afwijken van de vergunning en zo ja, met wie en met
welke inhoud; alsmede op de vraag in hoeverre de gemeente rechtmatig en integer in
de zaak Blokland heeft gehandeld.
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2

Beoordelingskader

2.1

Onze opdracht is onderzoek te doen naar de vraag of er in de betreffende dossiers
sprake is van niet-integer handelen. In de zaak Blokland strekt ons onderzoek zich
daarnaast uit naar de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente. Zie daarvoor
paragraaf 1.3.

2.2

Er bestaat geen wettelijke of gangbare definitie van het begrip integriteit. De
begrippen integriteit en niet-integer handelen worden in de praktijk gebruikt als
verzamelnamen van deels wettelijk vastgelegde normen. Voor wat betreft de
wettelijke regels kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verbod van
vooringenomenheid (waaronder mede te verstaan belangenverstrengeling) in artikel
2:4 Awb. Een ander voorbeeld is artikel 3:3 Awb waarin het verbod van détournement
de pouvoir (het gebruik maken van een bevoegdheid voor een ander doel dan
waarvoor deze is gegeven) is neergelegd. Daarnaast kennen gemeenten
gedragscodes, die zij op grond van de Gemeentewet moeten vaststellen. Voor de
gemeente Montfoort is dat de Gedragscode voor politieke ambtsdragers 2011 en het
Integriteitsbeleid met de gedragscode voor ambtenaren.

2.3

De VNG heeft onlangs samen met het IPO en de Unie van Waterschappen twee
Modelgedragscodes vastgesteld: de Modelgedragscode Integriteit (dagelijkse)
bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen en de Modelgedragscode
Integriteit volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincies en waterschappen. Beide
Modelgedragscodes bevatten geen wettelijke voorschriften, maar zijn wel te
beschouwen als de meest actuele vastlegging van gedragingen die algemeen als nietinteger worden beschouwd.

2.4

Daarnaast wordt ook wel gewerkt met kernwaarden van integriteit. Dat zijn in ieder
geval onafhankelijkheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid, objectiviteit, zorgvuldigheid
en transparantie/openheid.

2.5

In ons onderzoek hebben wij het voorgaande gebruikt bij de invulling van de
begrippen integriteit en niet-integer handelen.
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DEEL I: BLOKLAND
3

Het dossier Blokland: de relevante feiten

3.1

Inleiding

3.1.1

Hieronder zullen allereerst de relevante feiten van de zaak Blokland uiteen worden
gezet (paragraaf 3.2 – 3.5). In het volgende hoofdstuk zal een oordeel worden
gegeven over de zaak Blokland, waarbij de onderzoeksvragen met betrekking tot deze
zaak worden beantwoord (hoofdstuk 4).

3.1.2

Voor de weergave van de relevante feiten uit het dossier Blokland hebben wij met
toestemming van CMS gebruik gemaakt van het door hen in opdracht van het College
opgestelde feitenrelaas op basis van dossieronderzoek en delen daarvan
overgenomen.2 Wij hebben deze feiten aangevuld op basis van het door ons
uitgevoerde onderzoek. Het onderstaande is uitsluitend de verantwoordelijkheid van
onderzoekers.

3.1.3

Bij de weergave van de relevante feiten wordt een onderscheid gemaakt tussen drie
fases in het dossier Blokland:
•

De gesloten overeenkomsten tussen Schalkwijk en de gemeente (paragraaf
3.2);

•

De bestemmingsplanwijziging (paragraaf 3.3);

•

De vergunningverlening (paragraaf 3.4);

•

De handhaving (paragraaf 3.5), met betrekking tot:
o

Voornemen last onder dwangsom bouw woningen in afwijking
vergunning;

o

Verzoek handhaving wegens gebruik woningen.

3.2

De gesloten overeenkomsten tussen Schalkwijk en de gemeente

3.2.1

Het melkveebedrijf van Schalkwijk stond vanwege de vergunde milieuruimte (met
name de geurhinderzone) in de weg aan de realisatie van een nieuwe woonwijk
Hofland-Oost (fase 5) is de gemeente. Daarom is het College met Schalkwijk in
overleg getreden om de verplaatsing van de melkveehouderij van Blokland 4 naar
Blokland 7, 7a en 8 te Montfoort te realiseren.

2

Mr. ing. L.J. Wildeboer, mr. J. van Vulpen en mr. drs. H.A. Samuels Brusse-van der Linden, “Onderzoek naar
Blokland naast nummer 10. Feitenrelaas inzake vergunningverlening en handhaving”, 8 januari 2015.
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3.2.2

Aan het onderhandelingsproces is met name door vier personen deelgenomen. Aan de
zijde van de gemeente onderhandelde de Projectleider samen met de Makelaar van de
gemeente. Aan de zijde van Schalkwijk stond Schalkwijk met zijn adviseur en tevens
makelaar (in dit rapport: de Makelaar van Schalkwijk).

3.2.3

De Makelaar van de gemeente heeft bij de brieven van 27 juni 2007 en 23 november
2007 de gemeente bericht over de kosten van een bedrijfsverplaatsing van het
melkveebedrijf van Schalkwijk en kaarten overgelegd waarop de beoogde locatie voor
het melkveebedrijf is aangegeven. Op de kaarten wordt onderscheid gemaakt tussen
een "bebouwingsvlak bedrijfsgebouwen" en een "bebouwingsvlak bedrijfswoning".
Over een precieze invulling van deze bouwvlakken wat betreft de bedrijfswoning(en)
wordt in deze correspondentie niet gesproken.

3.2.4

Uit de interviews die wij hebben gehouden blijkt dat Schalkwijk in eerste instantie
kenbaar heeft gemaakt dat hij naast de verplaatsing van zijn woning en zijn bedrijf
graag een kavel voor zijn dochter wilde in de nieuwbouwwijk Hofland-Oost. Toen de
gemeente aangaf dat dat niet bespreekbaar was, zijn partijen gaan onderhandelen
over een woning met een aanleuningwoning waarin Schalkwijk (op termijn) als
rustende boer zou kunnen gaan wonen.3

3.2.5

Op 14 mei 20084 zijn de benodigde koopovereenkomsten tussen de gemeente en
Schalkwijk getekend. De overeenkomsten zijn aangegaan onder de ontbindende
voorwaarde dat Schalkwijk de overeenkomst zonder kosten zou kunnen ontbinden
"indien uiterlijk 15 juli 2009 de bestemmingsplanwijziging middels een artikel 19 WRO
procedure niet onherroepelijk wordt goedgekeurd en derhalve geen bouwvergunning
kan worden verleend voor realisering van de nieuwbouw van een woning van
maximaal 600 m³, een bijgebouw van 50 m², een aanleunwoning van 250 m³ en
bedrijfsopstallen".

3.2.6

De gemeente kon de overeenkomsten kosteloos ontbinden "indien het college van
Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de Gemeente Montfoort
uiterlijk op 15 juli 2008 deze aankoop niet goedkeurt".

3.2.7

Verder is in de overeenkomsten opgenomen:
"Partijen verplichten zich over en weer al het redelijk mogelijke te doen
teneinde de hierboven bedoelde vergunning(en) en/of financiering en/of
garantie en/of toezegging(en) en/of andere zaken te verkrijgen."

3

4

Verslag interview Schalkwijk (bijlage 3); Verslag interview Hummel (bijlage 4); Verslag interview Makelaar
van de gemeente (bijlage 6); Verslag interview Projectleider (bijlage 5).
Wij hebben in het dossier geen ook door de burgemeester ondertekende versie van de overeenkomst
aangetroffen. Wij gaan er echter vanuit dat de overeenkomst op die datum of in ieder geval kort nadien is
ondertekend.
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3.2.8

Bij besluit van 27 mei 2008 is het College "onder voorbehoud goedkeuring door de
raad" akkoord gegaan met het aangaan van de koopovereenkomsten voor de
bedrijfsverplaatsing van het melkveebedrijf van Schalkwijk. Het goedkeuringsbesluit
van de Raad is door CMS opgevraagd, maar niet ontvangen. Ook wij hebben dat
besluit niet aangetroffen.

3.2.9

Uit het voorgaande volgt dat blijkens de beschikbare stukken voor het eerst op 14 mei
2008 wordt gesproken van de nieuwbouw van een woning van maximaal 600 m³, een
bijgebouw van 50 m², een aanleunwoning van 250 m³ en bedrijfsopstallen.
Geconstateerd kan worden dat deze inhoudsmaten voor de woning uiteindelijk hoewel zowel Schalkwijk als de gemeente zich eerder hebben ingespannen om tot
grotere inhoudsmaten te komen (zie hierna) - ook als zodanig in het bestemmingsplan
"Blokland naast nummer 10" zijn opgenomen.

3.3

De bestemminsplanwijziging

3.3.1

Ter uitvoering van de overeenkomsten is met oog op het kunnen verlenen van een
bouwvergunning voor het oprichten van een melkveehouderij een procedure voor een
nieuw bestemmingsplan, het postzegelplan "Blokland naast nummer 10", opgestart.
In de voorbereiding van dit bestemmingsplan heeft het College bij brief van 24 juni
2008 een "Principeverzoek over Ruimte voor ruimteregeling" bij de provincie Utrecht
ingediend.

3.3.2

Het verzoek betrof "het bouwen van een grotere bedrijfswoning dan de gebruikelijk
600 m³ op het perceel ten westen van Blokland 10 te Montfoort". Na een korte
toelichting van de achtergrond van het verzoek (bedrijfsverplaatsing) wijst het College
er op dat de sloop van de bestaande bebouwing op de nieuwe bedrijfslocatie van
Schalkwijk (met een oppervlakte van 456 m2) een uitbreiding van 250 m³ van de
bedrijfswoning (bovenop de 600 m³) zou rechtvaardigen:
"De heer Schalkwijk zou graag een grotere woning willen bouwen dan 600
m³ en een deel als aanleunwoning willen gebruiken. In het bestemmingsplan
wordt uiteraard maar 1 woning opgenomen. In het kader van de Ruimte voor
ruimteregeling lijkt ons het bouwen van een nieuwe bedrijfswoning van 850
m³ daarom acceptabel (600 m3 als recht en 250 m³ voor het slopen van 456
m² aan bebouwing). In een ambtelijk overleg tussen de gemeente en de
provincie is deze kwestie al eerder aan de orde geweest en heeft de provincie
zich hier niet negatief tegenover uitgelaten."

3.3.3

In een bijlage bij het Principeverzoek refereert het College aan de overeenkomst met
Schalkwijk en de daarin opgenomen woning van 600 m³ met een aanleunwoning van
250 m³ en een bijgebouw van 50 m2.
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3.3.4

Bij brief van 15 oktober 2008 heeft het Hoofd Afdeling Ruimte van de
provincie gereageerd op het Principeverzoek van de gemeente. Onder het kopje
"aanleiding verzoek" schrijft de provincie over de wens van Schalkwijk tot een grotere
woning:
"Reden hiervoor is dat de heer Schalkwijk thans 55 jaar is en de nieuwbouw
pas eind 2010 gereed zal zijn. De dochter van de heer Schalkwijk is de
potentiële opvolgster voor het bedrijf. Gelet op zijn leeftijd is het de
verwachting dat op korte termijn het bedrijf langzaam zal worden
overgedragen aan zijn dochter. Daarbij zal de heer Schalkwijk in de
aanleunwoning gaan wonen."

3.3.5

Vervolgens verwijst de provincie naar haar beleid dat maatwerk mogelijk maakt, maar
wel onder de voorwaarde dat "uiteindelijk sprake is van verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit".

3.3.6

Ook biedt het provinciaal beleid ruimte voor mantelzorg. In de brief staat:
"in de vorm van een min of meer zelfstandige woonvorm, ontstaan door
interne verbouwing of aan de (bedrijfs-)woning gebouwd bijgebouw. In
bestemmingsplantechnische zin mag er echter geen sprake zijn van een
zelfstandige woonfunctie. Om de afhankelijkheid te benadrukken moet er
sprake zijn van een ruimtelijke eenheid van hoofd- en bijgebouw. De
afhankelijkheid van de woonruimte dient daarnaast tot uitdrukking te worden
gebracht door de vloeroppervlakte van de wooneenheid te beperken tot 80
m². Indien uitgegaan wordt van een situatie met een maximale bouwhoogte
van 3 meter (1 woonlaag) betekent dit dat de wooninhoud ten behoeve van
mantelzorg ca. 240 m³ mag bedragen."

3.3.7

Volgens de provincie in genoemde brief, is in dit geval de Ruimte voor ruimteregeling
niet van toepassing, omdat de te slopen bebouwing (456 m2) ruim onder het minimum
van 1.000 m2 hiervoor ligt. Vervolgens beoordeelt het Hoofd Afdeling Ruimte van de
provincie het Principeverzoek mede als een verzoek om de realiseringsmogelijkheid
"mantelzorg" (wooneenheid) van 250 m³ voor een rustende agrariër" en stemt
daarmee in:
"Gesteld kan worden dat uw voorstel in overeenstemming is met het
provinciaal beleid. De sloop van 456 m² bedrijfsbebouwing op het over te
dragen perceel grond zie ik dan als extra bijkomstigheid die er toe bijdraagt
dat in zijn totaliteit ruimtelijke kwaliteitswinst wordt geboekt."

3.3.8

In de conclusie acht de provincie "het verzoek voor de bouw van een aanleunwoning
van 250 m³ haalbaar mits deze wooneenheid een ruimtelijke eenheid vormt met de te
realiseren bedrijfswoning".
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3.3.9

Aldus stemt de provincie - op andere gronden dan aangedragen door de gemeente - in
met het principeverzoek tot de bouw van een bedrijfswoning groter dan 600 m3 voor
een aanleunwoning van 250 m3.

3.3.10

Nog voor deze reactie van de provincie op het Principeverzoek vindt blijkens een
verslag (ongedateerd) op 30 september 2008 een overleg plaats tussen de
Projectleider en een andere ambtenaar namens de gemeente Montfoort en een
afgevaardigde van DLV Bouwadvies (namens Schalkwijk) en Schalkwijk. Doel van de
bijeenkomst is blijkens het verslag voorbespreking van de bouwtekeningen voordat de
definitieve bouwaanvraag zal worden ingediend. Over de tekening van de woning geeft
de gemeente aan dat de inhoud van het woongedeelte (max. 850 m³) te groot is. Over
de inhoud van de woning staat in het verslag:
"Schalkwijk geeft aan samen met de architect een oplossing te zoeken voor
het aantal m3. Schalkwijk vraagt [de Projectleider] en [Ambtenaar 0.4] hoe
de m2 wel in te vullen, om niet mee te tellen als m3. [Ambtenaar 0.4] en [de
Projectleider] geven aan dat dit kan door middel van een kantoor en de
ruimte boven het kantoor te benoemen als onbenoemde ruimte."

3.3.11

Op 27 oktober 2008 is namens Schalkwijk een aanvraag voor een bouwvergunning
eerste fase ingediend voor het oprichten van "een melkveebedrijf met twee
wooneenheden". Blijkens de tekeningen zijn alle vertrekken van de twee
wooneenheden op een enkele kantoorruimte en een "onbekende ruimte" na bedoeld
voor woonfuncties. Op vragen van CMS is per e-mail van 7 januari 2014 geantwoord,
dat:
"op de aanvraag is nooit een besluit genomen. In het registratie staat
vermeld dat de aanvraag is ingetrokken. Een document waaruit dit blijkt
(brief van Schalkwijk bijvoorbeeld) is niet terug te vinden. Er is een besluit
genomen op basis van een nieuwe aanvraag. [Ambtenaar 0.8] weet zich niet
meer te herinneren waarom ervoor gekozen is een gehele nieuwe
aanvraag in te dienen."

3.3.12

Bij brief van 2 december 2008 heeft de Agrarische beoordelingscommissie (hierna:
ABC) op verzoek van het College geadviseerd over het al dan niet toekennen van een
bouwvlak op een perceel nabij Blokland 10. Het advies betreft met name de
beoordeling van de bedrijfsvoering (ondernemingsplan) van het melkveebedrijf van
Schalkwijk. Concreet heeft het College de ABC gevraagd te toetsen of de omvang van
het gewenste bouwblok is afgestemd op de bedrijfsverplaatsing en bedrijfsuitbreiding.
Hierbij zijn ook de twee beoogde wooneenheden betrokken.

3.3.13

De ABC merkt hierover op dat de tweede wooneenheid nodig is voor de dochter van
Schalkwijk die "op deze locatie wil komen wonen. Zij heeft haar studie inmiddels
afgerond en een baan elders. Naast haar werk volgt zij een opleiding voor
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fysiotherapeut gericht op paarden en honden. Het plan is dat straks een deel van de
bebouwing gebruikt gaat worden voor haar praktijk aan huis."
3.3.14

De ABC overweegt hierover dat de dochter wat betreft de bedrijfsvoering een andere
niet-agrarische keuze heeft gemaakt. In dat verband stelt de commissie: "In hoeverre
zij in de toekomst met behulp van derden, het agrarische bedrijf zal voortzetten is niet
bekend; de melkveehouderij ziet zij evenwel niet als eerste optie. Voor de neventak is
een woning overbodig". De ABC concludeert dan ook dat voor een doelmatige
agrarische bedrijfsvoering één bedrijfswoning beschikbaar dient te zijn en voldoende is
voor controle en toezicht op het bedrijf.

3.3.15

Anders dan het uitgangspunt van de provincie in de brief van 15 oktober 2008 (zie
randnummer 3.3.4) constateert ABC in het advies van 2 december 2008 dat de
dochter niet voornemens was het agrarisch bedrijf in de (nabije) toekomst voort te
zetten.

3.3.16

Bij besluit van 21 april 2009 heeft het College ingestemd met een voorontwerp voor
het bestemmingsplan "Blokland naast nummer 10" en besloten tot terinzagelegging
van vier weken van het plan. Aanleiding voor het plan is de bouwaanvraag van 27
oktober 2008 voor het oprichten van een melkveebedrijf met twee wooneenheden die
niet zou passen in het vigerende bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan
maakte een bedrijfswoning met een maximale inhoud van 600 m3 mogelijk en bevatte
een binnenplanse ontheffingsmogelijkheid voor het College voor een aanleunwoning
voor de rustende boer van maximaal 250 m3.

3.3.17

Dit voorontwerpbestemmingsplan is bij brief van 22 april 2009 ook aan de provincie
voorgelegd met de opmerking dat de gemeente voornemens is in het najaar van 2009
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, omdat de bouw van de woningen
van Hofland Oostfase 5 is voorzien begin 2010.

3.3.18

De provincie heeft bij brief van 4 juni 2009 (bij de gemeente binnengekomen op 11
juni 2009) een zienswijze ingediend op het voorontwerpbestemmingsplan. Daarbij is
met name aandacht gevraagd voor de voorziene locatie van het melkveebedrijf in het
open gebied in plaats van in het bebouwingslint. De provincie vraagt om de bebouwing
meer richting het bebouwingslint mogelijk te maken. Over het volume van de
voorziene bedrijfswoning heeft de provincie geen opmerkingen gemaakt.

3.3.19

De heer H.J. Ronner (hierna: Ronner) heeft op 30 mei 2009, binnengekomen op 2 juni
2009, (buiten de reactietermijn) een zienswijze ingediend. Samengevat komt de
zienswijze erop neer dat de gemeente te veel heeft betaald voor het
uitkopen/verplaatsen van het bedrijf van de heer Schalkwijk. Daarnaast heeft hij
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bezwaar tegen de nieuwe bedrijfsbebouwing op korte afstand van zijn woning
(horizonvervuiling).
3.3.20

Bij brief van 10 juni 2009 heeft het College opnieuw een "Aanvraag principeverzoek"
bij de provincie Utrecht ingediend. Aanleiding hiervoor was het schetsplan van
Schalkwijk voor een woning met een inhoud van 975 m 3. Als gevolg van wensen van
de welstandscommissie heeft Schalkwijk het bouwplan aangepast met een groter
volume van het bouwplan als gevolg. Omdat na de wijzigingen het bouwplan meer zou
voldoen aan de welstandseisen en de woning beter past in het landschap en aldus ook
in de uitgangspunten voor de linten, ziet het College reden om hieraan medewerking
te verlenen. Daarbij wijst het College op de mogelijkheid van het - op het moment van
het principeverzoek nog - ontwerp Provinciale ruimtelijke verordening om af te wijken
van de maximale inhoudsmaat van 600 m3 voor woningen tot 750 m3, mits uit een
gemeentelijke thematische beleidsvisie blijkt dat een woning van dergelijke omvang
landschappelijk goed inpasbaar is. Ten aanzien van deze laatste voorwaarde wijst het
College erop dat het voorgestelde ontwerp, met oog op het handboek "Linten in de
leegte", "zeer goed in het landschap past".

3.3.21

Bij brief van 18 augustus 2009, verzonden 25 augustus 2009, laat het Hoofd Afdeling
Ruimte van de provincie weten dat de provincie niet zal
meewerken aan het principeverzoek. De provincie stelt dat 600 m3 + 250 m3 = 850 m3
voldoende is voor een aanvaardbaar ontwerp en houdt vast aan een totaal
bouwvolume van maximaal 850 m³.

3.3.22

Bij besluit van 18 augustus 2009 heeft het college ingestemd met het ontwerp
bestemmingsplan "Blokland naast nummer 10" en besloten tot terinzagelegging van
zes weken van het ontwerpbestemmingsplan.

3.3.23

In het ontwerpbestemmingsplan is in artikel 3.2.1., sub d, van de planregels (in een
tabel) een "directe" bestemmingsmogelijkheid opgenomen voor een bedrijfswoning
van 750 m3 en een bijgebouw van 50 m2.

3.3.24

Daarnaast is in artikel 3.5.1. van de planregels een binnenplanse ontheffingsregeling
opgenomen (indirecte bestemmingsmogelijkheid) voor het College om vrijstelling te
kunnen verlenen van de maximale bebouwingsmogelijkheden van artikel 3.2.1., sub d,
voor:
"uitbreiding van de bestaande bedrijfswoning met 250 m3 voor een tweede
wooneenheid voor de rustende boer", mits het betrokken bedrijf nog niet
over een tweede agrarische bedrijfswoning beschikt of heeft beschikt, met
dien verstande dat:
a. De tweede wooneenheid onderdeel is van de bedrijfswoning;

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

17/162

b. De inhoud van de bedrijfswoning inclusief de tweede wooneenheid, niet
meer bedraagt dan 1.000 m3;
c. Deze tweede wooneenheid na het beëindigen van zijn functie ten behoeve
van de rustende boer, geen zelfstandige wooneenheid mag gaan vormen.”
3.3.25

Bij brief van 20 augustus 2009 heeft het College het ontwerpbestemmingsplan naar de
provincie gestuurd met een reactie op de zienswijze van de provincie van 4 juni 2009
(locatie te ver van het bebouwingslint). Met een beroep op milieuregelgeving en de
daaruit voorvloeiende minimale afstanden tot woningen houdt het College vast aan de
gekozen locatie voor het melkveebedrijf van Schalkwijk in open gebied buiten het
bebouwingslint aan de Blokland.

3.3.26

Bij brief van 20 augustus 2009 heeft het College het ontwerpbestemmingsplan naar
Ronner gestuurd met een reactie op diens zienswijze. Ook vermeldt het College de
termijn waarbinnen een zienswijze moet worden ingediend over het
ontwerpbestemmingsplan (27 augustus tot en met 7 oktober 2009). In reactie op de
zienswijze van Ronner wijst de gemeente nog eens op de noodzakelijke verplaatsing
van het melkveebedrijf van Schalkwijk ten behoeve van woningbouwontwikkeling. De
bouwhoogtebepalingen komen overeen met het bestemmingsplan Buitengebied. Op
het argument dat Schalkwijk te ruim is gecompenseerd gaat het College inhoudelijk
niet in.

3.3.27

Bij faxbericht van 14 oktober 2009 heeft Ronner (buiten de termijn) een zienswijze op
het ontwerp bestemmingsplan ingediend. Samengevat komt de zienswijze er
(wederom) op neer dat de gemeente te veel heeft betaald voor het
uitkopen/verplaatsen van het bedrijf van Schalkwijk. Daarnaast heeft hij bezwaar
tegen de nieuwe bedrijfsbebouwing op korte afstand van zijn woning
(horizonvervuiling).

3.3.28

Bij brief van 13 november 2009 heeft het College Ronner laten weten diens zienswijze
niet in behandeling te zullen nemen, omdat deze buiten de termijn voor het indienen
van zienswijzen (tot en met 7 oktober 2009) is ingediend. "Uw zienswijze heeft u pas
op 13 oktober 2009 kenbaar gemaakt en op 14 oktober 2009 verzonden naar de
gemeente", aldus het College.

3.3.29

Het college van gedeputeerde staten van de provincie heeft op 6 oktober 2009 een
zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. In de zienswijze worden
twee gronden aangevoerd. Het eerste bezwaar betreft de locatiekeuze in het open
gebied. De provincie blijft vasthouden aan het zo dicht mogelijk bij Blokland situeren
van de voorziene bouwmogelijkheden (richting het bebouwingslint). Het tweede
bezwaar ziet op de beoogde bouwvolumes in het ontwerpbestemmingsplan. In lijn met
de eerdere weigering om mee te werken aan het tweede principeverzoek van de
gemeente voor een bedrijfswoning van 750 m3, wijst de provincie erop dat aan het
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voorziene maximale bouwvolume van 750 m3 voor een bedrijfswoning (los van de 250
m3 voor een aanleunwoning) geen beleidsvisie ten grondslag ligt. Het college van
gedeputeerde staten concludeert op dit punt:
"Uit de plantoelichting blijkt niet dat hieraan een beleidsvisie ten grondslag
ligt, maar dat dit enkel voortvloeit uit een afspraak met de betrokken
agrarische ondernemer. Als gevolg hiervan kan een indruk van willekeur niet
worden weggenomen. Gezien de ontoereikende motivering acht ik het
gewenst dat de maximale inhoudsmaat (…) wordt teruggebracht tot 600 m³
en de maat in artikel 3, lid 5, sub b, weer wordt gewijzigd in 850 m³. Zoals
dat ook bij andere bestemmingsregels is gebeurd, zou hiermee ook
aansluiting worden gezocht bij de geldende regeling voor agrarische
bedrijven uit het bestemmingsplan Buitengebied.
Alternatief hiervoor zou zijn dat de aanvaardbaarheid van een grotere woning
vóór de vaststelling alsnog blijkt uit een eveneens door de raad vast te
stellen beleidsvisie."
3.3.30

In de reactie van het College op de zienswijze van 24 november 2009 van het college
van gedeputeerde staten houdt het College vast aan de gekozen locatie ten opzichte
van het bebouwingslint. Wel legt het College zich neer bij het maximale bouwvolume
van de bedrijfswoning:
"Het college zal naar aanleiding van uw zienswijze de maximale toelaatbare
inhoud van de bedrijfswoning terugbrengen van 750 m3 naar 600 m3."
Verder wijst het College erop dat een eventuele reactieve aanwijzing van de provincie
tot grote vertraging zal leiden en tot aanzienlijke financiële schade.

3.3.31

Blijkens het verslag van de vergadering van de raadscommissie gehouden op 30
november 2009 en 1 december 2009 ten behoeve van de vaststelling van het
bestemmingsplan wordt de tweede woning voor de rustende boer in het vast te stellen
bestemmingsplan direct mogelijk gemaakt. Wethouder Goedvolk heeft blijkens het
verslag aangegeven dat voor precedentwerking vanwege de directe mogelijkheid voor
"woning voor een rustende boer" niet hoeft te worden gevreesd.

3.3.32

In een e-mail van de provincie aan Ambtenaar 0.7 van de gemeente van 16 december
2009 reageert eerstgenoemde op een vraag hoe de provincie zal omgaan met een
vastgesteld bestemmingsplan zoals op dat moment in het voorstel was opgenomen.
Tussen de regels door valt te lezen dat Ambtenaar 0.7 vooral benieuwd was of de
provincie voornemens was een reactieve aanwijzing te geven, wat – zoals hiervoor
beschreven – zou leiden tot vertraging en financiële schade. De provincie reageert
afhoudend, verwijst naar (en houdt vast aan) de ingediende zienswijze van het college
van gedeputeerde staten en geeft aan dat zij zich zal beraden op de te maken
vervolgstap zodra het definitieve raadsbesluit bekend is.
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3.3.33

Bij besluit van 25 januari 2010 heeft de Raad het bestemmingsplan "Blokland naast
nummer 10" vastgesteld. In het bestemmingsplan is in artikel 3.2.1., sub d, van de
planregels (in een tabel) een "directe" bestemmingsmogelijkheid opgenomen voor een
bedrijfswoning van 600 m3 en een bijgebouw van 50 m2. Daarnaast is in hetzelfde
artikel van de planregels - middels een directe bestemmingsmogelijkheid - een tweede
wooneenheid "rustende boer" van maximaal 250 m³ opgenomen.

3.3.34

In artikel 1.29 van de planregels wordt een "tweede wooneenheid rustende boer"
gedefinieerd als: een uitbreiding van de bestaande bedrijfswoning voor de "rustende
boer", mits het betrokken bedrijf nog niet over een tweede agrarische bedrijfswoning
beschikt of heeft beschikt, met dien verstande dat:
a. de tweede wooneenheid onderdeel is van de bedrijfswoning;
b. deze tweede wooneenheid na het beëindigen van zijn functie ten behoeve van de
rustende boer, geen zelfstandige wooneenheid mag gaan vormen.

3.3.35

Hiermee is de gemeente(raad) ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dus
teruggekomen van de wens van een maximaal bouwvolume van 750 m3 + 250 m3 =
1.000 m3 naar een maximaal bouwvolume van 850 m3 voor de bedrijfswoning inclusief
aanleunwoning. Dit is ook in overeenstemming met de reactie van het College op de
zienswijze van de provincie zoals al bij brief van 24 november 2009 aan de provincie
was bekendgemaakt (zie randnummer 3.30).

3.3.36

In het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt wel een voorschot
genomen op de standaardmogelijkheid in bestemmingsplan(nen) voor het College
(artikel 7 van de planregels) om 10% van de maten te kunnen afwijken.
"Hiermee wordt het mogelijk om toch een woning met twee wooneenheden
van 935 m³ te realiseren."

3.3.37

In het raadsbesluit staat dat Schalkwijk heeft aangegeven daarmee akkoord te gaan.
Daaruit valt af te leiden dat al voor de vaststelling van het bestemmingsplan is
gesproken over het benutten van deze afwijkingsmogelijkheid. Dit is tijdens interviews
als zodanig bevestigd.5

3.3.38

Bij brief van 9 maart 2010 over het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan erkent de
Teamleider gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen bij de provincie de wijziging van
de maximale inhoudsmaat van 750 naar 600 m3 in het bestemmingsplan. Wel merkt
hij over de 10%-afwijkingsbevoegdheid op:

5

Interview met Makelaar van de gemeente (bijlage 6) en interview met Projectleider (bijlage 5).
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"In het raadsbesluit valt tamelijk onomwonden te lezen, dat de gemeente ondanks het ogenschijnlijk tegemoetkomen aan de door ons ingestelde
zienswijze – van meet af aan voornemens was om aan het liggende bouwplan
mee te werken door toepassing te geven aan de algemene
ontheffingsmogelijkheid voor B en W. Ik vind het tamelijk teleurstellend om
deze blijkbaar al langer ingenomen opstelling eerst uit het toegezonden
raadsbesluit te moeten vernemen en dat dit niet is ingebracht in het
tussentijds ambtelijk overleg. Ik hoop dat dit een incident betreft en dat wij
in de toekomst overleg kunnen blijven voeren gericht op een constructieve
onderlinge samenwerking."
3.3.39

Verder geeft de Teamleider te kennen, onder de toevoeging dat "de doorlopen
procedure geen schoonheidsprijs verdient", dat de provincie niet zal ageren tegen het
vaststellingsbesluit, óók omdat een nieuw bestemmingsplantraject zal leiden tot
ongewenste vertraging voor de ontwikkeling van de wijk Hofland.

3.3.40

In het verslag van de raadsvergadering van 25 januari 2010 tot de vaststelling van het
bestemmingsplan staat nog een relevante overweging in een motie van de fractie
Inwonersbelangen te lezen:
"Overwegende dat,
- het vertrouwelijk overleg tussen de heer Schalkwijk en de fractievoorzitters
van 11 januari 2010 gerede twijfel heeft opgeroepen over de afspraken die
gemaakt zijn door het college en zoals ze vastgelegd zijn in de
koopovereenkomst.
- Deze afspraken door het college ervoor lijken te zorgen dat de raad geen
autonoom besluit meer kan nemen over het al dan niet meewerken aan het
bestemmingsplan."6

3.3.41

Hierover merkt wethouder Goedvolk op:
"bij alle overeenkomsten is opgenomen dat zowel college als raad moeten
instemmen. Alle informatie is gegeven en de raad heeft in 2008 ook geen
bedenkingen geuit tegen de koopovereenkomsten. Op 2 juni 2008 is het
geheel vastgesteld. Het college ontraadt derhalve deze motie"

3.3.42

Het vaststellingsbesluit is door het College bij brief van 26 januari 2010 aan Ronner
bekendgemaakt. In de brief is nog eens verwezen naar de brief van 13 november 2009
waarin is duidelijk gemaakt dat de zienswijze van Ronner te laat is ingediend.

6

Wethouder Jonkers heeft zowel tijdens de interviews als in het document dat hij aan ons heeft verstrekt naar
dit vertrouwelijk overleg verwezen. Hij schrijft daarover: “Daarbij (tijdens dat overleg; EJD/NNB) drong de
nieuwe wethouder er bij de fractievoorzitters sterk op aan om het bestemmingsplan maar aan te nemen in de
raadsvergadering van 25 januari 2010. Omdat de woningbouw anders vertraging zou oplopen (met grote
financiële consequenties voor o.a. de grondexploitatie) en het verplaatsen van het agrarisch bedrijf van
Schalkwijk dan mogelijk niet door zou gaan.”
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3.3.43

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan heeft Ronner op 20 april 2010 beroep
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling
bestuursrechtspraak). Samengevat komt het beroep (deels herhaald uit de zienswijze)
er wederom op neer dat de gemeente te veel heeft betaald voor het uitkopen en
verplaatsen van het bedrijf van Schalkwijk. Daarnaast heeft Ronner bezwaar tegen de
nieuwe bedrijfsbebouwing op korte afstand van zijn woning (horizonvervuiling). In
aanvulling op de eerdere zienswijze heeft Ronner aangevoerd dat er geen
bedrijfsopvolger is voor Schalkwijk, zodat het plan neerkomt "op een
waardevermeerdering voor toekomstige verkoop". Daarnaast heeft Ronner aangevoerd
dat er geen sprake is van een "rustende boer" en dat ook de dochter geen intenties
heeft om bedrijfsopvolger te worden. De extra woongelegenheid voor de "rustende
boer" is een "absurditeit", aldus Ronner.

3.3.44

In het verweerschrift van 8 juni 2010 wijst het College erop dat het beroep van Ronner
niet-ontvankelijk is, omdat de zienswijze te laat is ingediend. Niettemin gaat het
College ook inhoudelijk in op het beroep en geeft, voor zover hier van belang, aan dat
"(d)e rustende boer is opgenomen in het bestemmingsplan om de heer Schalkwijk de
mogelijkheid te bieden nadat hij gestopt is met zijn bedrijf te blijven wonen op het
perceel”. Verder wordt in het verweerschrift gewezen op de wijzigingsbevoegdheid in
het plan om de mogelijkheid van een tweede wooneenheid te verwijderen zodra er
geen rustende boer meer zal zijn, zodat kan "voorkomen worden dat de tweede
wooneenheid als zelfstandige woning zal gaan fungeren".

3.3.45

Op 29 december 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan en
daarin het beroep van Ronner tegen het bestemmingsplan "Blokland naast nummer
10" gegrond verklaard voor zover dat was gericht tegen het gewijzigde onderdeel van
een wooneenheid voor een rustende boer.7 In de uitspraak overweegt de Afdeling
bestuursrechtspraak dat ter zitting niet aannemelijk is gemaakt dat "de heer
Schalkwijk, de eigenaar van het veehouderijbedrijf op het perceel naast Blokland 10,
binnen de planperiode met pensioen zal gaan. Bovendien is niet gebleken van een
bedrijfsopvolger binnen de familie. Ook anderszins heeft de Raad ter zitting niet
aannemelijk gemaakt dat er binnen de planperiode een noodzaak bestaat voor een
tweede wooneenheid." De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vervolgens het
bestemmingsplan vernietigd voor zover daarbij (in de tabel) bij artikel 3.2.1., onder d,
van de planregels een wooneenheid voor de rustende boer (van 250 m3) wordt
mogelijk gemaakt.

3.3.46

Overigens heeft deze gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan geen
gevolgen voor de op dat moment al verleende en onherroepelijke bouwvergunning
"voor het geheel nieuw oprichten van een ligboxenstal, een machineberging,

7

ABRvS 29 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO9189.
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voeropslag en een dubbele woning". De vergunning is een half jaar voor de uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak op 24 juni 2010 verleend (zie hieronder paragraaf
3.4) en op dat moment was het bestemmingsplan in werking getreden, maar nog niet
vernietigd. Tegen de bouwvergunning is geen bezwaar en beroep ingesteld, zodat deze
onherroepelijk is geworden.
3.4

De vergunningverlening

3.4.1

Blijkens het gespreksverslag van 4 maart 2010 heeft op die dag een overleg
plaatsgevonden tussen Schalkwijk en zijn adviseur en vertegenwoordigers van de
gemeente, de Projectleider, Ambtenaar 0.1 en een adviseur. Later in het overleg zijn
ook Ambtenaar 0.8 en Ambtenaar 0.7 namens de gemeente aangeschoven. In het
gesprek zijn de in te dienen bouwaanvraag en de verlenging van de termijnen zoals
genoemd in de koopovereenkomst besproken. In het verslag is een planning
opgenomen waaruit blijkt dat op korte termijn een aanvraag zal worden ingediend die
direct na inwerkingtreding van het bestemmingsplan zal worden gepubliceerd en
vervolgens ook binnen korte tijd (op 16 juni 2010) zal worden verleend. Ook is overleg
gepleegd over het al dan niet intrekken van de al ingediende aanvraag van 27 oktober
2008. Blijkens het verslag stelt Schalkwijk voor de zogenoemde
""Tweede wijziging op de Koopakte Agrarisch & Landelijk Vastgoed", geldend
voor alle drie overeenkomsten, zoals in december 2009 door [de Makelaar
van de gemeente] aan partijen is toegezonden, alsnog te ondertekenen,
zodat daarmee de termijnen weer "in de pas lopen". De gemeente laat weten
hiertoe niet bereid te zijn, nu de inhoud van deze Tweede Wijziging
achterhaald zou zijn. Partij Schalkwijk wenst dit hierbij te constateren. De
gemeente merkt op dat in voornoemde wijzigingsvoorstel wordt gesproken
over een bouwaanvraag van 600 m2 die door geen der partijen wordt
voorzien."

3.4.2

Uit bovengenoemd gespreksverslag valt af te leiden dat de gemeente en Schalkwijk zo
snel mogelijk de bouwvergunning wilden verlenen. Uit het laatste citaat blijkt, zoals
ook al door de provincie was geconstateerd en in het raadsbesluit tot vaststelling van
het bestemmingsplan "Blokland naast nummer 10" is verwoord, dat zowel gemeente
als aanvrager nog voor de vergunningaanvraag uitgaan van een bouwplan van meer
dan 600 m³ voor de bedrijfswoning.8

3.4.3

Op 25 maart 2010 heeft Schalkwijk een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend
betreffende "nieuwbouw van een ligboxenstal, een machineberging, voeropslag en een
dubbele woning". Uit de bouwtekeningen blijkt dat het bouwplan een gebouw
bestaande uit twee woongedeelten van nagenoeg gelijke omvang betreft. Deze

8

Schalkwijk heeft in zijn interview betwist dat tijdens dit overleg de kwestie van de grootte van de tweede
woning aan de orde is geweest. Zie interview met Schalkwijk (bijlage 3).
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woongedeelten worden met elkaar verbonden door een entreehal op de begane grond
en op de verdieping een slaapkamer en overloop.
3.4.4

Alleen het westelijke woondeel (woning) is onderkelderd. De kelder, begane grond en
de verdieping van dit westelijke woondeel zijn geheel bestemd voor reguliere
woonfuncties (onder andere fitness- en hobbyruimte, woonkamer, keuken en
slaapkamers). Van het oostelijke (woon)deel is minder dan de helft van de
vloeroppervlakte bestemd voor reguliere woonfuncties zoals woonkamer inclusief
keuken (begane grond) en een slaapkamer en badkamer (verdieping). Aan de overige
vloeroppervlakte (meer dan de helft) van dit oostelijke woondeel zijn bedrijfsfuncties
toegekend zoals kantoor en archief op de begane grond en een zolder/berging op de
verdieping. Op deze manier kon een groter bouwwerk worden gerealiseerd, terwijl er
op grond van het bestemmingsplan slechts een wooneenheid voor een rustende boer
van maximaal 250 m³ ter plaatse mogelijk was.

3.4.5

Op 24 juni 2010, verzonden 28 juni 2010, heeft het College een bouwvergunning voor
onder meer de bedrijfswoning met (aanleun)woning voor de rustende boer verleend.
In de overwegingen van de bouwvergunning overweegt het College dat
"het bouwplan is gelegen binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Blokland naast nummer 10".
En:
“Het bouwplan is in strijd met artikel 3.2.1. letter d van de regels van
genoemd bestemmingsplan, omdat volgens de geldende
bestemmingplanvoorschriften de inhoud van de bedrijfswoning maximaal 600
m3 mag bedragen en die van de woning voor de rustende boer maximaal
250 m3.”
En:
"Binnen de voorschriften van het bestemmingsplan is een
ontheffingsbevoegdheid aanwezig op grond van artikel 7, letter a, waarin het
college bevoegd is ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 3.2.1.
letter d tot ten hoogste 10% voor wat betreft afwijkingen van maten…"
En:
"Op grond van de navolgende argumenten achten wij het verlenen van deze
ontheffing ruimtelijke gezien verantwoord:
er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken
er ontstaat geen onaanvaardbare hinder en/of verlies voor de
eigenaren/gebruikers van omliggende gronden en gebouwen.
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Door het verlenen van de ontheffing worden de belangen van derden in
mindere mate geschaad dan die van belanghebbende bij het weigeren
daarvan."
3.5

De handhaving
Voornemen last onder dwangsom bouw woningen in afwijking vergunning

3.5.1

Het College heeft aldus op 24 juni 2010 een bouwvergunning, thans
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(hierna: Wabo), verleend voor het bouwen van onder andere een bedrijfswoning van
660 m³ (Blokland 7) en een woning voor een 'rustende boer' met een maximale
inhoud van 275 m³ (Blokland 7a) (zie paragraaf 3.4).

3.5.2

In het kader van de opleveringscontrole op 1 februari 2012 is door de toezichthouder
van de gemeente Montfoort Ambtenaar 0.6 geconstateerd dat in afwijking van de op
24 juni 2010 verleende bouwvergunning is gebouwd. Bij brief van 20 februari 2012 is
Schalkwijk namens het College gewezen op de afwijkingen. In de brief wordt
opgemerkt:
"Bij de opleveringscontrole is geconstateerd met betrekking tot de woning
voor de boer in ruste, dat het kantoor met eigen ingang niet is gerealiseerd
en de ruimtes voor het kantoor en de zolder/berging bij de woning zijn
getrokken, waardoor er een overschrijding van de maximale inhoudsmaten
heeft plaats gevonden, hetgeen binnen het bestemmingsplan niet mogelijk is.
De scheiding tussen de woning voor de boer in ruste en het kantoorgedeelte
is niet conform de verleende vergunning uitgevoerd. Door de huidige
verbinding met de woning is deze ruimte toegevoegd aan de woning en heeft
de woning een grotere inhoud dan volgens het ter plaatse geldende
bestemmingsplan is toegestaan, zelfs met de "standaard"
vrijstellingsbevoegdheid van 10% die is toegepast".

3.5.3

Het College constateert in bovenvermelde brief voorts dat legalisatie volgens het
vigerende bestemmingsplan "Blokland naast nummer 10" niet mogelijk is. In verband
daarmee geeft het College aan voornemens te zijn een last onder dwangsom op te
leggen van € 10.000,- per maand, met een maximum van € 50.000,-, indien niet vóór
1 april 2012 de geconstateerde overtredingen ongedaan zijn gemaakt. Tegen het
voornemen kan een zienswijze worden ingediend.

3.5.4

Bij brief van 5 maart 2012 wordt namens Schalkwijk een zienswijze ingediend. Hij laat
daarin weten "hogelijk verbaasd te zijn door deze brief, die hem in het licht van de
voorgeschiedenis aangaande de nieuwbouw van zijn boerderij zeer vreemd voorkomt".
In dat kader refereert hij aan de met de gemeente gevoerde onderhandelingen over de
verplaatsing van zijn boerderij vanwege de voorgenomen uitbreidingsplannen voor
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woningbouw van de gemeente. Die onderhandelingen hebben uiteindelijk geleid tot
verplaatsing van de boerderij. Daaraan was volgens Schalkwijk in zijn zienswijze de
toezegging gekoppeld "tot de bouw van een bedrijfswoning en een woning voor een
boer in ruste". In de loop van de onderhandelingen bleek de bouw van de twee
genoemde woningen op planologische belemmeringen te stuiten, die tot vertraging en
tot stagnatie van de woningbouw zou kunnen leiden. "Dit nu was voor de gemeente
Montfoort zeer onwenselijk en diende boven alles te worden voorkomen", aldus
Schalkwijk in zijn zienswijze. Namens Schalkwijk wordt vervolgens gesteld:
"Het is daarom dat mijn cliënt op uitdrukkelijke voorspraak van onder meer
genoemde adviseurs, de bouwaanvraag heeft gedaan zoals dit is gedaan,
alles in de wetenschap dat er – in ieder geval binnenshuis – creatief kon
worden omgegaan met de bouwaanvraag. Aldus zou er geen procedureel
probleem hoeven te ontstaan en kon de vergunde "kantoorruimte"
desgewenst nadien voor passende doeleinden door cliënt in gebruik genomen
worden. Aldus is geschied".
3.5.5

Naar aanleiding van de zienswijze heeft op 28 maart 2012 tussen Schalkwijk en de
gemeente een gesprek plaatsgehad over de ontstane situatie. Van dit gesprek, waarop
hieronder nader wordt ingegaan (paragraaf 4.3), blijkt geen gespreksverslag te zijn
gemaakt.

3.5.6

Bij brief van 29 mei 2012 wordt namens Schalkwijk naar aanleiding van het overleg op
28 maart 2012 als volgt gereageerd:
"Uit het gesprek is gebleken dat mijn cliënt een iets andere interpretatie
heeft van de eerdere afspraken tussen hem en de gemeente Montfoort, zoals
die zijn gemaakt in het kader van de verplaatsing van zijn boerderij vanwege
de gemeentelijke woningbouw op zijn oude locatie. U hebt ons laten weten
dat de huidige, feitelijke uitvoering van de bouwwerken voor u niet
acceptabel is, nu zijn in strijd is met de verleende bouwvergunning. Hoewel
cliënt, juist vanwege de eerdere afspraken met de gemeente, nog steeds van
mening is dat hij uitvoering heeft gegeven aan hetgeen hem toentertijd is
toegezegd, heeft hij begrip voor uw (juridische) standpunt. Het is daarom dat
hij overweegt een verzoek aan u te doen tot legalisatie van het bouwwerk
middels de daartoe geëigende procedure.”

3.5.7

Bij brief van 14 juni 2012 aan het College constateert de raadsman van Schalkwijk dat
de voorgenomen last onder dwangsom zich niet verdraagt met de historie van deze
zaak. Hij stelt dat:
"het in ieder geval de gemeentelijke uitlatingen zijn geweest die een redelijk
vertrouwen hebben opgewekt dat zijn handelswijze ten aanzien van de bouw
en inrichting van adres Blokland 7a zonder meer legitiem was en aldus door u
zou worden behandeld. Er zijn, zo meent cliënt, door hem en de gemeente
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mondelinge afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan, waar partijen aan
gehouden zijn. Wij vertrouwen er op dat ook uw gemeente zich aan de
gemaakte afspraken zal willen houden".
3.5.8

Op deze brief volgt geen reactie van het College. Evenmin wordt de
handhavingsprocedure voortgezet.
Verzoek handhaving wegens gebruik woningen

3.5.9

In een e-mail van 10 april 2013 heeft Ronner bezwaar gemaakt tegen de commerciële
activiteiten met paarden binnen de inrichting, hetgeen volgens hem in strijd is met het
bestemmingsplan en waartegen om die reden handhavend opgetreden dient te
worden. Bij brief van 18 april 2013 bericht de secretaris van de adviescommissie
bezwaarschriften aan Ronner dat zijn bezwaarschrift ter behandeling als verzoek om
handhaving wordt doorgezonden aan de desbetreffende afdeling.

3.5.10

In vervolg op het eerdere verzoek, verzoekt Ronner in een e-mail van 8 juni 2013
opnieuw aan het College om onmiddellijk handhavend op te treden tegen de praktijk
voor dierfysiotherapie van mevrouw R. Schalkwijk. Tevens verzoekt Ronner om
handhavend op te treden tegen het gebruik van de woningen Blokland 7 en 7a,
aangezien dit gebruik niet in overeenstemming is met de voorschriften in het
bestemmingsplan voor een aanleunwoning voor een rustende boer. Bovendien, zo stelt
Ronner, is er geen sprake van een rustende boer, zodat om die reden het gebruik zich
niet verdraagt met de daaraan gestelde eisen in het bestemmingsplan.

3.5.11

Bij brief van 31 juli 2013, verzonden 5 augustus 2013, wordt Ronner geïnformeerd
namens het College dat ernaar wordt gestreefd om vóór 15 september 2013 een
besluit te nemen naar aanleiding van de ingediende handhavingsverzoeken, maar dat
daarvoor nog enige afstemming intern is vereist.

3.5.12

Naar aanleiding van de handhavingsverzoeken van Ronner is er op 9 september 2013
door de toezichthouder van de gemeente Montfoort, Ambtenaar 0.2, in het bijzijn
Ambtenaar 0.5, een controle uitgevoerd op het perceel Blokland 7, 7a en 8. Volgens
het constateringsrapport van Ambtenaar 0.2 is daarbij ten aanzien van de wijzigingen
in de woning Blokland 7a het volgende vastgesteld:
"Op 9 september 2013 is er een revisietekening van de begane grond en de
verdieping van Blokland 7a overgelegd dat toegevoegd is aan de
bouwvergunning, verzonden op 24 juni 2010. In het woonhuis Blokland 7a is
er waargenomen, dat de ruimtes voor het kantoor op de begane grond en de
zolder/berging op de verdieping bij de woning zijn getrokken, waardoor het
gebruik niet in overeenstemming is met de bouwtekening behorende bij de
bouwvergunning, verzonden op 24 juni 2010. Het kantoor op de begane
grond wordt gebruikt als keuken. De zolder/berging wordt gebruikt als
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slaapkamer. Tevens zijn er enkele tussenwanden geplaatst in afwijking van
de bouwtekening."
3.5.13

Bij brief van 11 september 2013 wordt Ronner meegedeeld dat in de
collegevergadering van 17 september 2013 een concept besluit wordt vastgesteld en
dat hij een schriftelijk bericht ontvangt nadat het College een besluit heeft genomen.

3.5.14

Op 19 september 2013 zendt het College Ronner vervolgens het concept besluit dat
het College naar aanleiding van zijn handhavingsverzoeken voornemens is te nemen.
In het concept besluit wijst het College de verzoeken tot handhaving af. Daartegen
dient G.C.M. Verkleij (hierna: Verkleij) namens Ronner een zienswijze in.

3.5.15

Op 10 december 2013 neemt het College een definitief besluit. In dat besluit
overweegt het College dat er op basis van de door Ronner aangevoerde argumenten in
zijn handhavingsverzoeken er geen aanleiding is om handhavend op te treden.

3.5.16

Daartegen maakt Ronner op 15 januari 2014 bezwaar. Het bezwaarschrift wordt op 24
februari 2014 in een zitting van de bezwaarschriftencommissie behandeld. Naar
aanleiding daarvan brengt de bezwaarcommissie advies uit aan het College, gedateerd
24 februari 2014. Het advies strekt tot ongegrondverklaring van het bezwaarschrift
van Ronner. Bij brief van 16 april 2014 stelt Ronner de gemeente in gebreke vanwege
het uitblijven van de beslissing op bezwaar.

3.5.17

Op 15 april 2014, verzonden 16 april 2014, neemt het College de beslissing op
bezwaar. Daarin wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard. In verband hiermee
heeft het College bij brief van 29 april 2014 gereageerd naar aanleiding van de
ingebrekestelling en Ronner geïnformeerd dat binnen twee weken nadat de
ingebrekestelling is ontvangen alsnog een beslissing op bezwaar is genomen, zodat op
grond van de Wet dwangsom niet tijdig beslissen geen dwangsom is verbeurd.

3.5.18

Tegen de beslissing op bezwaar heeft Ronner op 3 mei 2014 beroep ingesteld bij de
Rechtbank Midden-Nederland, welk beroep heeft geleid tot de uitspraak van 10
december 2014.

3.5.19

Inmiddels heeft het College bij brief van 29 mei 2015 aan Schalkwijk laten weten tot
handhaving over te willen gaan. In de brief wordt vastgesteld dat legalisering niet
mogelijk is. Schalkwijk is een termijn van vier weken geboden voor het geven van een
zienswijze.
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4

Beoordeling Blokland

4.1

Algemene opmerkingen

4.1.1

Wij stellen vast dat wij een maximale poging hebben gedaan om alle relevante stukken
ter beschikking te krijgen. Een aantal stukken blijkt er niet of niet meer te zijn. Als
gevolg van gebrekkige dossiervorming ontbreekt in het dossier meer in het bijzonder
een aantal gespreksverslagen, waarvan wij niet hebben kunnen vaststellen of die zijn
gemaakt. De gebrekkige dossiervorming maakt een volledige reconstructie moeilijk,
een probleem dat ook al terecht door CMS is gesignaleerd.

4.1.2

Wij hebben met een groot aantal personen over de kwestie Blokland gesprekken
gevoerd. Die gesprekken hebben niet onder ede plaatsgevonden, alleen al omdat een
advocaat niet de mogelijkheid heeft om personen onder ede te horen. Iedereen die wij
dat hebben gevraagd heeft gevolg gegeven aan ons verzoek tot een gesprek. In de
meeste gevallen is onze indruk dat de gesprekspartner naar waarheid antwoord heeft
gegeven op door ons gestelde vragen. Enkele gesprekpartners maakten de indruk
daarbij op hun hoede te zijn. In een enkel geval twijfelen wij of volledig naar waarheid
is verklaard.

4.1.3

Al met al is onze conclusie dat op basis van alle ons ter beschikking gestelde
informatie, de door ons gevoerde gesprekken en door ons ingewonnen nadere
informatie, een voldoende basis bestaat om de ons gestelde onderzoeksvragen te
beantwoorden.

4.2

Beantwoording van de onderzoeksvragen.

4.2.1

De onderzoeksvragen met betrekking tot Blokland zijn, zoals reeds in de inleiding is
toegelicht, de volgende:
1. Is er een afspraak gemaakt tussen de heer Schalkwijk en de gemeente Montfoort
met betrekking tot het niet-handhaven en zo ja, door wie en met welke inhoud?
2. In hoeverre is sprake van (on)rechtmatig en (niet-)integer handelen van de
gemeente in de zaak Blokland?

4.2.2

De antwoorden op de gestelde vragen zijn de volgende:
(i) Er bestaan buiten de verklaring van Schalkwijk geen harde aanwijzingen dat met
Schalkwijk door of namens het College de afspraak is gemaakt dat Schalkwijk zou
mogen bouwen en gebruiken in strijd met de hem verleende omgevingsvergunning. In
ieder geval is de afspraak niet met wethouder Hummel gemaakt (paragraaf 4.3);
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(ii) Door het College en de betrokken ambtenaren is ten onrechte niet onderkend wat
uit een oogpunt van integriteit de betekenis van een mogelijke afspraak zou zijn of zou
kunnen zijn en er is ten onrechte nagelaten daarnaar onderzoek te doen, zelfs op het
moment dat Schalkwijk het bestaan van deze mogelijke afspraak tijdens de zitting van
de rechtbank op 30 september 2014 had gemeld (paragraaf 4.4);
(iii) Het besluit om niet tot handhaving over te gaan was juridisch onvoldoende
onderbouwd en daarmee niet rechtmatig (paragraaf 4.5).
4.2.3

Deze antwoorden werken wij hieronder uit.

4.3

Is er een afspraak gemaakt tussen de heer Schalkwijk en de gemeente Montfoort met
betrekking tot het niet-handhaven en zo ja, door wie en met welke inhoud?

4.3.1

De centrale door ons te beantwoorden vraag is of er tussen het College en Schalkwijk
de afspraak is gemaakt dat Schalkwijk in afwijking van de hem op 24 juni 2010
verleende bouwvergunning de (tweede) woning anders mocht bouwen en gebruiken
dan hem was vergund. Vast staat dat Schalkwijk in afwijking van de bouwvergunning
heeft gebouwd en een grotere tweede woning heeft gerealiseerd en deze als zodanig
ook zelf gebruikt. Schalkwijk is tot op heden geen rustende boer. Vast staat verder dat
het College in ieder geval tot de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 10
december 2014 heeft geweigerd tegen deze overtredingen handhavend op te treden.
Aanwijzingen dat de afspraak is gemaakt

4.3.2

Schalkwijk heeft op de zitting van de Rechtbank Midden-Nederland het volgende
verklaard:
“De heer Schalkwijk: Ik merk dat er veel vragen zijn. Dan zal ik maar
vertellen hoe het is gegaan. Ik vertel nu iets wat van de mensen die hier in
de zaal zijn alleen mijn vrouw weet. We hebben zes jaar onderhandeld met
de gemeente over bedrijfsverplaatsing. Wij wilden bij de bedrijfsverplaatsing
één woning op een kavel in een nieuwe wijk, anders zou de deal niet
doorgaan. Dit was voor de gemeente echter onbespreekbaar. Toen is op
initiatief van de gemeente deze oplossing voorgesteld: een bedrijfswoning en
een woning voor de rustende boer. We liepen toen tegen een maximaal
toegestane inhoudsmaat aan van 660 en 250 kubieke meter. Toen is door de
gemeente aangedragen: teken een kantoor in op de bouwtekening en bouw
daarna de woning zoals je wilt. Dit was onderdeel van de deal, anders was de
bedrijfsverplaatsing niet doorgegaan.
Rechter Willems: Met wie heeft u toen gesproken?
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De heer Schalkwijk: Met de ambtenaren [de Projectleider] en Schaik en met
wethouder Hummel. Het bouwplan, zoals dat is ingediend, was onderdeel van
de deal om verplaatsing te realiseren”
4.3.3

In het gesprek dat wij met Schalkwijk hebben gevoerd heeft hij aangegeven dat
hetgeen hij blijkens het hiervoor geciteerde proces-verbaal heeft verklaard over een
afspraak juist is. Wel heeft hij verklaard dat de rechtbank ten onrechte heeft vermeld
dat de afspraak (ook) met wethouder Hummel is gemaakt. Wethouder Hummel was bij
de afspraak, aldus Schalkwijk, niet betrokken. Wethouders Hummel heeft tijdens het
gesprek dat wij met hem voerden ook uitdrukkelijk ontkend dat hij een dergelijke
afspraak heeft gemaakt. Verder heeft Schalkwijk aangegeven dat met de ambtenaar
Schaik de Makelaar van de gemeente is bedoeld.

4.3.4

Er bestaan nog andere aanwijzingen dat de afspraak is gemaakt. In de brief van 5
maart 2012 geeft de gemachtigde van Schalkwijk aan dat Schalkwijk er op mocht
vertrouwen dat hij creatief met de bouwaanvraag mocht omgaan en dat Schalkwijk in
ieder geval door gemeentelijke uitlatingen er op mocht vertrouwen dat zijn
handelwijze met betrekking tot de tweede woning legitiem was. Naar aanleiding van
het gesprek dat Schalkwijk en diens raadsman op 28 maart 2012 voerden, schrijft
laatstgenoemde dat Schalkwijk “een iets andere interpretatie heeft van de eerdere
afspraken tussen hem en de gemeente Montfoort”. In de vervolgbrief van 14 juni 2012
noemt de raadsman van Schalkwijk De Projectleider en de Makelaar van de gemeente
als degenen die de afspraken zouden hebben gemaakt. Verder wordt in deze brief
vrijwel de letterlijke tekst van de brief van 5 maart 2012 herhaald.

4.3.5

Bij brief van 28 mei 2013, gericht aan wethouder Jonkers, stuurt Schalkwijk, onder
verwijzing naar een gesprek dat hij op 1 mei 2013 met wethouder Jonkers voerde, een
verklaring van de Makelaar van Schalkwijk toe. In die verklaring (gedateerd 22 mei
2013) schrijft de Makelaar van Schalkwijk het volgende:
“Tijdens de onderhandelingen met de gemeente Montfoort is mondeling
overeengekomen dat de 50 m2 bijgebouw geïntegreerd mochten worden in
de aanleunwoning en dat in de vergunningaanvraag de 50 m2 bijgebouw als
zodanig zou worden benoemd, maar bij realisatie mocht het bijgebouw
onderdeel uitmaken van de aanleunwoning en ook als zodanig worden
ingericht en gebruikt. Door middel van deze overeenkomst konden de
onderhandelingen positief worden afgerond en kon gemeente Montfoort
doorgaan met de ontwikkeling van woningbouw in Hofland-Oost.”

4.3.6

Tijdens de behandeling van de zaak op de zitting van 30 september 2014 heeft de
rechtbank Ambtenaar 0.8 naar aanleiding van de verklaring van Schalkwijk gevraagd
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waarom hij als vertegenwoordiger “dit niet gewoon eerder eerlijk (heeft, EJD/NNB)
verteld”. Ambtenaar 0.8 heeft daarop als volgt gereageerd:
“Ik wist hier eerst (onze cursivering, EJD/NNB) ook niets van”.9
4.3.7

De rechtbank heeft uit deze opmerking, en kennelijk ook overigens uit de
proceshouding van de gemeente en de verklaring van Ambtenaar 0.8 ter zitting dat
het College “de twee woningen absoluut (zal) legaliseren”, in haar uitspraak van 10
december 2014 het bestaan van de afspraak afgeleid en heeft haar uitspraak daar
mede op gebaseerd. Ook CMS heeft haar feitenrelaas op deze veronderstelling
gebaseerd.
Aanwijzingen dat de afspraak niet is gemaakt

4.3.8

De Projectleider verklaart in zijn gesprek over de vraag of een dergelijke afspraak is
gemaakt het volgende:
“Op de vraag of ooit is besproken met Schalkwijk dat anders gebouwd zou
kunnen worden dan vergund, antwoordt de Projectleider ontkennend
(cursivering EJD/NNB). Hij geeft aan niet te begrijpen dat Schalkwijk op de
zitting heeft verklaard dat er een afspraak was, omdat hem meermaals was
gezegd dat hier geen sprake van was. Ook is Schalkwijk dit nogmaals op 28
maart 2012 ten overstaan van anderen meegedeeld en heeft Schalkwijk ook
niet aangegeven hoe en wanneer er dan een afspraak zou zijn gemaakt. Dat
geen sprake was van een afspraak ziet De Projectleider ook bevestigd in het
feit dat de advocaat van Schalkwijk op 29 mei 2012 naar aanleiding van het
gesprek van 28 maart 2012 een brief stuurde waarin staat dat er wellicht
sprake zou kunnen zijn van een verkeerde interpretatie van de afspraken.
De Projectleider benadrukt dat hij de afspraak waar Schalkwijk naar heeft
verwezen tijdens de zitting niet heeft gemaakt. Hij geeft aan bereid te zijn dit
ook onder ede te verklaren.
(…)
Gewezen wordt op het feit dat de makelaar van Schalkwijk in een brief van
22 mei 2013 verklaart dat tijdens de onderhandelingen met de gemeente
Montfoort mondeling is overeengekomen dat de bedrijfsruimte geïntegreerd
mocht worden in de aanleunwoning en dat in de vergunningaanvraag dit
bijgebouw als zodanig zou worden benoemd, maar dat bij realisatie het

9

In het gesprek dat wij met Ambtenaar 0.8 voerden heeft Ambtenaar 0.8 aangegeven dat hij het zo tijdens de
zitting niet heeft gezegd. Hij geeft aan dat hij heeft gezegd dat de afspraak hem niet bekend was. In dat
gesprek ontkent hij dat hij van het bestaan van een afspraak, zoals door Schalkwijk verwoord, op de hoogte
was.
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bijgebouw onderdeel mocht uitmaken van de aanleunwoning en ook als
zodanig mocht worden gebruikt. De Projectleider zegt dat hij zich niet kan
voorstellen dat dit klopt. Volgens de Projectleider zou er sprake kunnen zijn
geweest van ‘wishful thinking’ aan de zijde van Schalkwijk, maar de
Projectleider heeft nooit toegezegd dat er niet zou worden gehandhaafd bij
afwijking van de omgevingsvergunning. (cursivering EJD/NNB)”
4.3.9

De Makelaar van de gemeente verklaart het volgende:
“De Makelaar van de gemeente zegt dat een afspraak als waarover werd
gesproken door Schalkwijk op de zitting van 30 september 2014 bij de
rechtbank Midden-Nederland hem niet bekend is. Met de Makelaar van de
gemeente is deze afspraak zeker niet gemaakt (cursivering EJD/NNB). De
Makelaar van de gemeente zegt dat het hem ook zou verbazen als zou zijn
afgesproken met Schalkwijk dat hij anders mocht bouwen dan op basis van
de vergunning en het bestemmingsplan was toegestaan, vooral gelet op de
manier waarop de gemeente in deze kwestie zat. Over de bewering van
Schalkwijk dat de afspraak is gemaakt, merkt de Makelaar van de gemeente
op dat de wens de vader van de gedachte is.”

4.3.10

Daarover telefonisch bevraagd, heeft de Makelaar van Schalkwijk op 17 juni 2015 in
antwoord op de vraag of een afspraak als door Schalkwijk gesteld is gemaakt, het
bestaan van deze afspraak ontkend.10 De brief met de verklaring van de Makelaar van
Schalkwijk van 22 mei 2013 aan Schalkwijk is vervolgens aan de Makelaar van
Schalkwijk gemaild met het verzoek om aan te geven of dat aanleiding was voor een
reactie. De Makelaar van Schalkwijk heeft daarop niet meer gereageerd.

4.3.11

Op basis van het voorgaande stellen wij vast dat de stelling van Schalkwijk dat een
afspraak zou zijn gemaakt dat het Schalkwijk zou zijn toegestaan om in afwijking van
de nog te verlenen bouwvergunning te bouwen en de tweede woning te gebruiken,
uitdrukkelijk wordt ontkend door de personen met wie Schalkwijk stelt dat de afspraak
is gemaakt, de Projectleider en de Makelaar van de gemeente. Het bestaan van
dergelijke afspraak wordt bovendien evenmin door de Makelaar van Schalkwijk
bevestigd. Verschillende personen die wij hebben gesproken hebben desgevraagd
aangegeven dat het hen zou verbazen wanneer een dergelijke afspraak zou zijn
gemaakt. Verder heeft De Projectleider aangegeven dat hij, op verzoek van Ambtenaar
0.8, naar aanleiding van de stelling van Schalkwijk, vervat in diens brief van 5 maart
2012 dat een afspraak zou zijn gemaakt, met Schalkwijk op 28 maart 2012 in
aanwezigheid van Ambtenaar 0.2 heeft gesproken en in dat gesprek het bestaan van
de afspraak heeft ontkend. Ambtenaar 0.2 geeft aan zich de inhoud daarvan niet te

10

Deze opmerking is door ons bij email van 18 juni 2015 bevestigd.
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kunnen herinneren. Hij herinnert zich evenmin dat de afspraak in dat gesprek aan de
orde is geweest. Het gesprek van 28 maart 2012 is voor de raadsman van Schalkwijk
aanleiding geweest om te spreken van een “een iets andere interpretatie”.
4.3.12

Dat de rechtbank, mede gelet op de verklaringen van Ambtenaar 0.8 ter zitting en de
proceshouding van de gemeente11, tot de conclusie is gekomen dat de afspraak wel is
gemaakt, is begrijpelijk. De conclusie van de rechtbank is echter uitsluitend gebaseerd
op de verklaring van Schalkwijk, zoals die in het proces-verbaal is vastgelegd.
Inmiddels heeft Schalkwijk aangegeven dat hij niet heeft gezegd dat de afspraak ook
met wethouder Hummel is gemaakt – hetgeen betekent dat de afspraak dus in ieder
geval niet op bestuurdersniveau maar op ambtelijk niveau is gemaakt – en hebben de
beide door Schalkwijk genoemde anderen het bestaan van de afspraak uitdrukkelijk
ontkend.
Conclusie over de vraag of de afspraak is gemaakt

4.3.13

Dat alles leidt ons tot de conclusie dat voor de stelling van Schalkwijk dat een afspraak
tussen de gemeente en Schalkwijk zou zijn gemaakt dat het Schalkwijk zou zijn
toegestaan om in afwijking van de nog te verlenen bouwvergunning te bouwen en de
tweede woning te gebruiken, geen harde aanwijzingen bestaan. In ieder geval is de
afspraak niet met wethouder Hummel gemaakt. De twee andere door Schalkwijk
genoemde personen ontkennen het bestaan van een dergelijke afspraak met klem.

4.4

De mogelijke afspraak

4.4.1

Vanuit een oogpunt van integriteit is het van belang te bezien op welke wijze het
College met het bestaan van een mogelijke afspraak is omgegaan en welke rol deze
heeft gespeeld in het handhavingstraject. Dat komt in dit onderdeel van ons rapport
aan de orde.

4.4.2

Wij stellen voorop dat áls de afspraak zoals door Schalkwijk gesteld zou zijn gemaakt,
sprake zou zijn van een niet-integere afspraak. Een (geheime) afspraak waarin met de
aanvrager van een vergunning wordt afgesproken dat niet in overeenstemming met de
aangevraagde vergunning hoeft te worden gehandeld en dat daartegen niet
handhavend wordt opgetreden, is niet integer en overigens onrechtmatig. Indien door
een burger wordt aangegeven dat een dergelijke afspraak is gemaakt, ligt het uit een
oogpunt van behoorlijk integriteitsbeleid voor de hand dat het verantwoordelijke
bestuursorgaan onderzoekt of er inderdaad sprake is van een dergelijke afspraak en

11

Het College heeft, ondanks een toezegging aan de rechtbank gedaan tijdens een eerdere zitting op 27 juni
2014, geen verweerschrift ingediend.
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welke gevolgen daaraan (moeten) worden verbonden. Wij stellen vast dat ieder
onderzoek naar het bestaan van de afspraak achterwege is gebleven.
4.4.3

Op basis van de door ons gevoerde gesprekken is gebleken dat in ieder geval een
betrekkelijk groot aantal ambtenaren van het bestaan van een mogelijke afspraak op
de hoogte was. Dit betreft onder meer Ambtenaar 0.812, Ambtenaar 0.2, Ambtenaar
0.9 en de Projectleider. Ambtenaar 0.9 heeft verklaard, en wethouder Jonkers heeft
dat bevestigd, dat hij wethouder Jonkers heeft gevraagd navraag te doen bij de
Projectleider naar het bestaan van de door Schalkwijk gestelde afspraak. Wethouder
Jonkers heeft aangegeven dat hij daartoe aan Ambtenaar 0.3 opdracht zou hebben
gegeven. Wij hebben dat niet nader onderzocht, maar stellen vast dat niemand vanuit
de gemeente contact heeft gezocht met de Projectleider, die inmiddels bij de
gemeente was vertrokken. Ambtenaar 0.9 heeft aangegeven dat hij wethouder
Jonkers herhaaldelijk heeft gevraagd contact op te nemen met de Projectleider, maar
dat wethouder Jonkers dat niet heeft gedaan. Vast staat dat de Projectleider hierover
vanuit de gemeente niet is bevraagd.

4.4.4

Wethouder Jonkers heeft aangegeven dat hij het College niet over de mogelijke
afspraak heeft geïnformeerd. Burgemeester Jansen heeft aangegeven dat hij niet van
het bestaan van een mogelijke afspraak op de hoogte was. In de (beslis)nota’s die aan
het College zijn voorgelegd met het oog op het nemen van de besluiten om niet te
handhaven en om het door Ronner ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren,
wordt over het bestaan van een mogelijke afspraak niet gesproken.

4.4.5

Nadat op 1 februari 2012 was geconstateerd dat Schalkwijk in afwijking van de
verleende bouwvergunning had gebouwd, is namens het College ambtshalve op 20
februari 2012 een voornemen tot handhaving toegezonden. Nadat namens Schalkwijk
op 5 maart 2012 een zienswijze was ingediend, die voornamelijk was gebaseerd op de
door Schalkwijk gestelde afspraak, is overleg met Schalkwijk gevoerd en is vervolgens
geen (handhavings)actie ondernomen. Er is door het College geen formeel besluit om
niet tot handhaving over te gaan genomen, zodat het met de brief van 20 februari
2012 ingezette handhavingstraject niet is doorgezet, naar mag worden aangenomen
omdat er geen actie is ondernomen op de stelling van Schalkwijk dat de afspraak was
gemaakt.

4.4.6

Toen vervolgens door Ronner op 8 juni 2013 een formeel handhavingsverzoek werd
gedaan, kon aan een formeel besluit om al dan niet te gaan handhaven niet worden
ontkomen. Vervolgens is na een bezoek ter plaatse opnieuw vastgesteld dat in
afwijking van de vergunning werd gebouwd en gebruikt. Uit een analyse van

12

Ambtenaar 0.8 heeft desgevraagd tegenover ons uitdrukkelijk ontkend dat hij voor de mededeling van
Schalkwijk op de zitting van 30 september 2014 op de hoogte was van het feit dat er mogelijk een afspraak
zou zijn gemaakt.
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Ambtenaar 0.5 bleek dat er voldoende argumenten bestonden om niet tot handhaven
over te gaan. Ambtenaar 0.9 heeft daarover verklaard dat men binnen de gemeente
blij was dat om andere redenen dan de afspraak van handhaven kon worden afgezien.
Op basis van de door Ambtenaar 0.5 ontwikkelde argumentatie is vervolgens het
besluit genomen om het verzoek tot handhaving van Ronner af te wijzen. De door
Ambtenaar 0.5 ontwikkelde argumentatie heeft bij de bezwaarschriftencommissie
stand gehouden, maar is door de rechtbank in haar uitspraak van 10 december 2014
verworpen.
4.4.7

Wij merken op dat, voor zover wij kunnen nagaan, de hiervoor genoemde stukken in
de periode tussen 1 februari 2012 en 14 juni 2012 niet door de gemeente in het
dossier zijn gevoegd en daarom geen onderdeel hebben uitgemaakt van de
bezwaarschriftenprocedure en de procedure bij de rechtbank. Dat geldt ook voor de
door Schalkwijk toegezonden verklaring van de Makelaar van Schalkwijk van 22 mei
2013. Dat is strijd met de in artikel 7:4 en 8:42 Awb neerlegde verplichting om alle op
de zaak betrekking hebbende stukken in het dossier te voegen respectievelijk aan de
rechtbank toe te zenden. Zou dat wel zijn gebeurd, dan zou de rechtbank in een veel
eerder stadium op de hoogte zijn geweest dat Schalkwijk zich op het standpunt stelde
dat met hem de afspraak was gemaakt dat hij in afwijking van de bouwvergunning
mocht bouwen en de tweede woning mocht gebruiken.

4.4.8

De door Schalkwijk tijdens de zitting van 30 september 2014 afgelegde verklaring is
evenmin aanleiding geweest voor nader onderzoek. Onduidelijk is in hoeverre door
Ambtenaar 0.8 over het verloop van de zitting en met name de door Schalkwijk
afgelegde verklaring over de afspraak binnen de gemeente is gecommuniceerd. Wij
hebben de indruk dat de impact en de betekenis van de stelling van Schalkwijk dat hij
een afspraak zou hebben gemaakt is onderschat. Zowel burgemeester Jansen als
wethouder Jonkers hebben verklaard dat zij pas door de uitspraak van de rechtbank
hiervan kennis hebben genomen en daardoor werden verrast. Overigens heeft de
rechtbank het proces-verbaal pas op 23 december 2014 aan de gemeente
toegezonden.

4.4.9

Ons is opgevallen dat ook nadat bekend werd dat Schalkwijk op de zitting van 30
september 2014 had verklaard dat hij met wethouder Hummel, de Projectleider en de
Makelaar van de gemeente een afspraak had gemaakt, wel – zoals door burgemeester
Jansen is aangegeven: op verzoek van de raad - opdracht is gegeven tot een
onderzoek door CMS naar de gang van zaken rond de handhaving, maar dat vanuit de
gemeente geen contact is opgenomen met wethouder Hummel, de Projectleider en/of
de Makelaar van de gemeente. Gelet op de ernst van deze kwestie hadden wij ons
kunnen voorstellen dat in ieder geval vanuit het College direct stappen zouden zijn
ondernomen om de juistheid van de stelling van Schalkwijk te onderzoeken. Door dat
niet te doen is een situatie ontstaan waarbij pas eerst met het openbaar worden van
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dit rapport de visie van de drie door Schalkwijk genoemde personen bekend is
geworden. Dat is, gelet op het feit dat hen in feite het maken van een niet-integere
afspraak wordt verweten, naar ons oordeel te laat.
4.5

In hoeverre is sprake van (on)rechtmatig en (niet-)integer handelen van de gemeente
in de zaak Blokland?

4.5.1

In de eerdere paragrafen zijn de integriteitsaspecten van de kwestie Blokland
besproken. In deze paragraaf gaan wij nader in op de rechtmatigheid van het
handelen van het College in deze kwestie. Wij beperken ons tot het niet handhavend
optreden tegen het in strijd met de bouwvergunning bouwen en gebruiken van de
tweede woning.

4.5.2

Voor de beoordeling van de rechtmatigheid zijn twee aspecten van belang. In de
eerste plaats de feitelijke achtergrond van deze kwestie. De verleende
bouwvergunning is het sluitstuk geweest van een langdurig onderhandelingstraject
tussen de gemeente en Schalkwijk. Tijdens die onderhandelingen heeft Schalkwijk
ingezet op maximaal resultaat. Zijn verzoek om een voorrangspositie voor zijn dochter
in de nieuwbouwwijk Hofland-Oost is door wethouder Hummel en de Projectleider
terecht afgewezen, omdat toekenning van een voorkeurspositie in strijd zou zijn met
het gelijkheidsbeginsel.

4.5.3

Schalkwijk beschikte op de oude locatie over één woning met een inhoud van 700 m3.
De aan Schalkwijk betaalde vergoeding voor bedrijfsverplaatsing is daarop mede
gebaseerd. Schalkwijk had, voor zover het betreft de woning, twee wensen: een
grotere woning dan de bestaande en een tweede woning voor zijn dochter. In het licht
van het belang voor de gemeente bij de bedrijfsverplaatsing – waardoor de
ontwikkeling van de wijk Hofland-Oost mogelijk werd – is begrijpelijk dat de gemeente
zich heeft ingezet om het maximale voor Schalkwijk te bereiken. Dat heeft zij gedaan
door enerzijds bij de provincie aan te dringen op ruimte voor een grotere woning en
anderzijds door het mogelijk maken van een woning voor de rustende boer, waardoor
naast de hoofdwoning ook een tweede woning op het nieuwe perceel kon worden
gerealiseerd. Dat de gemeente Schalkwijk in zoverre ter wille is geweest, is in het licht
van het belang van de gemeente bij bedrijfsverplaatsing en vrijwillige medewerking
van Schalkwijk daaraan begrijpelijk en rechtmatig.

4.5.4

Voor de beoordeling van de rechtmatigheid is verder van belang dat Ronner tegen het
bestemmingsplan van 20 april 2010 beroep heeft ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak. Bij uitspraak van 29 december 2010 heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak het bestemmingsplan, voor zover daarin de woning voor een
rustende boer was opgenomen, vernietigd. Vanaf dat moment voorzag het
bestemmingsplan niet langer in de mogelijkheid van de bouw van een tweede woning.
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Omdat tegen de verleende bouwvergunning door Ronner echter geen rechtsmiddel was
ingesteld, was deze bouwvergunning onherroepelijk geworden. Deze bouwvergunning
vormt daarmee de juridische basis voor het door Schalkwijk bouwen van de tweede
woning. De bouw van de tweede woning als zodanig is daarmee ook rechtmatig.
4.5.5

Voor de juridische beoordeling van het besluit om niet handhavend op te treden tegen
de bouw en gebruik van de tweede woning in strijd met de vergunning zijn deze
uitgangspunten van belang. De gemeente heeft zich tijdens de onderhandelingen
maximaal ingezet om voor wat betreft de tweede woning een voor Schalkwijk zo
gunstig mogelijk resultaat te bereiken. Dat heeft geleid tot een volstrekt duidelijke
afspraak waarbij Schalkwijk een bedrijfswoning van 600 m3, een tweede woning voor
de rustende boer van 250 m3 en een bedrijfsruimte van 50 m2 mocht bouwen. Meer
was niet haalbaar. Die afspraak is vastgelegd in zowel de anterieure overeenkomst als
in het bestemmingsplan. Bij het verlenen van de bouwvergunning is daarnaast gebruik
gemaakt van de overigens bij de totstandkoming van het bestemmingsplan al
voorziene mogelijkheid tot uitbreiding met 10%. Het zonder meer op voorhand gebruik
maken van de mogelijkheid tot vergroting van de maten met 10% is door de provincie
bezwaarlijk geoordeeld, maar de provincie heeft in het belang van het kunnen
realiseren van de nieuwbouwwijk daartegen uiteindelijk geen actie ondernomen.
Doordat op deze wijze de belangen van Schalkwijk maximaal waren gediend, zou een
met de bouwvergunning strijdig gebruik, dat leidt tot substantiële overschrijding van
de in de vergunning opgenomen maten en een ander gebruik dan voorzien, in beginsel
aanleiding moeten vormen om tot handhaving over te gaan. Daartoe was te meer
aanleiding nu de Afdeling bestuursrechtspraak zelfs had bepaald dat een tweede
woning voor de rustende boer uit planologisch oogpunt niet aanvaardbaar was en
Schalkwijk kon profiteren van het feit dat tegen de bouwvergunning geen rechtsmiddel
was aangewend.

4.5.6

Het College is echter niet tot handhaving overgegaan. Dat het College dit niet heeft
gedaan in verband met de vermeende afspraak waar Schalkwijk zich op beriep,
hebben wij niet kunnen vaststellen. We hebben meer de indruk dat die vermeende
afspraak door het College als een hete aardappel heen en weer is geschoven en
hooguit op de achtergrond een rol heeft gespeeld. Evenmin hebben wij kunnen
vaststellen dat de wijze waarop Ronner de gemeente en Schalkwijk bejegende13 een
rol heeft gespeeld bij de besluitvorming. Uit de door ons gevoerde gesprekken blijkt
dat wel een rol heeft gespeeld dat het met de vergunning strijdig gebruik geen invloed
had op de ruimtelijke uitstraling van het pand: in geval van handhaving zouden de
gevolgen daarvan niet aan de buitenzijde van de woningen te zien zijn.

13

In dit verband wijzen wij onder meer op het feit dat Ambtenaar 0.8 op de zitting bij de rechtbank op 30
september 2014 heeft aangegeven dat hij door Ronner is bedreigd.
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4.5.7

Het College heeft aan haar besluit tot niet-handhaving de volgende argumenten ten
grondslag gelegd:
(a) er is sprake van wijzigingen van ondergeschikte aard;
(b) de bouwvergunning staat het gebruik van twee burgerwoningen toe;
(c) de bouwvergunning staat een gewijzigd gebruik toe;
(d) het gebruik van de tweede woning is toelaatbaar op grond van het
overgangsrecht;
(e) de aangebrachte wijzigingen zijn vergunningsvrij.

4.5.8

De rechtbank heeft de meeste van deze argumenten verworpen. Alle argumenten zijn
juridisch getoetst door CMS en onvoldoende bevonden om een besluit om niet te
handhaven juridisch te funderen. Wij zien geen aanleiding voor een ander oordeel. Wij
voegen daar aan toe dat de tweede woning thans wordt gebruikt door Schalkwijk die
geen rustende boer is. Ook om die reden is er sprake van een overtreding.14

14

In dit kader spelen nog twee andere kwesties. In de eerste plaats is het de vraag of het gebruik van de
bedrijfswoning door de dochter van Schalkwijk in overeenstemming is met de bestemming van de woning
(woning voor degene die het bedrijf uitoefent). Daarnaast is er een discussie over de praktijk voor
dierenfysiotherapie die op het perceel door de dochter van Schalkwijk wordt uitgeoefend. Ook de weigering
om op dit onderdeel van het dossier handhavend op te treden is door de rechtbank Midden-Nederland in de
uitspraak van 10 december 2014 vernietigd. Met CMS delen wij de opvatting van de rechtbank.
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DEEL II: DE VIJF RO-DOSSIERS
5

Het dossier Boslaan

5.1

Relevante feiten

5.1.1

Het dossier Boslaan kenmerkt zich – voor zover voor ons onderzoek relevant – door
een discussie tussen de heer W.K. van Domselaar (hierna: Van Domselaar) en het
College over de vraag of de parkeerplaatsen op het aan Van Domselaar behorende
perceel aan de Boslaan 42 te Montfoort openbaar (moeten) zijn of niet.

5.1.2

Van Domselaar heeft op 3 november 2011 een omgevingsvergunning aangevraagd
voor het realiseren van 11 appartementen op het perceel Verlengde Hoogstraat 41-43
(het oude ‘Posthuys’). De aanvraag was in strijd met het op dat moment geldende
bestemmingsplan “Binnenstad”. Op 24 januari 2012 hebben de gemeente en Van
Domselaar een overeenkomst gesloten waarbij (i) de gemeente zich bereid verklaarde
om in beginsel planologische medewerking aan het realiseren van de aanvraag te
verlenen, (ii) Van Domselaar eventuele daaruit voortvloeiende planschade voor eigen
rekening nam en (iii) een afspraak is gemaakt over parkeerplaatsen. Op grond van de
ASVV 2004 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom)
dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, parkeerplaatsen
op eigen terrein te realiseren. Aangezien het niet mogelijk was om de parkeerplaatsen
op het perceel Verlengde Hoogstraat 41-43 te realiseren, heeft de gemeente in de
betreffende overeenkomst met Van Domselaar de volgende afspraken gemaakt:
“2.1 Om te voldoen aan de parkeerkerncijfers uit ASVV 2004 voor het
realiseren van 11 appartementen dient verzoeker 12 parkeerplaatsen te
realiseren. Omdat de parkeerplaatsen niet op het perceel Verlengde
Hoogstraat 41-43 te Montfoort gerealiseerd kunnen worden, zal verzoeker 12
parkeerplaatsen realiseren op het perceel kadastraal bekend als gemeente
Montfoort, sectie A, nr. 4954, plaatselijk bekend als Boslaan 42 te Montfoort,
conform bijgevoegde inrichtingstekening (…).”

5.1.3

De overeenkomst bevat daarnaast een boetebeding voor iedere niet binnen een jaar
na het onherroepelijk worden van de planologische maatregel aangelegde
parkeerplaats.

5.1.4

De planologische medewerking bestond er onder meer uit dat de raad op grond van
artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3, van de Wabo een verklaring van geen
bedenkingen diende af te geven. De reden hiervan was dat de aanvraag een afwijking
van het bestemmingsplan noodzakelijk maakte. De aanvraag van Van Domselaar is
besproken tijdens een Forumvergadering op 28 februari 2012 en vervolgens in de
raadsvergadering van 12 maart 2012. In antwoord op vragen vanuit de raad over het
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al dan niet openbaar zijn van de parkeerplaatsen heeft wethouder Jonkers bij beide
vergaderingen aangegeven dat de parkeerplaatsen openbaar zouden zijn. Vervolgens
heeft de raad de verklaring van geen bedenkingen afgegeven, maar daaraan door
middel van een amendement de voorwaarde verbonden dat in de hiervoor genoemde
overeenkomst zou worden opgenomen dat de 12 parkeerplaatsen openbaar zijn. Het
daartoe strekkende amendement van de fracties van CDA en Progressief Akkoord is
met algemene stemmen aangenomen.
5.1.5

In het ontwerp-besluit dat het College naar aanleiding van de aanvraag heeft
opgesteld, is opgenomen dat de parkeerplaatsen openbaar moesten zijn. Het ontwerpbesluit is door het College in strijd met artikel 3:13 Awb niet aan Van Domselaar
toegezonden. Het ontwerp-besluit is wel bekendgemaakt in de “Zenderstreek
Montfoort” en de Staatscourant en heeft vanaf 22 maart 2012 tot en met 2 mei 2012
ter inzage gelegen. Vervolgens heeft het College op 15 mei 2012 de
omgevingsvergunning verleend. Aan de omgevingsvergunning is de voorwaarde
verbonden dat de 12 parkeerplaatsen worden gerealiseerd en dat deze openbaar zijn.
Van Domselaar heeft tegen (de betreffende voorwaarde in) de omgevingsvergunning
beroep ingesteld bij de Rechtbank Midden-Nederland. De Rechtbank Midden-Nederland
heeft bij uitspraak van 21 januari 2013 het beroep van Van Domselaar nietontvankelijk verklaard, omdat – samengevat – Van Domselaar tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren heeft gebracht. De uitspraak van de Rechtbank
Midden-Nederland is door de Afdeling bestuursrechtspraak bij uitspraak van 6
november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1832, bevestigd.

5.1.6

Nadat op 3 december 2013 was geconstateerd dat Van Domselaar bij de ingang van
het perceel Boslaan 42 twee borden met de tekst “eigen terrein” en “verboden
toegang” had geplaatst, heeft het College op 17 december 2013 aan Van Domselaar
een last onder dwangsom opgelegd. Op 17 maart 2014 heeft het College een
verkeersbesluit genomen waarbij het parkeerterrein door middel van een aanduiding
met het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 (het bord
Parkeergelegenheid) als openbaar is aangemerkt. Ten slotte heeft het College op
aanvraag van Van Domselaar voor een omgevingsvergunning voor een twaalfde
appartement op 10 september 2014 een omgevingsvergunning verleend, onder de
voorwaarde dat de daarvoor benodigde parkeerplaats bij de Boslaan openbaar en vrij
toegankelijk is.

5.1.7

Van Domselaar heeft tegen deze drie besluiten bezwaar gemaakt. Het College heeft op
21 april 2015 de bezwaren, overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie, deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard. Van
Domselaar heeft tegen de beslissingen op bezwaar beroep bij de Rechtbank MiddenNederland ingesteld.
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5.1.8

Op 4 juli 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en Van
Domselaar. Bij dat gesprek waren aanwezig wethouder Jonkers, de behandelend
ambtenaar, Van Domselaar en diens adviseur Verkleij. In een brief van 9 juli 2012
schrijft Verkleij, refererend aan dit gesprek, onder meer het volgende:
“Met verwijzing naar het algemeen verbindend voorschrift, te weten de
gemeentelijk bouwverordening, en de daarin opgenomen verplichting om op
eigen terrein voldoende parkeervoorzieningen te realiseren, is kenbaar
gemaakt dat met instemming van de gemeente Montfoort (vooralsnog) het
gebruik van één parkeerplaats per te realiseren appartement contractueel als
recht en verplichting wordt toegewezen en wordt vastgelegd in de
oprichtingsakte van de Vereniging van Eigenaren.
De aan de appartementen toegewezen parkeerplaatsen en eventuele overige
parkeerplaatsen zullen door middel van een nadere aanduiding, bijvoorbeeld
aanduiding kenteken en/of het plaatsen van een parkeerbeugel op de
parkeerplekken van het terreingedeelte worden aangeduid en ingericht. Bij
de toegang van het perceel zal tevens worden voorzien in het plaatsen van
extra aanduiding “privéterrein”.
In het overleg tussen het bevoegd gezag, te weten de gemeente Montfoort
en vergunninghouder, de heer W.K. van Domselaar, is vastgesteld en
bepaald dat hiermee voor wat betreft de toegankelijkheid voldaan wordt aan
het bepaalde in de op 15 mei jl. verleende omgevingsvergunning.
Afgesproken is dat vergunninghouder per ommegaande van de gemeente
Montfoort een schriftelijke bevestiging ontvangt van vorenstaande en het
aanhangig gemaakte beroep in kwestie vervolgens kan worden ingetrokken.”

5.1.9

De brief bevat voorts het aanbod om het parkeerterrein bij de Boslaan 42 in verband
met behoefte aan parkeerplaatsen in eigendom en beheer aan de gemeente over te
dragen. Daarbij wordt aangegeven dat in dat geval de eigenaren/gebruikers van de
betreffende appartementen een parkeerontheffing zouden moeten krijgen.

5.1.10

Bij brief van 31 juli 2012 schrijft het College aan Verkleij het volgende:
“Naar aanleiding van het overleg d.d. 4 juli 2012 hebben wij van u op 10 juli
2012, namens de heer W.K. van Domselaar, het schriftelijk verzoek
ontvangen om de op privéterrein gelegen, openbaar toegankelijke
parkeerplaatsen behorende bij de te realiseren 11 appartementen aan de
Verlengde Hoogstraat 43 te Montfoort te voorzien van een nadere aanduiding
en/of het plaatsen van een parkeerbeugel. Tevens is de bedoeling om bij de
toegang van het betreffende perceel een extra aanduiding met daarop
“privéterrein” te plaatsen. Bij deze bevestigen wij u in te stemmen met het
hierboven genoemde verzoek. Zoals afgesproken ontvangen wij van u graag
per ommegaande te schriftelijke intrekking van het ingediende beroepschrift.
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Voor wat betreft de aankoop van de parkeervoorziening door de gemeente
komen wij hier later op terug. Eén en ander zal eerst intern nader besproken
dienen te worden.”
5.1.11

Naar aanleiding van klachten van de schoonvader van Van Domselaar, de heer J.D.
Jansen, heeft de concernadviseur Strategie van UW Samenwerking (hierna: de
Concernadviseur Strategie), op verzoek van burgemeester Jansen een onderzoek
ingesteld naar beschuldigingen door de heer Jansen aan het adres van bestuurders en
ambtenaren van de gemeente over het plegen van corruptie en/of chantage. Het
onderzoek bevat een brede onderzoeksvraag, maar de onderzoeker heeft zijn
onderzoek beperkt tot het “geven van een antwoord op de vraag of bestuurders en/of
ambtenaren zich in het betreffende dossier schuldig hebben gemaakt aan het plegen
van corruptie, chantage of dat sprake is geweest van schending van integriteitsregels”.
De Concernadviseur Strategie heeft op 28 juli 2014 zijn rapport uitgebracht. Dat
rapport is aanvankelijk onder het opleggen van geheimhouding door de burgemeester
aan de raad toegezonden. De burgemeester heeft in maart 2015 de geheimhouding
opgeheven. Op dit rapport komen wij hieronder terug.

5.2

Mogelijke integriteitsschending

5.2.1

Het dossier geeft ons aanleiding twee onderdelen nader op een mogelijke schending
van integriteit te bezien. Dit betreft:
(1) de vraag of de gemeente en in het bijzonder wethouder Jonkers niet integer heeft
gehandeld bij de besluitvorming door de raad op 12 maart 2012, waarbij is bepaald
dat de parkeerplaatsen openbaar dienen te zijn;
(2) de vraag of sprake is van integer handelen bij het al dan niet maken van nadere
afspraken op en na 4 juli 2012.

5.3

Oordeel onderzoekers

5.3.1

Aan de overeenkomst gaat een lange voorgeschiedenis vooraf. Die voorgeschiedenis
hebben wij niet onderzocht. Van Domselaar heeft zich steeds op het standpunt gesteld
dat zou zijn afgesproken dat de parkeerplaatsen niet openbaar zouden zijn. Uit de
hiervoor genoemde overeenkomst blijkt niet of het de bedoeling van partijen is
geweest dat de parkeerplaatsen openbaar zouden zijn. Dat blijkt evenmin duidelijk uit
andere stukken die aan de besluitvorming door de raad en het College ten grondslag
hebben gelegen. Zo is in het ontwerp-besluit, dat aan de raad is voorgelegd, niet
bepaald dat de parkeerplaatsen openbaar zouden worden. Ook anderszins bevatten de
stukken geen duidelijke uitspraak van het College dat de parkeerplaatsen openbaar
zouden zijn. Ook blijkt uit die stukken niet dat het openbaar zijn van de
parkeerplaatsen voor het College beslissend is geweest voor de beslissing tot het
verlenen van medewerking aan het bouwplan.
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5.3.2

Uit het door de Concernadviseur Strategie ingestelde onderzoek en de onderliggende
stukken, waarvan wij kennis hebben genomen, blijkt dat wethouder Jonkers in ieder
geval vanaf de Forumvergadering van 28 februari 2012 publiekelijk het standpunt
heeft ingenomen dat de parkeerplaatsen openbaar zouden zijn. Dat standpunt heeft hij
tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2012 herhaald.

5.3.3

Dat neemt niet weg dat op zichzelf niet onbegrijpelijk is dat Van Domselaar de
overeenkomst zo heeft uitgelegd en dat hij op basis van het overleg met de gemeente
de indruk heeft gehad dat de parkeerplaatsen niet openbaar waren. De verplichting tot
het realiseren van parkeerplaatsen in relatie tot een aangevraagde
omgevingsvergunning strekt ertoe te bewerkstelligen dat de aanvrager van een
vergunning voor een bouwwerk er voor zorgdraagt dat als gevolg van het gebruik van
dat bouwwerk na realisering sprake is van voldoende parkeergelegenheid. Indien de
aanvrager daarvoor zorgdraagt door het realiseren van voldoende parkeerplaatsen op
eigen terrein, is het geen vanzelfsprekendheid dat het gaat om openbaar
parkeerplaatsen. Wanneer de gemeente bij het maken van de afspraak over de
parkeerplaatsen, waarbij de gemeente Van Domselaar heeft toegestaan om de
parkeerplaatsen elders te realiseren, zou hebben beoogd die parkeerplaatsen openbaar
te laten zijn, had het voor de hand gelegen dat een daartoe strekkende bepaling in de
overeenkomst was opgenomen. Op basis van de door ons gevoerde gesprekken
hebben wij de indruk dat, mede als gevolg van tegenstrijdige signalen vanuit de
gemeente, bij Van Domselaar de indruk is gewekt dat de parkeerplaatsen niet
openbaar zouden zijn. Het feit dat hij tijdens de Forumvergadering dit standpunt
publiekelijk heeft uitgedragen versterkt dat beeld.

5.3.4

De overeenkomst is evenwel gesloten onder voorbehoud van afgifte door de raad van
een verklaring van geen bedenkingen. Bij het afgeven van een dergelijke verklaring
heeft een gemeenteraad beslisvrijheid. De raad is niet gebonden aan een eerder door
het College gesloten overeenkomst. Dat betekent dat ook wanneer in de overeenkomst
uitdrukkelijk zou zijn afgesproken dat de parkeerplaatsen niet openbaar zouden zijn,
de raad de mogelijkheid zou hebben behouden om de verklaring niet te geven of de
voorwaarde te stellen dat de verklaring pas kon worden afgegeven wanneer de
overeenkomst daarop was aangepast.

5.3.5

Of uit de met Van Domselaar gesloten overeenkomst verplichtingen voortvloeien is een
juridische vraag, die onder de rechter is. Een integriteitsvraag zou hierbij aan de orde
kunnen zijn in het geval de gemeente eerst welbewust een overeenkomst zou hebben
gesloten waarin is vastgelegd dat de parkeerplaatsen niet openbaar zijn en vervolgens
door of namens het College langs politieke weg zou zijn bewerkstelligd dat de raad
door middel van het raadsbesluit alsnog het openbaar zijn van de parkeerplaatsen af
zou dwingen. Daarvoor is meer vereist dan een mogelijk te weinig hard verdedigen
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van de gemaakte afspraak, maar zal sprake moeten zijn van een doelbewust handelen
om de overeenkomst te schenden. Dat daar sprake van is geweest, is uit het
onderzoek dat wij hebben verricht niet gebleken. Ook is niet gebleken dat de raad met
oneigenlijke argumenten het amendement heeft aangenomen. Tenslotte is niet zonder
betekenis dat de raad, na kennisneming van de argumenten over de gang van zaken
met betrekking tot de parkeerplaatsen door middel van brieven aan de raad van de
heer Jansen van 26 maart en 23 april 2014, geen aanleiding heeft gezien tot enige
actie in dit verband. Dat betekent dat de raad zich nog altijd op het standpunt stelt dat
de parkeerplaatsen openbaar moeten zijn.
5.3.6

Wel is duidelijk dat na de uitspraak van de raad aanvankelijk op ambtelijk niveau en
vervolgens door wethouder Jonkers overleg met Van Domselaar is gevoerd over het al
dan niet openbaar zijn van de parkeerplaatsen. Gelet op de duidelijke uitspraak van de
raad wekt het verbazing dat toch hierover met Van Domselaar is gesproken en het is
begrijpelijk dat Van Domselaar aan die gesprekken weer verwachtingen heeft
ontleend. Het met Van Domselaar gevoerde overleg heeft onder meer geleid tot de
eerdergenoemde brief van 31 juli 2012. Daaruit blijkt dat door wethouder Jonkers met
Van Domselaar op 4 juli 2012 zo niet afgesproken dan toch in ieder geval is besproken
dat in weerwil van de beslissing van de raad de parkeerplaatsen toch niet openbaar
zouden zijn. Van het overleg op 4 juli 2012 zijn, voor zover wij hebben kunnen
nagaan, geen notulen of een gespreksverslag gemaakt, maar de daarop volgende
briefwisseling bevestigt dat over de openbaarheid van de parkeerplaatsen in die zin is
gesproken. Onderdeel van de gemaakte afspraken was, zo blijkt uit zowel de brieven
van 10 juli 2012 en 31 juli 2012, dat Van Domselaar, nadat het College met het niet
openbaar zijn schriftelijk zou instemmen, hij zijn beroep bij de rechtbank in zou
trekken.

5.3.7

De brief van 31 juli 2012 is door de behandelend ambtenaar volgens hem in opdracht
van wethouder Jonkers geschreven. De wethouder heeft ons aangegeven dat de brief
zo niet geschreven had mogen worden.

5.3.8

De Concernadviseur Strategie heeft in zijn rapport geoordeeld dat de behandelend
ambtenaar door het bij herhaling aandringen op intrekking van het beroep door Van
Domselaar zijn gemandateerde bevoegdheid voor een ander doel heeft willen
gebruiken, dan waarvoor deze is verleend en dat hij daarmee op het randje van het
schenden van integriteitsregels heeft gebalanceerd. Wij tekenen daarbij aan dat het
intrekken van het beroep wel onderdeel van de gemaakte afspraken was, zodat het
feit dat de behandelend ambtenaar daarop aandrong niet geheel onbegrijpelijk was,
zeker in het licht van het feit dat op korte termijn een zitting bij de rechtbank zou
plaatsvinden. Kennelijk ging de behandelend ambtenaar er daarbij van uit dat hij op
instructie van de wethouder handelde. Dat betreft dan de koppeling van de afspraak
over het niet openbaar zijn van de parkeerplaatsen en het intrekken van het beroep.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

45/162

Wij hebben begrepen dat het niet tot intrekking van het beroep is gekomen omdat Van
Domselaar de (toezeggingen in de) brief van 31 juli 2012 onvoldoende vond. Toen dat
eenmaal duidelijk was hadden verdere pogingen om Van Domselaar te bewegen het
beroep in te trekken achterwege moeten blijven.
5.3.9

Bij de gesprekken over het toch niet openbaar zijn van de parkeerplaatsen is naar ons
oordeel de juridische context uit het oog verloren. De aan Van Domselaar op 15 mei
2012 verstrekte omgevingsvergunning bevatte overeenkomstig de door de raad
afgegeven verklaring van geen bedenkingen de verplichting dat de 12 parkeerplaatsen
zouden worden gerealiseerd en dat deze openbaar zouden zijn. De vergunning van 15
mei 2012 is voorbereid door middel van de openbare voorbereidingsprocedure in
afdeling 3.4 Awb en overeenkomstig artikel 3:41 Awb openbaar gemaakt. Om te
komen tot een wijziging van die vergunning dient opnieuw de procedure van afdeling
3.4 Awb te worden doorlopen. Het toestaan van het plaatsen van een toegangsbord
en/of parkeerbeugels betekent dat door het College geen uitvoering wordt gegeven
aan de verleende omgevingsvergunning. Het maken van een dergelijke afspraak komt
er op neer dat de gemeente op voorhand toezegt niet tot handhaving van een
voorwaarde uit de omgevingsvergunning over te gaan. Een dergelijke overeenkomst
is, wanneer geen sprake is van het wijzigen van de vergunning volgens de daarvoor
voorgeschreven wettelijke procedure, in strijd met de wet. Dat betekent dat een
dergelijke overeenkomst niet had mogen worden gesloten.

5.3.10

Het voorgaande betekent naar ons oordeel dat indien met Van Domselaar de afspraak
zou zijn gemaakt dat de parkeerplaatsen, in weerwil van de verleende vergunning, niet
openbaar zouden zijn, zonder dat daartoe de omgevingsvergunning zou zijn gewijzigd,
sprake zou zijn geweest van niet-integer handelen. In dat geval zou de wettelijk
voorgeschreven procedure niet zijn doorlopen en zou in strijd met de kernwaarde
transparantie/openheid zijn gehandeld. Dat aan de overeenkomst de voorwaarde is
verbonden van intrekking van het beroep is in dat geval niet onbegrijpelijk (er zou dan
immers sprake zijn van overeenstemming) maar versterkt ons oordeel wel: in dat
geval zouden derden, waaronder ook de raad, immers ervan uitgaan dat er sprake was
van een omgevingsvergunning met de voorwaarde dat de parkeerplaatsen openbaar
zouden zijn, terwijl met de vergunninghouder een andere afspraak zou zijn gemaakt.
Dat betekent dat de brief van 31 juli 2012 niet geschreven had mogen worden en het
daarin gedane bod niet gedaan had mogen worden, tenzij daaraan zou zijn gekoppeld
de aankondiging dat de vergunning zou worden gewijzigd (waardoor de mogelijkheid
van beroep voor belanghebbenden zou hebben open gestaan) en de raad hierover zou
worden geïnformeerd.

5.3.11

Door de weigering van Van Domselaar om zijn beroep in te trekken is de afspraak niet
gerealiseerd. Tussen Van Domselaar en wethouder Jonkers is afgesproken dat Van
Domselaar zijn beroep zou voortzetten. Zou de rechtbank Van Domselaar in het gelijk
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hebben gesteld, dan zou dat betekenen dat de voorwaarde dat de parkeerplaatsen
openbaar zouden zijn niet rechtsgeldig was; wanneer het beroep ongegrond zou zijn
verklaard zou daarmee duidelijk zijn dat de voorwaarde wel mocht worden gesteld. De
rechtbank, en in hoger beroep de Afdeling bestuursrechtspraak, zijn om formele
redenen niet aan een inhoudelijk oordeel over de vraag of de parkeerplaatsen
openbaar (mogen) zijn toegekomen. Mogelijk zal de rechtbank dat in de komende
procedure wel (kunnen) doen. Daarmee ontstaat dan duidelijkheid over de door Van
Domselaar opgeworpen vraag of het juridisch mogelijk is de eis te stellen dat de
parkeerplaatsen openbaar zijn. In het kader van dit onderzoek onthouden wij ons van
een oordeel hierover.
5.3.12

Wat wij nog wel hebben vastgesteld is dat bij het aandringen op intrekking van het
beroep ook een verband is gelegd met een door het College te nemen beslissing op
een aanvraag van Van Domselaar tot wijziging van de vergunning van 15 mei 2012
voor de aanleg van een kelder. Door of namens het College is een verband gelegd met
de afgifte van de wijziging van de vergunning en de intrekking van het beroep. Omdat
een vergunning hangende beroep kan worden gewijzigd, is dit verband ten onrechte
door of namens het College gelegd. De wijziging staat immers los van de
parkeerplaatsenproblematiek en de intrekking van het beroep had dus niet als
voorwaarde mogen worden gesteld. Het stellen van die voorwaarde is daarom naar
ons oordeel niet integer, omdat daarmee misbruik van de bevoegdheid tot het (nog)
niet afgeven van de gewijzigde omgevingsvergunning wordt gemaakt.

5.3.13

Uit het voorgaande volgt dat:
•

hoewel bij Van Domselaar de indruk kan zijn ontstaan dat de parkeerplaatsen
niet openbaar zouden zijn, kan het feit dat het College en in het bijzonder
wethouder Jonkers een ander standpunt bij de besluitvorming door de raad,
waarbij is bepaald dat de parkeerplaatsen openbaar dienen te zijn, hebben
ingenomen, niet als niet integer handelen worden gekwalificeerd;

•

een afspraak die er op neerkomt dat de parkeerplaatsen, anders dan de raad
had bepaald zonder wijzing van de verleende omgevingsvergunning, nietopenbaar zouden mogen, niet integer is wanneer die afspraak niet de vorm
van een wijziging van de omgevingsvergunning zou hebben gekregen en de
raad daarover niet zou zijn geìnformeerd;

•

dat deze afspraak uiteindelijk niet is geëffectueerd;

•

het enkele feit dat in de afspraak ook is voorzien in intrekking van het beroep
door Van Domselaar en daarop ook is aangedrongen niet betekent dat niet
integer is gehandeld, maar dat toen duidelijk werd dat Van Domselaar de
toezegging van de gemeente onvoldoende vond verder aandringen achterwege
had moeten blijven;
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•

door of namens het College ten onrechte een verband is gelegd tussen de
intrekking van het beroep en de afgifte van een gewijzigde vergunning en het
leggen van dat verband misbruik van bevoegdheid oplevert.
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6

Het dossier Van Beers/Buurman

6.1

Relevante feiten

6.1.1

Dit dossier betreft de bezwaren en handhavingsverzoeken van de heer H.T.J. van
Beers (hierna: Van Beers) met betrekking tot de aanbouw van zijn buurman (hierna:
“de buurman”). Van Beers is van april 2010 tot juni 2013 wethouder in het College van
Montfoort geweest.

6.1.2

Bij de beschrijving van de relevante feiten hieronder, hebben wij een onderscheid
gemaakt tussen drie fases:
i.

De bouwvergunning van 4 mei 2010 (4 mei 2010 – 13 december 2010);

ii.

Vergunningvrij bouwen en het handhavingsverzoek (21 januari 2011 – 2 juli
2013);

iii.

Na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak (22 oktober 2013 –
heden);

iv.

Klacht tegen de behandelend ambtenaar (15 juni 2014 – heden).

(i) De bouwvergunning van 4 mei 2010
6.1.3

Op 4 mei 2010 wordt aan de buurman een bouwvergunning verleend om een aanbouw
aan zijn woning op perceel Heeswijk 82 te realiseren op basis van een
ontheffingsmogelijkheid van het bestemmingsplan. In de aanvraag daarvoor van 19
januari 2010, ingekomen 22 januari 2010, geeft de buurman aan dat het een aanbouw
ter vergroting van zijn woning betreft.

6.1.4

Een eerdere aanvraag van 16 oktober 2009 was naar aanleiding van een brief van het
College van 20 november 2009 door de buurman ingetrokken, omdat in deze brief
door het College was aangegeven dat de vergunning op basis van die aanvraag zou
worden geweigerd. In de brief van de buurman van 11 januari 2010 trekt hij de
eerdere aanvraag in en merkt op:
“Zoals besproken zullen wij binnen twee weken een nieuwe aanvraag
indienen.”

6.1.5

Van Beers maakt op 14 juni 2010 bezwaar tegen het besluit tot verlening van de
bouwvergunningvergunning van 4 mei 2010. Volgens Van Beers is de bouwvergunning
primair verleend in strijd met de geldende regels nu sprake zou zijn van een uitbouw
en niet van een bijgebouw. Een uitbouw zou, zo redeneert (de gemachtigde van) Van
Beers, moeten worden meegerekend bij de maximaal toegestane inhoud van een
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woning op grond van de planregels. Indien de uitbouw wordt meegerekend, zou de
maximaal toegestane inhoud van de woning worden overschreden.
6.1.6

Op 2 augustus 2010 vindt de hoorzitting plaats. De bezwaarschriftencommissie
adviseert het College het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en het
bestreden besluit te herroepen. Naar aanleiding van de hoorzitting schrijft de buurman
op 22 augustus 2010 een brief aan de gemeente geschreven waarin hij zijn ingediende
bouwaanvraag wijzigt, zodat er volgens hem sprake zal zijn van een bijgebouw in
plaats van een uitbouw:
“De hoorzitting bij de commissie voor bezwaar heeft mij aanleiding gegeven
de ingediende bouwaanvraag enigszins te wijzigen. De gewijzigde tekeningen
treft u hierbij aan. Doordat het bijgebouw niet rechtstreeks bereikbaar zal
zijn vanuit de woning is er wel sprake van een bijgebouw. In de gewijzigde
opzet blijft de keuken als bestaand en wordt het bijgebouw in gebruik
genomen als hobbyruimte.”

6.1.7

De advocaat van Van Beers reageert bij brief van 7 oktober 2010 op de gewijzigde
plannen en verzoekt om een nieuw advies van de bezwaarschriftencommissie. Dat
verzoek wordt bij brief van 20 oktober 2010 afgewezen door de voorzitter van de
commissie.

6.1.8

Op 20 oktober 2010, verzonden 21 oktober 2010, beslist het College op het bezwaar
van Van Beers en verklaart het bezwaar ongegrond.

6.1.9

Van Beers verzoekt vervolgens de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht een
voorlopige voorziening te treffen. Op 26 november 2010 wordt het verzoek behandeld
ter zitting. Tijdens de zitting wordt afgesproken dat de vergunninghouder tot 10
december 2010 geen bouwwerkzaamheden zal verrichten. Daarnaast wordt
afgesproken dat Van Beers zich zal beraden op de vraag of er bouwvergunningvrije
bouwmogelijkheden zijn en voor 10 december 2010 aan de rechtbank zal laten weten
of hij zijn verzoek en het beroep in zal trekken. Het onderzoek ter zitting wordt
geschorst.

6.1.10

Van Beers bericht de voorzieningenrechter op 10 december 2010 dat hij van mening is
dat de aanbouw omgevingsvergunningplichtig is en dat hij het verzoek en het beroep
niet zal intrekken. Voorts verzoekt hij de voorzieningenrechter onverwijld uitspraak te
doen.

6.1.11

Op 13 december 2010 oordeelt de voorzieningenrechter dat het beroep gegrond is. Zij
overweegt:
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“De voorzieningenrechter is met eiser van oordeel dat gelet op de wijzing van
de functie van een deel van de aanvankelijk aangevraagde uitbreiding (van
keuken naar hobbyruimte), alsmede gelet op het feit dat die uitbreiding met
de hobbyruimte anders dan in de aanvankelijke aanvraag niet meer vanuit de
woning te bereiken is, sprake is van een zodanige grote wijzing van het
bouwplan, dat niet gesproken kan worden van een wijziging van
ondergeschikte aard. De wijzigingen leiden tot de toepasselijkheid van
andere onderdelen van artikel 17 van het bestemmingsplan, dan wanneer
sprake was van een verandering die als uitbreiding van de woning moet
worden gekwalificeerd.”
6.1.12

De voorzieningenrechter vernietigt vervolgens de beslissing op bezwaar en het
primaire besluit van 4 mei 2010 wordt opgeschort tot zes weken na bekendmaking van
de nieuw te nemen beslissing op bezwaar.
(ii) Vergunningvrij bouwen; handhavingsverzoek

6.1.13

Bij brief van 20 januari 2011 deelt de buurman de behandelend ambtenaar mee geen
gebruik te maken van de op 4 mei 2010 verleende bouwvergunning. In de brief van de
buurman wordt verwezen naar een gesprek op diezelfde dag tussen de buurman en de
behandelend ambtenaar, waarin zou zijn vastgesteld dat sinds de nieuwe Wabo de
uitbouw vergunningvrij is:
“Refererend aan ons gesprek van hedenmiddag, vragen wij graag uw
aandacht voor het volgende.
Wij maken geen gebruik van de door de gemeente Montfoort op 4 mei 2010
verstrekte bouwvergunning, uw referentienr. 10072.
Per 1 oktober 2010 is de nieuwe WABO van kracht geworden, waardoor geen
vergunning noodzakelijk is. Dit is hedenmiddag uitvoerig besproken. De
gemeente Montfoort deelt onze mening, dat de bij u bekende uitbouw
vergunningvrij gebouwd kan worden.
Graag ontvangen wij per omgaande uw bevestiging hiervan”.

6.1.14

Bij besluit van 21 januari 2011, verzonden 24 januari 2011, wordt de bouwvergunning
van 4 mei 2010 door het College ingetrokken.

6.1.15

Op 23 januari 2011 dient Van Beers een handhavingsverzoek in. Een medewerker
handhaving bericht Van Beers bij e-mail van 25 januari 2011 dat hij op controlebezoek
is geweest bij de buurman en dat de gemeente op voorhand van mening is dat de
buurman het bouwwerk vergunningvrij kan bouwen.
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6.1.16

Op 26 januari 2011, verzonden 27 januari 2011, besluit het College dat niet
handhavend zal worden opgetreden.

6.1.17

Van Beers maakt tegen dit besluit bezwaar. Voorts verzoekt Van Beers de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland om een voorlopige
voorziening te treffen met betrekking tot het besluit van 26 januari 2011, verzonden
27 januari 2011. Dat verzoek wordt bij uitspraak van 25 februari 2011 afgewezen,
omdat Van Beers ter zitting heeft verklaard dat hij niet kan aangeven welke zinvolle
voorziening er kan worden getroffen, maar wel dat hij duidelijkheid wil over de
voorliggende rechtsvraag, te weten of voor het oprichten van het bijgebouw van de
buurman een omgevingsvergunning is vereist.

6.1.18

Op 14 maart 2011 vindt de hoorzitting plaats over het door Van Beers gemaakte
bezwaar tegen het besluit om niet te handhaven. De bezwaarschriftencommissie
adviseert het College het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het
bezwaar tegen de weigering om handhavend op te treden wordt op 5 april 2011
ongegrond verklaard.

6.1.19

Tegen deze beslissing op bezwaar stelt Van Beers op 14 mei 2011 beroep in. De
Rechtbank Utrecht verklaart in een uitspraak van 9 maart 2012 het beroep gegrond en
vernietigt het besluit tot het weigeren van handhaving. De rechtbank stelt vast dat de
voormalige bijkeuken is opgegaan in de nieuwe aanbouw. Naar het oordeel van de
rechtbank kan geen onderscheid worden gemaakt tussen de bijkeuken en de nieuwe
aanbouw. Volgens de rechtbank moet bij de berekening van de totale oppervlakte van
de bijbehorende bouwwerken de gehele aanbouw in aanmerking worden genomen. De
rechtbank concludeert op basis daarvan dat de aanbouw van de buurman de maximale
vierkante meters om vergunningvrij te bouwen overschrijdt. Het College heeft volgens
de rechtbank dan ook ten onrechte gesteld dat de onderhavige aanbouw met de
inwerkingtreding van de Wabo vergunningvrij is geworden.

6.1.20

Het College stelt bij brief van 27 maart 2012, verzonden 28 maart 2012, hoger beroep
in tegen deze uitspraak bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Ook Van Beers gaat bij
brief van 15 april 2012 in hoger beroep. Van Beers stelt zich (onder meer) op het
standpunt dat de rechtbank ten onrechte geen uitspraak heeft gedaan over de vraag
of er sprake is van een bijbehorend bouwwerk dat functioneel ondergeschikt is aan het
hoofdgebouw. Er is volgens hem geen sprake van een hobbyruimte.

6.1.21

De Afdeling bestuursrechtspraak bevestigt in haar uitspraak van 6 maart 2013 de
uitspraak van de rechtbank van 9 maart 2012 en volgt in grote lijnen de overwegingen
in die uitspraak. De Afdeling overweegt dat, nu vaststaat dat de aanbouw niet
vergunningvrij kan worden gebouwd, de door Van Beers aangevoerde gronden geen
bespreking behoeven.
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6.1.22

De buurman dient vervolgens bij brief van 14 maart 2013 een herzieningsverzoek in
bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Dat verzoek wordt bij uitspraak van 2 juli 2013
afgewezen.
(iii) Na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak

6.1.23

Bij besluit van 22 oktober 2013 wordt het bezwaar van Van Beers tegen de beslissing
van 26 januari 2011, verzonden 27 januari 2011 om niet te handhaven, alsnog
gegrond verklaard en wordt erop gewezen dat de buurman de mogelijkheid zal krijgen
om een omgevingsvergunning in te dienen ter legalisatie van de aanbouw.

6.1.24

Het College informeert de buurman bij brief van 13 november 2013 dat hij, gelet op de
uitspraak van de Afdeling, twee mogelijkheden heeft: het indienen van een aanvraag
voor een omgevingsvergunning om het bouwwerk te legaliseren of het slopen van het
bouwwerk.

6.1.25

Van Beers dient onder meer op 11 oktober 2013, ontvangen 12 november 2013, en op
18 december 2013 nieuwe handhavingsverzoeken in. De brief van Van Beers van 18
december 2013 kruist een brief van het College van 17 december 2013, verzonden 18
december 2013, waarin wordt gerefereerd aan het handhavingsverzoek van Van Beers
van 11 oktober 2013, ontvangen 12 november 2013. Daarin wijst het College het
verzoek om handhaving vooralsnog af, omdat verwacht wordt dat legalisatie van het
bouwwerk tot de mogelijkheden behoort.

6.1.26

De buurman dient vervolgens op 22 december 2013 een aanvraag in voor een
omgevingsvergunning voor de bouw van een bijbehorend bouwwerk. Op 5 januari
2014 maakt Van Beers voortijdig bezwaar tegen de verlening van een
omgevingsvergunning aan de buurman. Bij brief van 9 januari 2014 wijst het College
Van Beers erop dat er nog geen besluit is genomen en het bezwaar derhalve niet in
behandeling kan worden genomen. Op 13 januari 2014 dient Van Beers een
aanvullend bezwaarschrift in.

6.1.27

Ondertussen wordt de aanvraag van de buurman door het College voorgelegd aan de
welstandscommissie. Het College vraagt bij brief van 7 januari 2014 op verzoek van de
welstandcommissie om gewijzigde bouwtekeningen, nu de overgelegde tekeningen
niet overeenkomen met hetgeen reeds is gebouwd. Na overlegging van gewijzigde
tekeningen wordt de omgevingsvergunning verleend op 10 februari 2014. Hoewel de
aangevraagde omgevingsvergunning niet in overeenstemming is met het ter plaatse
geldende bestemmingsplan, wordt de vergunning toch verleend omdat het plan wel in
overeenstemming is met de specifieke beleidsregels als bedoeld artikel 2.12, eerste
lid, sub a, onder 2, Wabo (hierna: de Beleidsregels).
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6.1.28

Op 12 februari 2014 wijst Van Beers op het uitblijven van een reactie op zijn
aanvullende bezwaar van 13 januari 2014. Op 14 maart 2014 maakt Van Beers pro
forma bezwaar tegen het collegebesluit om niet te handhaven en bezwaar tegen de op
10 februari 2014 verleende omgevingsvergunning. In de brief verzoekt Van Beers het
College in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de rechtbank. Bij brief van 19
maart 2014 stemt het College in met het overslaan van de bezwaarfase.

6.1.29

Het bezwaarschrift van Van Beers is aan de rechtbank doorgezonden. Het College
heeft op 15 april 2014, verzonden 22 april 2014, een verweerschrift ingediend. Op 20
januari 2015 heeft Van Beers nog een aanvullend beroepschrift ingediend. Vooralsnog
heeft er geen zitting plaatsgevonden.
(iv) Klacht tegen de behandelend ambtenaar

6.1.30

Op 15 juni 2014 dient Van Beers een klacht in tegen de behandelend ambtenaar.
Voorts verzoekt hij om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Op
19 januari 2015 herhaalt Van Beers deze klacht.

6.1.31

Kern van de klacht van Van Beers tegen de behandelend ambtenaar is dat hij foto’s
zou hebben verwijderd uit het dossier en dat deze ambtenaar zou weten dat er een
keuken in de hobbyruimte is gebouwd, terwijl hij op de zitting bij de rechtbank en de
Afdeling bestuursrechtspraak anders zou hebben verklaard.

6.1.32

Op 29 april 2015 beslist het College op deze klacht. De klacht wordt voor een deel
niet-ontvankelijk verklaard en voor een deel ontvankelijk doch ongegrond. Van Beers
heeft bij brief van 20 mei 2015 gereageerd op de afhandeling van zijn klacht door het
College en zijn onvrede daaromtrent geuit.

6.2

Mogelijke integriteitsschending

6.2.1

Het dossier geeft ons aanleiding twee onderdelen nader op een mogelijke schending
van integriteit te bezien. Dit betreft:
(1) de vraag of de gemeente niet integer heeft gehandeld bij de besluitvorming over
het verzoek om handhaving van Van Beers van 23 januari 2011;
(2) de wijze van afhandeling van de door Van Beers ingediende klachten.

6.3

Oordeel onderzoekers

6.3.1

Vooropgesteld moet worden dat Van Beers het College in een lastige positie heeft
gebracht door als wethouder handhavingsverzoeken bij het College waarvan hij deel
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uitmaakte in te dienen en tegen door het College genomen besluiten rechtsmiddelen
aan te wenden. Door het College zijn wel interne maatregelen genomen om
beïnvloeding van de besluitvorming te voorkomen. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat
Van Beers niet aanwezig mocht zijn bij besluitvorming door het College in deze
kwestie. Overigens is ons niet gebleken dat deze afspraken helder met zowel de
ambtelijke organisatie als anderen zijn gecommuniceerd. Hoewel een wethouder niet
het recht kan worden ontzegd op te komen voor zijn persoonlijke belangen, is hierdoor
een naar ons oordeel ongelukkige situatie ontstaan. Ambtenaren worden hierdoor in
een lastige positie gebracht, ook omdat binnen een kleine gemeente als Montfoort een
wethouder en ambtenaren elkaar regelmatig tegenkomen. Overigens zijn alle door het
College tot op heden genomen besluiten in het nadeel van Van Beers uitgevallen.
6.3.2

De vraag kan worden gesteld of de overwegingen van het College om niet te
handhaven zijn ingegeven door oneigenlijke motieven. Duidelijk is dat het College zeer
consequent heeft ingezet op instemming met de aanbouw, aanvankelijk door een
vergunning te verlenen, vervolgens door de aanbouw als vergunningvrij aan te merken
en nadat de rechter het College daarin niet was gevolgd, door alsnog met toepassing
van de Beleidsregels een omgevingsvergunning te verlenen.

6.3.3

Nadat de rechtbank de beslissing op bezwaar had vernietigd, bleek in de tussentijd de
Wabo te zijn gewijzigd, te weten op 1 oktober 2010. Daarbij is ook het Besluit
omgevingsrecht (hierna: Bor) in werking getreden, waardoor de mogelijkheden om
vergunningvrij te bouwen toenamen. Het College is zich naar aanleiding van deze
wetswijziging op het standpunt gaan stellen dat de aanbouw van de buurman een
vergunningvrij bijbehorend bouwwerk in de zin van bijlage II van het Bor was. Dat
leidde vervolgens tot twee vragen.

6.3.4

Destijds bestond onduidelijkheid over de vraag of onder het vergunningvrij mogen
bouwen van een “bijbehorend bouwwerk” in de zin van bijlage II van het Bor, ook het
vergunningvrij uitbreiden van een bijbehorend bouwwerk kon bestaan. Het College
heeft tot en met de Afdeling bestuursrechtspraak betoogd dat een bijgebouw
vergunningvrij kan worden uitgebreid door in dat geval alleen naar het te bouwen
bijbehorend bouwwerk te kijken. De lijn van de rechtspraak in die tijd was dat dat niet
zou kunnen, maar er was ook een enkele uitspraak die in een andere richting wees.
Zowel de rechtbank als de Afdeling bestuursrechtspraak zijn in de zaak van Van Beers
tot de conclusie is gekomen dat het Bor anders dan het College betoogde moest
worden uitgelegd. In reactie op de rechtspraak is bij een latere wijziging van Bor
nadrukkelijk bepaald dat het Bor wel de mogelijkheid biedt om onder omstandigheden
vergunningvrij aan een bestaand bijgebouw een nieuw bouwwerk toe te voegen.
Zie Stb. 2014, 333; datum van inwerkingtreding 1 november 2014:
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“In de aanhef van onderdeel 3 is toegevoegd dat naast een bijbehorend
bouwwerk ook een uitbreiding van een bijbehorend bouwwerk ingevolge
het desbetreffende onderdeel vergunningvrij kan worden gebouwd. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan het uitbreiden van een bestaand bijgebouw. (…)
In de begripsomschrijving is echter niet expliciet bepaald dat een
bijbehorend bouwwerk ook uit een uitbreiding van een bijbehorend
bouwwerk kan bestaan. Wellicht mede hierom, lijkt in de rechtspraak een
vaste lijn te ontstaan waarin ervan wordt uitgegaan dat een
vergunningvrij bijbehorend bouwwerk altijd als een zelfstandig,
bouwkundig en functioneel te onderscheiden, bouwdeel moet kunnen
worden aangemerkt. In die uitleg zou het niet mogelijk zijn om
bijvoorbeeld een bestaand, eerder met bouw- of omgevingsvergunning
opgericht bijgebouw, uit te breiden met gebruikmaking van de
mogelijkheid om zonder vergunning een bijbehorend bouwwerk te
bouwen. Deze beperkte uitleg is niet beoogd. Bedoeld is dat er vrijheid
bestaat om vergunningvrij een bepaalde oppervlakte aan bijbehorende
bouwwerken te bouwen in achtererfgebied, zonder daarbij beperkingen
aan te brengen in de mogelijkheid deze toelaatbare oppervlakte te
verdelen over één of meer bijbehorende bouwwerken, toe te voegen aan
een bestaand bijbehorend bouwwerk of als deel van een
vergunningplichtig bijbehorend bouwwerk (gelijktijdig) mee te bouwen.”
6.3.5

Hieruit blijkt dat de vasthoudendheid van het College om niet te willen handhaven
deels valt terug te leiden tot een interpretatie van het Bor, die weliswaar door de
rechter niet is gevolgd, maar later als zodanig in het Bor is opgenomen. Wij hebben
geen aanwijzingen aangetroffen dat het College anders zou hebben gehandeld indien
niet Van Beers maar een andere burger om handhaving zou hebben verzocht.

6.3.6

Het tweede van belang zijnde aspect van deze kwestie is de door Van Beers van het
begin af aan in de procedure ingenomen stelling dat geen sprake zou zijn van een
bijbehorend bouwwerk, omdat dit zou worden gebruikt als een keuken en niet, zoals
door de buurman steeds is gesteld, als hobbyruimte. De rechter is aan beantwoording
van die vraag niet toegekomen. Voor de vraag of een bijbehorend bouwwerk in een
geval als dit vergunningvrij kan worden gebouwd is relevant of dat bijgebouw een
ondergeschikte functie heeft.15 Een functie die doorgaans in een woning wordt
uitgeoefend maakt als zodanig deel uit van de woning en kan daarom niet in een
functioneel ondergeschikt bijbehorend bouwwerk worden uitgeoefend.16

6.3.7

De aan de buurman op 4 mei 2010 verleende bouwvergunning is aangevraagd voor
uitbreiding van een woning en dus voor gebruik als woning, een activiteit die niet
functioneel ondergeschikt is. Na de hoorzitting geeft de buurman bij brief van 22
augustus 2010 aan dat sprake zou zijn van gebruik voor een hobbyruimte. De op 10

Zie artikel 2 aanhef, derde lid, onder b sub 2 Bor: er moet sprake zijn van een bouwwerk dat “functioneel
ondergeschikt aan het hoofdgebouw” is.
16 Zie bijvoorbeeld ABRvS 28 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY4437.
15
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februari 2014 verleende bouwvergunning is opnieuw aangevraagd voor een
hobbyruimte. In de procedure tegen het besluit om niet te handhaven heeft het
College zich in navolging van de stelling van de buurman daaromtrent op het
standpunt gesteld ervan uit te gaan het bijgebouw feitelijk als hobbyruimte wordt
gebruikt. In de beslissing naar aanleiding van de klacht van Van Beers tegen de
behandelend ambtenaar wordt aangegeven dat dit “een juridisch standpunt waartegen
geen klacht mogelijk is” betreft. Uit een door ons met deze ambtenaar gevoerd
gesprek begrijpen wij dat het College vooralsnog niet bereid is te onderzoeken of het
bijgebouw als hobbyruimte wordt gebruikt. Daartoe, zo heeft de behandelend
ambtenaar ons aangegeven, bestaat pas aanleiding als de verleende
omgevingsvergunning van 10 februari 2014 onherroepelijk is.
6.3.8

Er zijn aanwijzingen dat de betreffende ruimte niet als hobbyruimte maar als keuken
wordt gebruikt. Aanvankelijk is een vergunning gevraagd en verleend voor het gebruik
van de ruimte als woning. Een handhavingsambtenaar heeft tegenover ons verklaard
dat sprake is van gebruik als keuken. Dat het College consequent weigert om te
onderzoeken of het bijgebouw als hobbyruimte wordt gebruikt, achten wij onjuist. Van
Beers stelt zich vanaf 2010 op het standpunt dat in het bijgebouw een keuken is
aangebracht en binnen de gemeente bestaan aanwijzingen dat dit het geval is. Onder
die omstandigheden had naar ons oordeel een controlebezoek niet achterwege mogen
blijven. Voor het vergunningvrij mogen bouwen mag het bijgebouw niet als keuken
worden gebruikt, omdat dit geen aan de woning ondergeschikte functie is. De
verleende omgevingsvergunning is verleend voor een hobbyruimte, hetgeen betekent
dat gebruik als keuken niet is toegestaan. De stelling dat handhaving pas aan de orde
kan zijn wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is, is juridisch onjuist: op
het moment dat van een verleende vergunning gebruik wordt gemaakt, is handhaving
van het vergunde gebruik mogelijk en in het licht van de beginselplicht tot handhaving
ook verplicht, tenzij blijkt dat legalisering mogelijk is. Dat was ook al het geval op het
moment dat de gemeente zich (nog) op het standpunt stelde dat sprake was van een
vergunningvrij bouwwerk.

6.3.9

Hoewel wij niet hebben kunnen vaststellen dat aan de opstelling van het College in
deze kwestie oneigenlijk of niet-integere motieven ten grondslag liggen, zijn wij wel
van oordeel dat de wijze waarop het College in deze heeft gehandeld beoordeeld naar
behoorlijkheidsnormen de toets der kritiek niet kan doorstaan. Naast het feit dat het
College niet bereid is om de mogelijk juiste stelling van Van Beers dat het bijgebouw
wordt gebruikt als keuken te onderzoeken en daartegen zo nodig op te treden, rijst
ook overigens het beeld van een College dat zich te weinig gelegen laat liggen aan
aangevoerde argumenten die voor handhaving c.q. tegen vergunningverlening pleiten.
Zo had het bijvoorbeeld voor de hand gelegen dat het College in de
omgevingsvergunning van 10 februari 2014, waarin zij een vrijstelling van het
bestemmingsplan verleende, niet zou hebben volstaan met een enkele verwijzing naar
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de Beleidsregels als zodanig, maar had gemotiveerd welke bepalingen in de
Beleidsregels van toepassing zijn en op welke wijze het de belangen van alle
betrokkenen heeft afgewogen. Dat had temeer voor de hand gelegen nu reeds een
langdurig handhavingstraject gaande was, waarin het College door de rechter steeds in
het ongelijk was gesteld.
6.3.10

Daarnaast wijzen wij op het feit dat een door Van Beers op 15 juni 2014 ingediende
klacht eerst op 29 april 201517 door het College is afgedaan met een vooral formele
motivering en zonder dat een aantal wettelijke vereisten voor de behandeling van
klachten, zoals het horen van de klager, is nageleefd.18

6.3.11

Het voorgaande laat onverlet dat de vraag of terecht een omgevingsvergunning voor
het bouwwerk is verleend en op welke wijze deze wordt gebruikt, door de rechter zal
moeten worden beoordeeld. Over de rechtmatigheid van de verleende
omgevingsvergunning geven wij geen oordeel.

6.3.12

In de beslissing over de klachten van 29 april 2015 wordt ook ingegaan op de klacht
van Van Beers dat foto’s van het bijgebouw zijn vernietigd. In de brief staat dat de
behandelend ambtenaar ten stelligste ontkent dat hij bestanden of foto’s heeft gewist.
In het kader van ons onderzoek hebben wij begrepen dat het in ieder geval niet gaat
om foto’s die inzicht zouden kunnen bieden op de vraag of het bijgebouw als keuken
wordt gebruikt. Wij geven in overweging om dit aspect bij de nieuwe beslissing op de
klacht te betrekken en ook daarover te spreken met de ambtenaar die de foto’s heeft
gemaakt.

17
18

De wettelijke termijn voor afhandeling van een klacht is maximaal 10 weken; vgl. artikel 9:11 Awb.
Waarnemend burgemeester Van Eijk heeft ons aangegeven dat opnieuw over de klacht zal worden beslist, dit
maal met inachtneming van alle wettelijke vereisten. In verband met de schijn van partijdigheid geven wij in
overweging om deze klacht door een onafhankelijke klachtadviesinstantie te laten behandelen (vgl. artikel
9:14 Awb).
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7

Het dossier HHG/Tuin Rabobank

7.1

Relevante feiten

7.1.1

In het dossier van de Hersteld Hervormde Gemeente (hierna: HHG) staat centraal het
gebruik van de tuin van de Rabobank door de HHG. De HHG is huurder van de
bovenverdieping van een pand van de Rabobank aan de Hoogstraat 23 te Montfoort en
gebruikt de ruimte als kerk. Op 27 september 2013 heeft de HHG zonder vergunning
een traplift bij de bovenverdieping van het pand, waarvan de onderzijde uitkwam in de
tuin, geplaatst.

7.1.2

Op 1 augustus 2013 had Arco Architecten het College namens de HHG per brief op de
hoogte gesteld van de wijziging van het gebruik van de bovenverdieping van het pand
door de activiteiten die de HHG daar zou gaan verrichten. In die brief wordt verzocht
medewerking te verlenen aan de wijziging van het gebruik van de bovenverdieping. Bij
de brief was documentatie gevoegd over het brandveilig maken van het pand. Op 29
augustus 2013 is vervolgens een aanvraag ingediend voor de bouw van de
trapopgang, het brandveilig gebruik en het gebruik in strijd met het ter plaatse
geldende bestemmingsplan. Die omgevingsvergunning is op 8 oktober 2013 geweigerd
in verband met een negatief welstandsadvies van 4 oktober 2013.

7.1.3

Zowel de Stichting Hugo Kotestein (op 8 oktober 2013 en op 8 november 2013) als
restaurant De Gouden Leeuw, de uitbater van de nabijgelegen Commanderije, (op 20
november 2013) hebben het College vervolgens gevraagd om over te gaan tot
handhaving wat betreft het plaatsen van de trap zonder vergunning. Voorts noemen zij
in hun handhavingsverzoeken andere activiteiten van de HHG die de tuin zouden
aantasten, het gebruik van de verdiepingen in strijd met het bestemmingsplan en het
gebruik in strijd met regels omtrent brandveilig gebruik.

7.1.4

Op 9 oktober 2013 en 11 februari 2014 wordt door de HHG een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de bouw van de trapopgang, het brandveilig gebruik en het gebruik
in strijd met de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

7.1.5

Bij brief van 16 november 2013 licht Arco Architecten nogmaals de aanvraag voor de
omgevingsvergunning voor de bouw van de trap toe.

7.1.6

Op 4 december 2013 zendt de de behandelend ambtenaar namens het College het
ontwerpbesluit aan de HHG toe naar aanleiding van de aangevraagde
omgevingsvergunning. In het ontwerpbesluit is het voornemen om de aanvraag te
weigeren neergelegd. Omdat de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens het
College op de aanvraag van toepassing is, wordt de HHG in de gelegenheid gesteld om
een zienswijze in te dienen.
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7.1.7

Op 22 januari 2014 wordt door de HHG een pro forma zienswijze ingediend. Daarin
wijst de HHG erop dat inmiddels een projectgroep is opgestart met de bij het dossier
direct betrokkenen en met vertegenwoordigers van de gemeente Montfoort om tot een
oplossing van de ontstane situatie te komen. Verzocht wordt de definitieve beslissing
op de aanvraag van de omgevingsvergunning op te schorten tot er een uitgewerkt
voorstel met een planning aan het College wordt voorgelegd.

7.1.8

Bij brief van 11 juli 2014 bericht het College de HHG dat het College, met een
verwijzing naar een gesprek met wethouder Jonkers, niet bereid is de gevraagde
omgevingsvergunning te verlenen. In de brief wordt opgemerkt dat het College bereid
is om, indien mogelijk, een omgevingsvergunning te verlenen als er een aanvraag
wordt ingediend met een ingang aan de zijkant van het gebouw (aan de Hofstraat),
zoals in het laatste gesprek van de HHG met de wethouder zou zijn besproken. De
HHG wordt verzocht de aanvragen van 9 oktober 2013 en 11 februari 2014 in te
trekken en een nieuwe aanvraag in te dienen. Doet de HHG dat niet binnen de
daarvoor gestelde termijn, dan zal over worden gegaan tot weigering van beide
aanvragen.

7.1.9

Bij brief van 4 augustus 2014 trekt de HHG de vergunningaanvragen in voor wat
betreft de bouw van de trapopgang en het brandveilig gebruik. De aanvraag voor wat
betreft het strijdig gebruik van 9 oktober 2013 wordt niet ingetrokken.

7.1.10

Bij brief van 2 september 2014, verzonden 3 september 2014, wordt de aanvraag van
9 oktober 2013 buiten behandeling gesteld, omdat deze niet zou voldoen aan de
voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
omgevingsvergunning. In dat kader wordt gewezen op artikel 2.7 van de Wabo, waarin
is bepaald dat de aanvrager van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op
een activiteit die behoort tot verschillende categorieën activiteiten als bedoeld in
artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo, er zorg voor moet dragen dat de aanvraag betrekking
heeft op elk van die activiteiten.

7.1.11

De HHG maakt bezwaar tegen de buitenbehandelingstelling bij brief van 15 september
2014.

7.1.12

Bij brief van 7 oktober 2014 trekt het College het besluit van 2 september 2014,
verzonden 3 september 2014, naar aanleiding van het bezwaarschrift in. Het College
heeft, zo staat in de brief, niet onderkend dat artikel 2.7 van de Wabo is gewijzigd.

7.1.13

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik wordt op 21
oktober 2014, verzonden 22 oktober 2014, alsnog afgewezen.
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7.1.14

Op 5 oktober 2014 hebben toezichthouders van de gemeente een bezoek gebracht aan
het perceel Hoogstraat 23 voor zover in gebruik door de HHG, om te beoordelen of kan
worden volstaan met een melding brandveilig gebruik, of dat er voor het gebruik een
omgevingsvergunning brandveilig gebruik moet worden aangevraagd.

7.1.15

Op 23 oktober 2014, verzonden op 27 oktober 2014, wordt een last onder dwangsom
opgelegd vanwege het gebruiken van het pand als crèche zonder een
omgevingsvergunning. Er is volgens het College sprake van een overtreding van de
gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan, bouwen van de trap zonder
vergunning en overtreding van de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit. Dit
handhavingsbesluit wordt ook aan de Stichting Hugo Kotenstein en aan restaurant De
Gouden Leeuw gezonden.

7.1.16

Bij brief van 17 november 2014 reageert de gemachtigde van de HHG zowel op het
weigeringsbesluit van 21 oktober 2014, verzonden 22 oktober 2014, als op het
handhavingsbesluit van 23 oktober 2014, verzonden 27 oktober 2014. In de brief
wordt de wens geuit om met het College in overleg te treden om te bezien of het
geschil ook in der minne kan worden opgelost.

7.1.17

Bij brief van 24 november 2014, verzonden 25 november 2014, reageert het College
op de wens van de gemachtigde van de HHG om in gesprek te gaan om de zaak in der
minne op te lossen. Het College reageert als volgt:
“Het is uw cliënt bekend onder welke voorwaarden dat dat mogelijk is. Dat
zijn:
•
•
•

De “beschermde stadstuin” achter de Rabobank wordt overgedragen
aan de gemeente;
De huidige vluchttrap wordt verwijderd; (indien gewenst en nodig
mag de oorspronkelijk vluchttrap teruggeplaatst worden)
Er wordt op een andere wijze een toegang gerealiseerd aan de
Hofstraat of aan de Hoogstraat.

Als uw cliënt bereid is aan deze voorwaarden gevolg te geven, zijn wij bereid
tot een gesprek. Zo niet, dan is een gesprek zinloos.”
7.1.18

Op 27 november 2014 wordt beroep ingesteld tegen het weigeringsbesluit van 21
oktober 2014, verzonden 22 oktober 2014. Verder wordt bij brief van 27 november
2014 bezwaar gemaakt tegen het handhavingsbesluit van 23 oktober 2014, verzonden
op 27 oktober 2014.

7.1.19

Voorts wordt op 8 december 2014 de voorzieningenrechter van de Rechtbank MiddenNederland verzocht om een voorlopige voorziening te treffen met betrekking tot het
handhavingsbesluit.
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7.1.20

Bij brief van 9 december 2014 dient het College een verweerschrift in. In de brief
wordt ingestemd met rechtstreeks beroep tegen het dwangsombesluit van 23 oktober
2014, verzonden op 27 oktober 2014, en gelijktijdige behandeling van dat beroep met
het beroep tegen het weigeringsbesluit van 21 oktober 2014, verzonden 22 oktober
2014. Ook de HHG stemt bij brief van 11 december 2014 in met rechtstreeks beroep.

7.1.21

Op 13 januari 2015 vindt de mondelinge behandeling van het beroep tegen het besluit
van 21 oktober 2014, verzonden 22 oktober 2014 en het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening tegen het besluit van 23 oktober 2014, verzonden 27 oktober
2014, ter zitting plaats. Het onderzoek ter zitting wordt vervolgens geschorst en
partijen wordt een termijn gesteld om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Dat is
aanleiding voor een mediation-traject.

7.1.22

Op 24 februari 2015 wordt een besluit genomen inzake de vergunning en de
handhaving. De vergunning voor het gebruik van de bovenverdieping voor kerkelijke
activiteiten wordt verleend. De HHG zal intern verbouwen, waarna de brandveiligheid
moet zijn geborgd. Vervolgens zal de trap worden verwijderd. Deze moet 1 december
2015 definitief zijn verwijderd.

7.1.23

Een verzoek van de HHG tot het mogen vieren van verjaardagen en jubilea in het
kerkcentrum wordt bij brief van 29 april 2015 door het College afgewezen.

7.1.24

Bij brief van 11 juni 2015 worden twee omgevingsvergunningen verleend: één voor
een (inpandige) trapopgang en één voor brandveilig gebruik.

7.2

Mogelijke integriteitsschending

7.2.1

De gepresenteerde feiten in dit dossier geven op zichzelf geen aanleiding om
onderzoek te doen naar een mogelijke schending van de integriteit. In het
feitenoverzicht valt wel op dat er een gedurende een half jaar geen formele stukken
zijn, te weten in de periode tussen de pro forma zienswijze van de HHG van 22 januari
2014 (zie randnummer 7.1.7) en de brief van het College van 11 juli 2014 (zie
randnummer 7.1.8). Uit beide brieven blijkt dat er in de periode tussen 22 januari
2014 en 11 juli 2014 gesprekken zijn gevoerd tussen het College, de HHG en andere
betrokken partijen bij dit dossier. Dit is als zodanig bevestigd door de wethouder en de
behandelend ambtenaar.

7.2.2

Uit het dossier blijkt voorts dat tijdens die gesprekken door het College is aangegeven
dat de vergunning aan de HHG kan zou kunnen worden verleend indien de HHG het
eigendom van de tuin aan de gemeente overdraagt. Wij wijzen op de brief van het
College aan (de gemachtigde van) de HHG van 24 november 2014, verzonden 25
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november 2014, (zie daarover randnummer 7.1.17). Ook tijdens de zitting van 13
januari 2015 is aangegeven dat de verkoop van de tuin als voorwaarde is gesteld door
het College voor vergunningverlening. Eiser merkt tijdens de zitting op:
“De wethouder wilde dat de gemeente de eigendom van de tuin zou
verkrijgen, men wilde deze algemeen toegankelijk maken, de tuin hoort
historisch gezien bij de Commanderije. Er is tegen ons gezegd dat wij de
vergunning konden krijgen als wij de tuin zouden verkopen. Er moest dan
ook een zij-ingang aan de Hofstraat worden gemaakt.”
7.2.3

Uit onze gesprekken blijkt dat wethouder Jonkers heeft geprobeerd om tot een
gezamenlijke oplossing te komen met de verschillende partijen die een bepaald belang
hebben bij de stadstuin: de Rabobank als verhuurder van de bovenverdieping aan de
HHG, de HHG die de tuin wilde gebruiken in het kader van de activiteiten op de
bovenverdieping, de Stichting Hugo Kotestein die het historische karakter van de tuin
wilde beschermen en de uitbater van de Commanderije die geen gasten wilde
verliezen aan de HHG. Wethouder Jonkers is gesprekken gaan voeren met deze
partijen. Tijdens de gesprekken heeft wethouder Jonkers aangegeven dat de
omgevingsvergunning zou kunnen worden verleend indien het eigendom van de
stadstuin zou worden overgedragen aan de gemeente. Op die wijze zou – zo was de
redenering van wethouder Jonkers – zowel de (historische) tuin en de Commandarije
in handen van de gemeente komen, waardoor de bescherming van het historische
karakter van beide items zou worden beschermd.

7.2.4

Daarop gelet geeft het dossier ons aanleiding om een onderdeel uit het dossier
HHG/Tuin Rabobank nader op een mogelijke schending van integriteit te bezien. Dit
betreft:
(1) de vraag of het College en in het bijzonder de wethouder niet integer heeft
gehandeld bij de besluitvorming op 21 oktober 2014, verzonden 22 oktober 2014,
waarbij de omgevingsvergunning wordt afgewezen en bij de besluitvorming van 23
oktober 2014, verzonden 27 oktober 2014, waarin een last onder dwangsom wordt
opgelegd vanwege het gebruiken van het pand als crèche zonder een
omgevingsvergunning.

7.3

Oordeel onderzoekers

7.3.1

Uit het voorgaande overzicht van de feiten blijkt dat wethouder Jonkers de
bevoegdheid tot vergunningverlening heeft ingezet voor een ander doel dan waarvoor
deze aan het College is verleend. Bij de afweging van een omgevingsvergunning
mogen slechts de daarbij betrokken belangen worden betrokken en mogen daaraan
slechts voorwaarden worden verbonden die deze belangen kunnen dienen. Het belang
van de bescherming van de historische tuin is geen belang dat bij het al dan niet
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verlenen van een omgevingsvergunning voor de trap, het afwijkend gebruik en de
brandveiligheid een rol speelt of kan spelen. Door de bereidheid tot het verlenen van
een omgevingsvergunning, welbewust afhankelijk te stellen van de bereidheid van de
HHG tot verkoop van de tuin, heeft wethouder Jonkers twee zaken met elkaar
verbonden die niet met elkaar verbonden hadden mogen worden.
7.3.2

Daarmee is door wethouder Jonkers misbruik gemaakt van de bevoegdheid tot het
verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning. Wij merken op dat wethouder
Jonkers dit kennelijk heeft gedaan om in een complex dossier mede gelet op de
belangen van andere belanghebbenden tot een voor alle partijen bevredigend resultaat
te komen.
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8

Het dossier Janmaat

8.1

Relevante feiten

8.1.1

Het dossier Janmaat ziet enerzijds op de vraag of de heer C.P.A. Janmaat (hierna:
Janmaat) recht heeft op een tegemoetkoming in geleden planschade na het inwerking
treden van een nieuw bestemmingsplan, en anderzijds op de vraag of er ten aanzien
van activiteiten van de buurman van Janmaat moet worden gehandhaafd door het
College.

8.1.2

Janmaat, wonende aan de Waardsedijk Oost 14 te Montfoort, bezit een perceel en
daarop gebouwde woning die gelegen zijn op het bedrijventerrein IJsselveld te
Montfoort.

8.1.3

Op dit perceel is het op 19 juli 2010 inwerking getreden bestemmingsplan
‘Bedrijventerrein IJsselveld’ van toepassing. Naar aanleiding van de gevolgen van het
inwerking treden van dit bestemmingsplan dient Janmaat op 27 juni 2012 een
aanvraagformulier in bij het College gericht op het verkrijgen van een
tegemoetkoming in geleden planschade als bedoeld in art. 6.1 van de Wet ruimtelijke
ordening (hierna: Wro).

8.1.4

Het College schakelt het onafhankelijke bureau Kenniscentrum voor Overheid en
Bestuur in (hierna: Kenniscentrum) om advies uit te brengen ten aanzien van de
ingediende aanvraag tot tegemoetkoming in planschade. Op 2 oktober 2012 vindt in
dit kader een hoorzitting plaats en op 22 april 2013 wordt namens Janmaat een
zienswijze ingediend op het conceptadvies van het Kenniscentrum.

8.1.5

In het advies van het Kenniscentrum van 10 juli 2013 worden de standpunten van
Janmaat aangeven:
“Aanvrager stelt dat met (de inwerkingtreding van) bestemmingsplan
‘Bedrijventerrein IJsselveld’ de maximale gebruik- en
bebouwingsmogelijkheden voor (direct) omliggende bedrijfspercelen zijn
verruimd, waardoor binnen grotere bouwvlakken op kortere afstand van zijn
perceel hogere bedrijfsbebouwing mogelijk is geworden dan voorheen.
Hierdoor zou onder andere sprake zijn van: een sterk verslechterd uitzicht en
toegenomen schaduwwerking c.q. verminderde daglichttoetreding, sterk
verminderde privacy, toegenomen geluids-, licht- en geurhinder en
verslechterde luchtkwaliteit (toename stof en deeltjes), als ook een
intensivering van het wegverkeer, waardoor aanvrager zijn woning tevens in
algemene zin aan situering(swaarde) zou hebben ingeboet.”
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8.1.6

In zijn schadeanalyse stelt het Kenniscentrum planologisch nadeel voor Janmaat vast,
gelegen in de aangetaste ligging van het perceel door toegenomen bouwhoogten en
–volumes op direct omliggende bedrijfspercelen, waardoor een meer ingesloten
beleving en bovendien enige toename van schaduwhinder in de tuin van Janmaat kan
ontstaan. Daarnaast acht het Kenniscentrum de algemene intensivering van het
karakter van het bedrijventerrein IJsselveld nadelig voor de waarde van de woning van
Janmaat. Er is dus sprake van planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro. Evenwel
concludeert het Kenniscentrum dat planschade wordt aangemerkt als een normale
maatschappelijke ontwikkeling, waardoor het nadeel van Janmaat niet voor
tegemoetkoming in aanmerking komt:
“[D]at de met de inwerkingtreding van bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein
IJsselveld mogelijk geworden verruiming van gebruiks- en
bebouwingsmogelijkheden voor bestaande bedrijfspercelen op het
bedrijventerrein IJsselveld, in de nabije omgeving van aanvrager zijn woning,
kan bij uitstek worden aangemerkt als een normale maatschappelijke
ontwikkeling, waardoor het daaruit voor aanvrager voortvloeiende nadeel in
dezen niet voor tegemoetkoming in aanmerking komt.”

8.1.7

In navolging van dit advies wijst het College op 30 juli 2013, verzonden 1 augustus
2013, het verzoek om vergoeding tot planschade af. Hierop tekent Janmaat op 9
september 2013 pro forma bezwaar aan. Bij brief van 25 oktober 2013 vult Janmaat
de gronden aan, welke in grote lijnen overeenkomen met zijn eerdere standpunten
(randnummer 8.1.5).

8.1.8

Tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie benadrukt Janmaat opnieuw
de redenen waardoor hij door invoering van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein
IJsselveld” in een planologisch nadeliger positie is komen te verkeren, waarbij hij van
mening is dat het Kenniscentrum onjuist over zijn situatie heeft geoordeeld. Naar
aanleiding van de hoorzitting concludeert de externe klachtencommissie op 16
december 2013 dat het College op het advies van het Kenniscentrum mocht afgaan.
De bezwaarschriftencommissie adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond
te verklaren.

8.1.9

Op 11 maart 2014 neemt het College een beslissing op het bezwaar van Janmaat. Het
bezwaar wordt ongegrond verklaard.

8.1.10

Bij brief van 25 september 2014 maakt Janmaat bij het College zijn bezwaren kenbaar
ten aanzien van activiteiten op het perceel zijn buurman, gelegen naast het perceel
van Janmaat. De buurman zou op zijn perceel diverse bouwmaterialen en
bouwmaterieel hebben gebruikt en opgeslagen zonder een door het College verleende
omgevingsvergunning. In zijn brief schrijft Janmaat onder meer:
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“In meerdere gesprekken zijn wij in overleg met leden van het College
geweest, maar dit heeft niet geleid tot ‘n oplossing tot beter wonen, zelfs
wordt er in een brief gesuggereerd niet meer over ons woongenot te praten.
Het laatste gesprek was met Wethouder de heer Jonkers op 29 januari 2014,
waarin de heer Jonkers suggereerde dat de problemen t.p.v. onze woning
opgelost moesten worden, daar niets meer van gehoord.”
8.1.11

De behandelend ambtenaar laat Janmaat bij brief van 20 oktober 2014, verzonden 31
oktober 2014, namens het College weten het perceel van de buurman van Janmaat te
gaan controleren. Het College merkt de brief van Janmaat van 25 september 2014 aan
als een verzoek om handhaving. Over het overleg met de wethouder merkt de
behandelend ambtenaar op:
“Wij zijn niet verplicht om tussen burgers te bemiddelen maar willen
inwoners, daar waar mogelijk, helpen. Op basis van verschillende overleggen
met onder meer wethouder Jonkers had u de mogelijkheid om het perceel te
verkopen. U heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Het blijft de
wens van de gemeente dat beide partijen tot een oplossing komen. Helaas is
na lang proberen geen overeenstemming bereikt en is daarmee een einde
aan dit overleg gekomen.”

8.1.12

De buurman van Janmaat wordt bij brief van het College van 3 november 2014
gewezen op de constatering dat zijn perceel in strijd met artikel 2.1 Wabo wordt
gebruikt voor de opslag van diverse bouwmaterialen en bouwmaterieel zonder een
omgevingsvergunning. Verwezen wordt naar de constatering van de Inspecteur
Integrale Handhaving bij de gemeente Montfoort op 21 oktober 2014. In de brief van 3
november 2014 wordt de buurman verzocht een omgevingsvergunning in te dienen ter
legalisering van de geconstateerde overtreding of de overtreding te beëindigen vóór 31
december 2014.

8.1.13

Bij brief van 19 november 2014 uit Janmaat zijn bezwaren met betrekking tot de brief
van het College van 20 oktober 2014, verzonden 31 oktober 2014. Hierop reageert het
college bij brief van 18 februari 2015.

8.1.14

Op 2 maart 2015 wordt nogmaals op het perceel van de buurman gekeken door de
Inspecteur. Hij constateert dat er aanzienlijk minder bouwmaterialen en –materieel ligt
opgeslagen ten opzichte van zijn bezoek op 21 oktober 2014. Hij geeft aan dat er
zowel binnen als buiten de bouwgrens opslag plaatsvindt.

8.1.15

Op 14 april 2015 e-mailt Janmaat aan een ambenaar van de gemeente Montfoort,
waarin hij wijst op stortingen van asfalt, het schoonmaken van een laadbak met
vloeistoffen die in de bodem ter plaatse wegvloeide en lawaai door het sluiten van een
achterklep van een laadbak op het perceel van zijn buurman.
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8.1.16

In een interne mail van 15 april 2015 schrijft een van de behandelend ambtenaren:
“Ik kwam even langs het terrein van [de buurman] (…) en constateerde dat
alle opslag is weggehaald. (zie deze en de nog 2 volgende foto’s)
Wat mij betreft kan de heer Janmaat worden bericht dat hierdoor geen grond
meer is om handhavend op te treden omdat de grondslag hiervoor nu
ontbreekt.”

8.1.17

Bij brief van 1 mei 2015, verzonden 4 mei 2015, wordt Janmaat door het College op
de hoogte gesteld dat de buurman een deel van de opslag inmiddels heeft verwijderd
en dat er op zal worden toegezien dat er niet opnieuw opslag zal plaatsvinden zonder
de vereiste vergunning. Een ander deel van de opslag valt volgens het College onder
het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein IJsselveld’, waartegen dus niet
handhavend kan worden opgetreden.

8.1.18

Janmaat maakt tegen het besluit van 1 mei 2015, verzonden 4 mei 2015, bij brief van
15 juni 2015 bezwaar.

8.2

Mogelijke integriteitsschending

8.2.1

Op basis van de omschreven feiten noopt naar ons oordeel een onderdeel van het
dossier Janmaat tot nader onderzoek naar een mogelijke schending van de integriteit.
Dit betreft:
(1) de vraag of de gemeente niet-integer heeft gehandeld bij de besluitvorming naar
aanleiding van het verzoek om handhaving van Janmaat van 25 september 2014.

8.3

Oordeel onderzoekers

8.3.1

Vooropgesteld zij dat uit het dossier blijkt dat het handhavingstraject nauwkeurig is
doorlopen. Er is contact tussen de gemeente en Janmaat, de gemeente doet
constateringen op het terrein van de buurman van Janmaat en handhaaft waar dat
mogelijk is. Dat laatste is niet het geval wanneer de overtreding is beëindigd, maar dat
is op zichzelf wel weer een (mogelijk) gevolg van het door Janmaat ingediende
handhavingsverzoek.

8.3.2

In het kader van door wethouder Jonkers gevoerde gesprekken, heeft hij de optie van
verkoop van de woning door Janmaat aan de orde gesteld. Strikt genomen staat dat
buiten het verzoek om handhaving, maar dat in dit geval door wethouder Jonkers is
gepoogd om langs alternatieve weg tot een bredere oplossing te komen, is niet
onbegrijpelijk. Daarbij heeft hij geen verband gelegd tussen het al dan niet uitoefenen
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van bevoegdheden en de verkoop van de woning. Er is daarom geen sprake van nietinteger handelen in dit dossier.
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9

Het dossier Zeilmakerij

9.1

Relevante feiten

9.1.1

Het dossier Zeilmakerij betreft – voor zover relevant voor dit rapport – de vraag of, in
welke hoedanigheid en onder welke voorwaarden een zeilmakerij op het perceel van
Willeskop 85A/B te Montfoort mag voortbestaan, alsmede de vraag of door het College
in dat kader handhavend moet worden opgetreden.

9.1.2

Vanaf het jaar 2000 is in de gemeente Montfoort het bestemmingsplan ‘Buitengebied
2000’ van kracht. In 2009 stelt de gemeente het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 1e
herziening’ vast, en krijgt het perceel Willeskop 85A (later vernummerd tot 85B,
hierna: 85A/B) te Montfoort de bestemming ‘Agrarische doeleinden, Rivierzone’
(hierna: ‘AR’). Sinds 14 september 2001 wordt bovengenoemd perceel en de daarop
gebouwde varkensschuur gebruikt als zeilmakerij. Dit is in strijd met het geldende
bestemmingsplan. Op 15 september 2010 dient de Zeilmakerij, eigenaar van het
perceel, bij het College een principeverzoek in om (i) de bestemming van
bovengenoemd perceel te wijzigen naar ‘bedrijfsdoeleinden’, (ii) de bestaande
bebouwing van 320 m2 te slopen en een nieuwe bedrijfsruimte van 540 m2 te bouwen.

9.1.3

Het principeverzoek wordt op 5 oktober 2010 door het College behandeld. Op 18
oktober 2010, verzonden 19 oktober 2010, bericht het College ten aanzien van (i) dat
het gebruik van het perceel en zijn bebouwing als zeilmakerij mag worden voortgezet
op grond van het overgangsrecht als beschreven in artikel 34 van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied, 1e herziening’ dat sinds 25 februari 2010 rechtskracht
heeft. Dit overgangsrecht houdt in dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat
afwijkt van het bestemmingsplan op het tijdstip dat het bestemmingsplan rechtskracht
heeft gekregen, mag worden voortgezet. Daarbij besluit het College het volgende:
“In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming
van ‘Agrarische doeleinden, Rivierzone (AR)’, naar ‘Bedrijfsdoeleinden en
deze bestemmingswijziging mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied.”

9.1.4

Ten aanzien van (ii) meldt het College dat het betreffende perceel op dat moment nog
de bestemming ‘AR’ heeft en dat dientengevolge het vergroten van een zeilmakerij in
beginsel verboden is. Artikel 35 lid 2 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 1e
herziening’ bepaalt volgens het College echter dat het door middel van een vrijstelling
een vergroting van de bedrijfsoppervlakte tot 368 m2 (+15%) kan toestaan.

9.1.5

Hierop dient de Zeilmakerij op 10 december 2010 een nieuw principeverzoek in voor
het slopen van de bestaande verbouwing (nu met een vastgestelde grootte van 334
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m2 in plaats van 320 m2) en de bouw van een nieuwe bedrijfsruimte ten behoeve van
de zeilmakerij, waarin tevens de vergunningsvrije vergrotingsmogelijkheden zijn
meegenomen. Hierdoor wordt de realisatie van in totaal ca. 530 m2 aan nieuwe
bebouwing beoogd. Op 1 februari 2011, verzonden 2 februari 2011, volgt een positieve
reactie van de gemeente:
“Uw perceel in Montfoort zal in het nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied”
worden gewijzigd van “Agrarische doeleinden, Rivierzone (AR)” naar
“Bedrijfsdoelen, waarbij een maximaal toelaatbare oppervlakte aan
bedrijfsgebouwen van 384 m2 wordt opgenomen. Op grond van het
overgangsrecht heeft u op dit moment echter al de mogelijkheid om met
toepassing van artikel 35 lid 2 van de bestemmingsplanvoorwaarden de
bestaande bedrijfsruimte te vergroten met 15%. Om dit te bewerkstelligen
kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen voor de activiteit
“bouwen”, conform het principeverzoek (dus voor maximaal 384 m 2). Naast
deze 384 m2 heeft u, zoals reeds aangegeven op de tekeningen behorende
bij het principeverzoek, nog de mogelijkheid om vergunningsvrij uit te
breiden.”
9.1.6

Nadat op 10 november 2011 door het College het voorontwerp bestemmingsplan
Buitengebied 2012 van de gemeente Montfoort ter inzage wordt gelegd, dient (onder
meer) de heer A.L.W.M. Spanenburg (hierna: Spanenburg), eigenaar van en wonende
op het perceel Willeskop 87A, het College op 28 december 2011 een inspraakreactie in
bij het College. Deze inspraakreactie behelst – samengevat – een verzoek om af te
zien van zowel het toekennen van de bedrijfsbestemming van Willeskop 85A/B als van
de gegeven toestemming tot uitbreiding van het bedrijfsgebouw. Ter onderbouwing
van dit verzoek wordt aangevoerd dat er nooit onderzoek is verricht naar de gevolgen
voor de omliggende woningen en bedrijven, dat de bedrijfsbestemming en uitbreiding
strijdig zijn met landelijk en provinciaal beleid en dat de zeilmakerij niet onder het
overgangsrecht valt, daar het bedrijf nooit in enig bestemmingsplan heeft gepast en
pas is gevestigd tijdens het huidige bestemmingsplan.

9.1.7

Bij de beoordeling van de inspraakreactie van Spanenburg wordt in een brief van 30
mei 2012 door het College het standpunt ingenomen dat het perceel een specifieke
functieaanduiding zal krijgen, zodat daar alleen een zeilmakerij met een oppervlakte
van 336 m2 gevestigd kan worden, conform de huidige oppervlakte. Hiermee wordt
voorkomen dat de bestemming ‘bedrijf’ ook voor andere bedrijfsdoeleinden kan
worden gebruikt. Daarnaast wordt de bestemming ‘bedrijf’ verkleind.

9.1.8

Vervolgens wordt op 7 juni 2012 door de gemeente het ontwerp bestemmingsplan
Buitengebied 2012 ter inzage gelegd. Spanenburg dient hierop op 13 juli 2012 een
zienswijze in waarin hij zijn opvatting herhaalt dat het bedrijf niet onder het
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overgangsrecht van het bestemmingsplan valt en verzoekt het College het perceel niet
te bestemmen tot bedrijf. In plaats daarvan stelt hij het College voor een
persoonsgebonden overgangsrecht van toepassing te laten zijn op grond van artikel
3.2.3 Besluit ruimtelijke ordening.
9.1.9

Op 17 juli 2012 dient de Zeilmakerij een zienswijze in voor perceel 85A/B, waarin
wordt gesteld dat de in het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld maximale te
bebouwen oppervlakte van 336 m2 oneerlijk is ten opzichte van andere bedrijven en in
strijd is met de eerdere toezegging van het college van 1 februari 2011.

9.1.10

In reactie op beide zienswijzen bericht het College dat het niet mogelijk is om de
zeilmakerij in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ opnieuw onder het
overgangsrecht te brengen. Ook de optie van het persoonsgebonden overgangsrecht
wordt niet mogelijk bevonden. Het College geeft aan dat het positief bestemmen van
de zeilmakerij de meest gewenste optie is voor het perceel en dat om die reden
gekozen is voor de bestemming ‘bedrijf’ met specifieke functieaanduiding. Daarbij
wordt benadrukt dat het maximumbebouwingspercentage van 60% in de
functieaanduiding wordt opgenomen in het bestemmingsplan.

9.1.11

Spanenburg herhaalt op 26 november 2012 zijn bezwaren tijdens de vergadering van
het forum Ruimte, waar het raadsvoorstel om het bestemmingsplan ‘Buitengebied
2012’ vast te stellen wordt behandeld. Tijdens dezelfde vergadering presenteert de
Zeilmakerij zijn zienswijze aan de gemeenteraad waarin hij de illegaliteit van de
zeilmakerij betwist en de beperking van uitbreidingsmogelijkheden voor de zeilmakerij
aanvecht. Hij beroept zich hierbij onder meer op het gelijkheidsbeginsel.

9.1.12

De voortzetting van het forum Ruimte van de gemeente Montfoort vindt op 21 januari
2013 plaats, waar ook de eigenaar van een ander perceel in de buurt van Willeskop
85A/B, betoogt dat het bestemming ‘bedrijf’ nadrukkelijk en aantoonbaar in strijd is
met het gemeentelijk, provinciaal en landelijk ruimtebeleid en dat onterecht gebruik
wordt gemaakt van het overgangsrecht. De Zeilmakerij betoogt voor de gemeenteraad
dat hij zijn onderneming reeds gestart is in 2001 en dus legaal gebruik maakt van het
overgangsrecht. Hij beroept zich daarnaast opnieuw op het gelijkheidsbeginsel ten
aanzien van de uitbreidingsmogelijkheden voor de zeilmakerij.

9.1.13

Op 11 maart 2013 stelt de raad ten aanzien van het perceel Willeskop 85A/B de
bestemming ‘AR’ vast en herhaalt het standpunt van het College van 6 november 2012
dat het in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ niet mogelijks is de zeilmakerij
nogmaals onder het overgangsrecht te brengen. In tegenstelling tot het College
oordeelt de raad echter dat het in strijd is met gemeentelijk beleid om een nietagrarisch bedrijf positief te bestemmen. Daarom wordt aan dit perceel de aanduiding
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“specifieke vorm van agrarisch-persoonsgebonden overgangsrecht” toegekend. In de
voorschriften over het bestemmingsplan is het volgende bepaald:
“Deze gebouwen zijn in strijd met het bestemmingsplan in gebruik genomen
als zeilmakerij. Dit gebruik mag worden voortgezet door diegene die de
gebouwen gebruikt als zeilmakerij ten tijde van het vaststellen van het
bestemmingsplan. Uitbreiding van bestaande gebouwen is niet toegestaan.
Zodra het gebruik van de gebouwen als zeilmakerij door de bestaande
gebruiker wordt beëindigd, vervalt het recht op het gebruik van deze
gebouwen als zeilmakerij. Als bestaande gebruiker wordt aangemerkt de
rechtspersoon die op het moment van het van kracht worden van deze regels
in het kadaster als eigenaar en/of gebruiker van de gronden, waarop de
gebouwen zich bevinden, staat ingeschreven.”
In de toelichting merkt de raad op dat hiermee wordt gewaarborgd dat vergunningsvrij
bouwen niet mogelijk is conform ook de wens van het College en waarmee tevens
precedentwerking wordt voorkomen. De belangen van de ondernemer zouden niet
geschaad worden, aangezien deze begin 2013 aangegeven zou hebben zijn bedrijf niet
te willen uitbreiden.
Onderbouwing voor deze laatste stelling hebben wij niet in de documentatie
van het forum Ruimte van de gemeente Montfoort van op 21 januari 2013
kunnen terugvinden.
9.1.14

Op 27 augustus 2013 stelt de Zeilmakerij beroep in bij de Afdeling bestuursrecht tegen
het bij besluit vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’, onder andere omdat
het strijdig zou zijn met het vertrouwensbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.

9.1.15

De Afdeling bestuursrechtspraak beslist op 17 september 2014 over het ingestelde
beroep. Daarin oordeelt zij dat de zeilmakerij onder het overgangsrecht als neergelegd
in art. 34 ‘Buitengebied, 1e Herziening (2009)’ valt, maar de raad terecht de
zeilmakerij niet positief bestemd heeft en dus terecht geen bedrijfsbestemming heeft
toegekend:
“Voorts is tussen partijen niet in geschil dat de gebouwen op het perceel
Willeskop 85B in 2001 in gebruik zijn genomen als zeilmakerij. Nu de
gebouwen ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het voorgaande
bestemmingsplan ‘Buitengebied, 1e Herziening’ uit 2009 als zeilmakerij in
gebruik waren, is dit gebruik gelet op hetgeen is bepaald in artikel 34 van de
voorschriften van het voorgaande bestemmingsplan onder het algemene
gebruiksovergangsrecht van dat bestemmingsplan gevallen. De raad heeft
zich terecht op het standpunt gesteld dat dit gebruik zonder nadere regeling
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[…] wederom onder het algemene gebruiksovergangsrecht zou komen te
vallen in dit plan, en dat dit slechts onder bijzondere omstandigheden is
toegestaan. Voorts acht de Afdeling het standpunt van de raad dat het vanuit
ruimtelijk oogpunt onwenselijk is het gebruik als zodanig te bestemmen, niet
onredelijk.”
Het beroep op het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel wordt door de Afdeling
bestuursrechtspraak afgewezen. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak had de raad
echter wel moeten overwegen of een uitsterfregeling had kunnen worden opgenomen
voor de zeilmakerij in plaats van het persoonsgebonden overgangsrecht. Een
dergelijke uitsterfregeling is niet persoonsgebonden en biedt meer rechtszekerheid.
Omdat de raad zijn beslissing in deze niet inzichtelijk heeft gemaakt, oordeelt de
Afdeling bestuursrechtspraak dat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
op dit punt niet berust op een deugdelijke motivering en vernietigt zij dit onderdeel
van het bestemmingsplan.
9.1.16

Op 10 februari 2015 sturen Spanenburg en de eigenaar van het andere perceel in de
buurt van Willeskop 85A/B een gezamenlijk verzoek om handhavend optreden tegen
het met het geldende bestemmingsplan strijdige gebruik, de strijdige activiteiten en de
zonder omgevingsvergunning uitgevoerde werkzaamheden op perceel Willeskop
85A/B.
Overigens heeft Spanenburg het College eerder al, te weten op 29 april 2013,
verzocht om handhaving tegen activiteiten op perceel Willeskop 85A/B. Dat
verzoek is destijds door het College afgewezen vanwege de verwachtte
aanpassingen van het bestemmingsplan. Spanenburg heeft tegen dat besluit
bezwaar gemaakt en is daartegen in beroep gegaan, maar heeft het beroep
op 23 april 2014 ingetrokken wegens hem moverende redenen.

9.1.17

Op 2 maart 2015 brengt de Inspecteur Integrale Handhaving een bezoek aan het
perceel. Hier wordt onder andere geconstateerd dat er een bouwwerk is geplaatst voor
het opslaan van rollen zeildoeken.

9.1.18

Op 7 april 2015 wordt het handhavingsverzoek van 10 februari 2015, behoudens
handhaving omtrent het dit bouwwerk, door het College afgewezen. Het College stelt
dat het oordeel van de Afdeling dat de zeilmakerij onder het algemene
gebruiksovergangsrecht van het bestemmingsplan “Buitengebied, 1 e herziening” valt
tot gevolg heeft dat er niet handhavend kan worden opgetreden. Zij wijst op de
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de uitsterfregeling
zoals deze ter inzage wordt gelegd in het ontwerpbestemmingsplan en stelt dat de
gewenste invulling van deze regeling niet kan worden afgedwongen met een verzoek
tot handhaving.
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9.1.19

Op 22 april 2015 wordt de Zeilmakerij via een vooraankondiging gelast om het
bouwwerk voor het opslaan van rollen zeildoeken te verwijderen, daar dit bouwwerk is
opgericht na de datum van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan
‘Buitengebied 1e herziening’ en het overgangsrecht in dit geval geen beschermende
werking heeft.

9.1.20

Op 1 mei 2015 dienen Spanenburg en de andere buurman van de Zeilmakerij
gezamenlijk een bezwaarschrift in naar aanleiding van het besluit van het College van
7 april 2015, waarin wordt gesteld dat het besluit gebaseerd is op onjuiste feiten en
onvolledige informatie, en een deugdelijke motivering ontbeert.

9.1.21

Naast het bezwaar tegen de weigering van het College om handhavend op te treden,
heeft Spanenburg op 2 juni 2015 een zienswijze ingediend met betrekking tot het
ontwerp-bestemmingsplan “1e Herziening Buitengebied 2012”.

9.2

Mogelijke integriteitsschending

9.2.1

Uit het dossier blijkt dat verschil van mening bestaat tussen het College en
Spanenburg en eigenaar van een ander perceel aan de Willeskop over (i) het feit dat
het College op 2 februari 2011 in principe medewerking heeft toegezegd voor het
slopen van bestaande bebouwing en de bouw van een nieuw bouwwerk voor de
zeilmakerij, (ii) de uitbreidingen van het bedrijf, die volgens hen niet onder het
overgangsrecht vallen, (iii) de weigering dienaangaande handhavend op te treden en
(iv) de wijze waarop het College aan de raad heeft voorgesteld om uitvoering te geven
aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 17 september 2014. Wat
daarbij opvalt is dat het College in zijn voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan
meer ruimte lijkt te willen laten aan de zeilmakerij dan voorheen en daarbij ook lijkt af
te wijken van hetgeen de Afdeling bestuursrechtspraak in de betreffende uitspraak
heeft overwogen.

9.2.2

Het gaat hier voor een deel om juridische kwesties en voor het overige om een
voorstel van het College waarover de raad een besluit moet nemen. Wij hebben geen
aanwijzing dat het handelen van het College is ingegeven door oneigenlijke motieven.
Daarom is in dit dossier voor nader een integriteitsonderzoek geen aanleiding.

9.3

Oordeel onderzoekers
n.v.t.
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10

Conclusie: patroon of werkwijze?

10.1

Inleiding

10.1.1

In dit onderdeel van het rapport onderzoeken wij de vraag of er binnen de gemeente
Montfoort een patroon of werkwijze voor zover het gaat om handhaving bestaat die
niet-integer handelen in de hand werkt. Wij komen tot de conclusie dat er sprake is
van een werkwijze en een patroon die in bepaalde gevallen tot niet-integer handelen
zouden kunnen leiden. Hieronder lichten wij eerst onze conclusie toe. Vervolgens
geven wij een aantal aanbevelingen, die kunnen leiden tot bijstellen van dat patroon
respectievelijk werkwijze.

10.1.2

Daarbij stellen wij voorop dat ons oordeel wordt bepaald door bestudering van de door
de gemeente aan ons ter beschikking gestelde vijf dossier en de over die dossier
gevoerde gesprekken. Wij betrekken daarbij tevens onze bevindingen in het dossier
Blokland en de inhoud van de verschillende gesprekken die wij hebben gevoerd. Dat
levert een beeld op van een werkwijze en een patroon, waarbij zeker niet wordt
gezegd dat er niet veel andere dossiers zijn binnen de gemeente Montfoort waar niets
op is aan te merken.

10.1.3

Wij hechten er aan om voorop te stellen dat er ons niets van een groot
integriteitsprobleem binnen de gemeente is gebleken. Evenmin is er sprake van een
beeld van regelmatige integriteitsschendingen. Het hierna volgende dient daarom
vooral om aan te geven hoe (de schijn van) integriteitsschendingen kan worden
voorkomen.

10.2

Beschrijving van een beeld van de wijze waarop handhaving plaatsvindt

10.2.1

De gemeente Montfoort kent een handhavingsbeleid. Dat beleid is vastgelegd in het
Integraal Handhavingsbeleid Montfoort (hierna: IHBP) 2012-2014 en het
Handhavingsuitvoeringsprogramma (hierna: HUP) 2012. Dit beleid is door het College
in zijn vergadering van 20 januari 2015 per 1 januari 2015 verlengd totdat een nieuw
beleid in werking is getreden. Het IHBP bevat verschillende beleidsuitgangspunten
voor de handhaving in RO-zaken.

10.2.2

Voor handhaving in RO-zaken geldt, volgens vaste rechtspraak, een zogenoemde
beginselplicht tot handhaving. Deze wordt in een van de uitspraken van de Afdeling
bestuursrechtspraak als volgt omschreven:
“Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval
van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat
bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder
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dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten
maken. In gevallen waarin het bestuursorgaan in dat kader redelijk te achten
beleid voert, bijvoorbeeld inhoudend dat het bestuursorgaan de overtreder in
bepaalde gevallen eerst waarschuwt en gelegenheid biedt tot herstel voordat
het een handhavingsbesluit voorbereidt, dient het zich echter in beginsel aan
dit beleid te houden. Dit laat onverlet dat het bestuursorgaan slechts onder
bijzondere omstandigheden van het opleggen van een last onder
bestuursdwang of een last onder dwangsom mag afzien. Dergelijke
omstandigheden kunnen zich voordoen als concreet zicht op legalisatie
bestaat, of als het opleggen van een dergelijke last zodanig onevenredig is in
verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat in die concrete situatie
van het opleggen van die last behoort te worden afgezien.”19
10.2.3

Van een concreet zicht op legalisatie kan bijvoorbeeld sprake zijn als er een ontwerpbestemmingsplan dat de betreffende activiteit legaliseert in procedure is gebracht20,
een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend en er zicht op bestaat dat
de vergunning zal worden verleend of wanneer duidelijk is dat een
omgevingsvergunning kan en door de overtreder ook zal worden ingediend, die door
het College moet worden verleend en daarbij de gehele illegale situatie kan worden
gelegaliseerd.21 Over de vraag wat de beginselplicht tot handhaving precies inhoudt
bestaat veel rechtspraak en de vraag of in een concreet geval moet worden
gehandhaafd is sterk afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden van het
geval. Dat laat onverlet dat wanneer een overtreding wordt geconstateerd het
uitgangspunt geldt dat in beginsel moet worden gehandhaafd. Dat is overigens ook het
standpunt van het College en in veel gevallen vindt ook handhaving plaats.

10.2.4

In het in opdracht van het College door onderzoeksbureau Eiffel uitgevoerde
onderzoek wordt geconstateerd dat sprake is van gebrekkige dossiervorming bij ROdossiers. Wij onderschrijven deze constatering. In paragraaf 4.2.3 IHBP wordt een
aantal kwaliteitseisen geformuleerd met betrekking tot dossieropbouw en het
digitaliseren van (nieuwe) dossiers. Ons is gebleken dat de dossiers in ieder geval in
een aantal gevallen die wij hebben onderzocht geen inventaris kennen, moeilijk
toegankelijk zijn, niet in chronologische volgorde gerangschikte documenten bevatten
en soms niet volledig zijn. In de dossiers worden maar beperkt e-mails opgenomen,
zodat de relatie tussen een dossier en verzonden e-mails ontbreekt. Het feit dat
sprake is van onvolledige dossiers heeft gevolgen voor de reconstructie van de
feitelijke gang van zaken in een dossier en daarmee voor de door het College af te
leggen verantwoording. De wijze waarop dossiers worden bewaard leidt er ook toe dat
het voor ambtenaren moeilijker wordt om alle op de zaak betrekking hebbende

19
20
21

ABRvS 5 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT6683.
ABRvS 9 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2486.
ABRvS 4 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1039 en ABRvS 2 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM6444.
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stukken als bedoeld in artikelen 7:4 en 8:42 Awb ter inzage te leggen respectievelijk
aan de rechter toe te zenden. Hierdoor kan bij betrokkenen (partijen, derdebelanghebbenden, de bezwaarschriftencommissie en de rechter) een onvolledig beeld
ontstaan.
10.2.5

In voornoemde paragraaf 4.2.3 wordt ook aangegeven dat “klantencontacten ten
behoeve van het dossier” moeten worden bijgehouden. Ons is opgevallen dat van veel
van die contacten, ook waar het gaat om min of meer formele overleggen en
besprekingen, geen schriftelijk verslag of andere schriftelijke of digitale terugkoppeling
voorhanden is. Dat betekent dat de deelnemers aan dergelijke
overleggen/besprekingen ieder een eigen invulling aan de inhoud van het gesprek
kunnen geven en dat een mogelijk tijdens een overleg of bespreking gemaakte
opmerking anders wordt geïnterpreteerd.

10.2.6

Uit onze gesprekken is gebleken dat wethouder Jonkers regelmatig gesprekken met
partijen heeft gevoerd buiten aanwezigheid van een ambtenaar en zonder dat van dat
gesprek verslaglegging heeft plaatsgevonden of inhoud van dat gesprek duidelijk,
bijvoorbeeld door middel van een interne mail of notitie, intern naar de ambtelijke
organisatie is teruggekoppeld. De werkwijze van wethouder Jonkers wijkt in dit
verband af van die van zijn voorgangers Hummel en Goedvolk. Desgevraagd heeft
wethouder Jonkers deze werkwijze aan ons bevestigd en verdedigd. Wij hebben
geconstateerd dat deze werkwijze van wethouder Jonkers tot onduidelijkheden en
gebrekkige dossiervorming aanleiding heeft gegeven.

10.2.7

Een door ons geconstateerd probleem in het kader van onze onderzoeksvraag, waar
ook door Eiffel op wordt gewezen, is dat Montfoort een kleine gemeenschap is, waar
burgers, ondernemers, bestuurders en ambtenaren elkaar goed en vaak zeer lang
kennen en er bijzonder veel informele contacten bestaan. Bestuurders en ambtenaren
zijn daardoor voor burgers en ondernemers heel gemakkelijk toegankelijk en de
contacten zijn vaak informeel. Om het populair te zeggen: het regent e-mails tussen
burgers en bestuurders en ambtenaren. Door die contacten lopen soms weer
persoonlijke verhoudingen. Daar komt dan bij dat de indruk bestaat dat binnen de
kleine Montfoortse gemeenschap conflicten tussen burgers en/of ondernemingen via
de gemeente worden uitgevochten. Bestuurders en ambtenaren zijn vaak op de hoogte
van het achterliggende conflict bij handhavingsverzoeken of bezwaar- en
beroepsprocedures van derde-belanghebbenden. Bovendien is de groep ambtenaren
die is belast met vergunningverlening en handhaving beperkt en hebben zij veel
ruimte om in mandaat beslissingen te nemen.

10.2.8

Ook blijkt dat regelmatig individuele raadsleden of de raad als geheel bij individuele
dossiers worden betrokken. Door de actieve houding van de raad(sleden) in individuele
dossiers en communicatie buiten de formele kanalen om (zoals formele verzoeken om
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inlichtingen, vragen tijdens vergaderingen etc.), vindt soms politisering van een
dossier plaats. Door dit alles kunnen ingewikkelde, soms door persoonlijke relaties en
politieke standpunten gekleurde, dossiers ontstaan. Dat dit het geval is, is ons uit
enkele dossiers ook gebleken. Anderzijds zijn er ook dossiers waarin burgers (soms
ernstige) beschuldigingen aan het adres van bestuurders of ambtenaren uiten zonder
dat die beschuldigingen grondslag in de feiten lijken te hebben.
10.2.9

In dit verband staan wij stil bij de inzet van de wethouder in enkele gecompliceerde
dossiers. In sommige gevallen heeft de wethouder ervoor gekozen om in een concreet
dossier een (informele) oplossing te zoeken die recht doet aan de belangen van
meerdere partijen. Op zichzelf bestaat daartegen geen bezwaar en kan dat ook heel
goed uitwerken: indien alle bij een aangelegenheid betrokken partijen met een
resultaat kunnen instemmen, betekent dat de oplossing van meerdere problemen in
één keer.22 Wel zullen bij een dergelijk (informeel) overleg steeds de juridische kaders
en juridische (on)mogelijkheden in het oog moeten worden gehouden. Overleg kan er
niet toe leiden dat het College een bevoegdheid gebruikt om een ander doel te
realiseren, ook al is dat doel op zichzelf redelijk. Daarbij past dan kanttekening dat het
feit dát het College bevoegdheden heeft, bij belanghebbenden een (verkeerd) beeld
kan ontstaan over de wijze waarop die bevoegdheid zal worden gebruikt. Bij het
verbinden van dossiers kan daarvan sprake zijn. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de
HHG toen op enig moment door de wethouder het verlenen van een
omgevingsvergunning afhankelijk werd gesteld van de bereidheid van de HHG om de
bijbehorende tuin aan de gemeente te verkopen.

10.2.10 Met het voorgaande houdt verband het feit dat wij hebben geconstateerd dat relatief
veel afspraken worden gemaakt. In een aantal gevallen begint een dossier met
afspraken tussen het College en een burger of onderneming over door het College te
verlenen planologische medewerking. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in een
overeenkomst. Op zichzelf zijn dergelijke overeenkomsten toelaatbaar en juridisch
rechtmatig. Er blijkt echter in dergelijke overeenkomsten niet altijd uitdrukkelijk te
worden bepaald dat in de overeenkomst opgenomen afspraken niet méér inhouden
dan een inspanning van het College om de planologisch gewenste situatie te
realiseren. Door het ontbreken van een voorbehoud dat de raad – bijvoorbeeld bij
bestemmingsplannen en verklaringen van geen bedenkingen – moet instemmen en/of
dat derden bezwaar en beroep kunnen instellen, leiden afspraken soms tot de
verwachting bij degenen met wie de overeenkomst is gesloten dat het College er alles
aan zal doen de afgesproken situatie te realiseren, ook wanneer dat juridisch niet
mogelijk blijkt te zijn. Daarmee stelt het College zich bloot aan verwijten van de ene of
de andere kant: de partij bij de overeenkomst verwijt het College dat het zich niet aan

22

Als voorbeeld kan worden genoemd het dossier Janmaat, waar een poging tot het vinden van een
alternatieve oplossing niet is geslaagd.
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de afspraak houdt en derde-belanghebbenden verwijten het College afspraken te
hebben gemaakt die zij niet had mogen maken. Dat kan leiden tot beelden over nietinteger handelen bij betrokkenen, zoals de dossiers Blokland en Boslaan laten zien.
10.2.11 Wij hebben verder in een aantal gevallen vastgesteld dat in afwijking van formele RObesluiten afspraken zijn gemaakt om anders te handelen dan op grond van een RObesluit is toegestaan. Het dossier Boslaan vormt daarvan een voorbeeld, al is de daarin
gemaakte afspraak om toe te staan dat de parkeerplaatsen niet openbaar zouden
worden, niet geëffectueerd. Wij hebben ook andere voorbeelden gezien waarin in
weerwil van eerdere besluiten andersluidende afspraken werden gemaakt dan wel
werd besloten geen uitvoering aan een raadsbesluit te geven zonder het daartoe
strekkende besluit formeel vast te leggen.23 Deze handelwijze leidt in twee opzichten
tot ongewenste situaties. In de eerste plaats betekent het maken van afspraken en het
doen van toezeggingen in afwijking van RO-besluiten dat in strijd met die besluiten
wordt gehandeld. Waar derden in beginsel aanspraak kunnen maken op handhaving
van de RO-besluiten, wordt door middel van een afspraak een wijziging van een
dergelijk besluit bewerkstelligd zonder dat daartoe de vereiste wettelijke procedure
wordt doorlopen en zonder dat derden daartegen rechtsmiddelen kunnen aanwenden.
In de tweede plaats ontbreekt bij dergelijke afspraken transparantie. Andersluidende
afspraken of toezeggingen blijven voor andere belanghebbenden onbekend en geven
een verkeerd beeld van de beweegredenen waarom het College bepaalde besluiten wel
of niet neemt, althans kunnen dat verkeerde beeld geven. Het dossier Blokland vormt
hiervan bij uitstek een voorbeeld.
10.2.12 In sommige gevallen ontstaat het beeld dat wanneer het College – of de ambtelijke
organisatie in mandaat – eenmaal een standpunt heeft ingenomen, dat standpunt niet
eenvoudig wordt verlaten, ook niet wanneer bijvoorbeeld de
bezwaarschriftencommissie of de rechter tot een andersluidend oordeel komt. De
dossiers Blokland en Van Beers/de buurman vormen hiervan goede voorbeelden.
Verder hebben wij geconstateerd dat gedurende bezwaar- en beroepsprocedures de
motivering van besluiten nogal eens wijzigt, waardoor de indruk ontstaat dat telkens
nieuwe argumenten worden gezocht om een genomen besluit te rechtvaardigen.
Daarbij is ons opgevallen dat dossiers soms gedurende langere tijd door dezelfde
persoon of personen worden behandeld. In die gevallen ontstaat het beeld van een
eenmaal in gang gezette machine, die door weinig meer tot stoppen of van koers lijkt
te kunnen worden gebracht. Er is in die gevallen geen of weinig sprake van interne
tegenspraak, controle of intervisie. Waar inhoudelijke heroverweging verplicht is, zoals
in de bezwaarschriftenprocedure, blijft deze soms achterwege of lijkt deze niet altijd
veel inhoud te hebben. Dat kan er toe leiden dat door de burger, die geen gelijk krijgt,

23

Amendement nr. 592 m.b.t. de afsluiting van Blokland tijdens de spitsuren voor gemotoriseerd verkeer
anders dan bestemmingsverkeer.
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de indruk ontstaat dat niet het College, maar een enkele ambtenaar alle besluiten
neemt.
10.2.13 In een aantal van de door ons onderzochte dossiers is sprake van klachten over het
handelen van bestuurders of ambtenaren. De wijze waarop klachten worden afgedaan
laat soms te wensen over: klachten worden niet altijd als zodanig herkend, de
wettelijke termijnen worden soms overschreden, de bepalingen in de Awb over
klachtprocedures worden niet altijd nageleefd. Hoewel in enkele gevallen de klager
met de toon en/of inhoud van de klachten en klachtbrieven grenzen van het
betamelijke overschrijdt, wordt in de wijze van beantwoording en woordkeuze daarbij
niet altijd de professionaliteit tot uitdrukking gebracht die van een bestuursorgaan
mag worden verwacht. Belangrijker nog is dat waar klachtenprocedures juist de
mogelijkheid tot de-escalatie bieden, de wijze waarop klachten in de door ons
onderzochte dossiers worden afgehandeld juist een tegengesteld effect op de klager(s)
blijkt te hebben. Wat daarbij opvalt, is dat het College weinig oog lijkt te hebben voor
alternatieve wijzen van geschilbeslechting, zoals bemiddeling door een onafhankelijke
derde of mediation. Een gecompliceerd dossier als dat van de HHG is binnen enkele
weken nadat op voorstel van de rechtbank mediation was toegepast, opgelost.
10.3

Conclusie met betrekking tot werkwijze en patroon

10.3.1

De bekende kernwaarden van integriteit zijn onafhankelijkheid, eerlijkheid en
betrouwbaarheid, objectiviteit, zorgvuldigheid en transparantie/openheid. Van een
structurele of regelmatige schending van deze kernwaarden is binnen de gemeente
Montfoort geen sprake. De in paragraaf 10.2 genoemde constateringen kunnen ieder
voor zich, of in ieder geval in combinatie met elkaar, wel leiden tot een situatie waarin
niet-integer gedrag kan voorkomen of in de hand wordt gewerkt. Daarom volgt in de
volgende paragraaf een aantal aanbevelingen om dat te voorkomen.

10.4

Aanbevelingen

10.4.1

Wij doen de volgende aanbevelingen:
(i)

zorg voor volledige (digitale) dossiervorming, inclusief relevante e-mails;

(ii)

voer waar mogelijk gesprekken met twee personen en maak van gesprekken
met belanghebbenden steeds een verslag en zorg dat dit verslag aan het
dossier wordt toegevoegd;

(iii)

maak gebruik van de mogelijkheden die UW Samenwerking biedt en
verbreedt de groep ambtenaren die betrokken is bij vergunningverlening en
handhaving en zorg voor meer afstand, tegenspraak en intervisie;

(iv)

leg afspraken goed vast en voorkom daarbij verwachtingen die niet kunnen
worden waargemaakt;
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(v)

volg bij het afwijken van RO-besluiten de daarvoor formele politieke en
juridische weg in plaats van het maken van afspraken of het doen van
toezeggingen;

(vi)

betracht bij dergelijke afspraken en toezeggingen in ieder geval steeds
openheid en transparantie;

(vii)

Voorkom dat de raad of individuele raadsleden onnodig op de stoel van het
College gaan/komen te zitten;

(vii)

herken klachten van burgers en handel deze professioneel en volgens de
daarvoor geldende procedures af;

(viii)

maak in gecompliceerde dossiers meer gebruik van alternatieve vormen van
geschilbeslechting, zoals bemiddeling door een derde of mediation.
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Bijlagen
1.

Protocol betreffende de vertrouwelijkheid van het integriteitsonderzoek bij de gemeente
Montfoort (vastgesteld op 25 februari 2015);

2.

Protocol betreffende de vertrouwelijkheid van het nadere onderzoek naar de zaak
Blokland bij de gemeente Montfoort (vastgesteld op 12 mei 2015);

3.

Gespreksverslag interview Schalkwijk

4.

Gespreksverslag interview Hummel

5.

Gespreksverslag interview Projectleider

6.

Gespreksverslag interview Makelaar van de gemeente

7.

Gespreksverslag interview Goedvolk

8.

Gespreksverslag interview Jansen

9.

Gespreksverslag interview Jonkers inclusief overhandigd document

10.

Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.9

11.

Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.8

12.

Gespreksverslag telefoongesprek Ambtenaar 0.8

13.

Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.5

14.

Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.2

15.

Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.6

16.

Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.1

17.

Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.7
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Protocol betreffende de vertrouwelijkheid van het integriteitsonderzoek bij de
gemeente Montfoort
Vastgesteld door de onderzoekers van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en
notarissen op 25 februari 2015.
Dit protocol geeft inzicht in de wijze waarop de onderzoekers van Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn advocaten en notarissen (hierna: de Onderzoekers) de vertrouwelijkheid garanderen van
de informatie die aan de Onderzoekers wordt verstrekt.
1.

De informatie die aan de Onderzoekers wordt verstrekt tijdens interviews en
gesprekken wordt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat zij alleen door de
Onderzoekers wordt gebruikt in het kader van het onderhavige onderzoek.

2.

De in punt 1 beschreven handelswijze geldt ook voor schriftelijke informatie die
vertrouwelijk aan de Onderzoekers wordt verstrekt.

3.

In de rapportage van de Onderzoekers zullen geen namen en andere direct tot
personen herleidbare informatie worden opgenomen. Dit geldt ook voor mededelingen
van de Onderzoekers naar buiten.

4.

De in punt 3 beschreven handelswijze geldt niet voor (oud-)bestuurders, (oud-)
raadsleden en evenmin voor derden die voorwerp zijn (geweest) van bestuursrechtelijke
(voor)procedures.

5.

In de rapportage van de Onderzoekers zal geen informatie worden opgenomen waarop
op grond van artikel 25, 55 of 86 Gemeentewet geheimhouding is opgelegd. Dit geldt
ook voor mededelingen van de Onderzoekers naar buiten.

6.

Van de interviews die de Onderzoekscommissie houdt worden gespreksverslagen
gemaakt. Ten behoeve daarvan wordt het gesprek opgenomen, tenzij de
gesprekspartner daar bezwaar tegen heeft. De opnamen worden vernietigd nadat het
gespreksverslag definitief is vastgesteld.

7.

Het gespreksverslag – dat doorgaans geen woordelijk verslag zal zijn – wordt aan de
gesprekspartner voorgelegd. Door hem/haar geconstateerde onjuistheden in het verslag
zullen, eventueel na vergelijking met de opname, worden gecorrigeerd. Bovendien kan
de betrokkene in een naschrift bij het verslag aanvullende informatie verstrekken of
nadere inzichten naar voren brengen.

8.

Het gespreksverslag wordt definitief vastgesteld nadat de reactie van de
gesprekspartner is ontvangen of nadat binnen een door de Onderzoekers gestelde
redelijke termijn geen reactie is ontvangen. Het gespreksverslag wordt niet aan derden
verstrekt.

9.

Dit protocol wordt verstrekt aan de opdrachtgever, en de inhoud ervan wordt aan een
ieder die voor een interview wordt uitgenodigd en een ieder die wordt verzocht om
schriftelijke informatie te verstrekken, ter kennis gebracht.
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Protocol betreffende de vertrouwelijkheid van het nadere onderzoek naar de zaak
Blokland bij de gemeente Montfoort
Vastgesteld door de onderzoekers van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en
notarissen op 12 mei 2015.
Dit protocol geeft inzicht in de wijze waarop de onderzoekers van Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn advocaten en notarissen (hierna: de Onderzoekers) de vertrouwelijkheid garanderen van
de informatie die aan de Onderzoekers wordt verstrekt in het kader van het nadere onderzoek
dat zij uitvoeren naar de zaak Blokland als onderdeel van het integriteitsonderzoek bij de
gemeente Montfoort.
1.

De informatie die aan de Onderzoekers wordt verstrekt tijdens interviews en
gesprekken wordt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat zij alleen door de
Onderzoekers wordt gebruikt in het kader van het onderhavige onderzoek.

2.

De in punt 1 beschreven handelswijze geldt ook voor schriftelijke informatie die
vertrouwelijk aan de Onderzoekers wordt verstrekt.

3.

In de rapportage van de Onderzoekers zullen geen namen en andere direct tot
personen herleidbare informatie worden opgenomen. Dit geldt ook voor mededelingen
van de Onderzoekers naar buiten.

4.

De in punt 3 beschreven handelswijze geldt niet voor (oud-)bestuurders, (oud-)
raadsleden en evenmin voor derden die voorwerp zijn (geweest) van bestuursrechtelijke
(voor)procedures.

5.

In de rapportage van de Onderzoekers zal geen informatie worden opgenomen waarop
op grond van artikel 25, 55 of 86 Gemeentewet geheimhouding is opgelegd. Dit geldt
ook voor mededelingen van de Onderzoekers naar buiten.

6.

Van de interviews die de Onderzoekscommissie houdt worden gespreksverslagen
gemaakt. Ten behoeve daarvan wordt het gesprek opgenomen, tenzij de
gesprekspartner daar bezwaar tegen heeft. De opnamen worden vernietigd nadat het
gespreksverslag definitief is vastgesteld.

7.

Het gespreksverslag – dat doorgaans geen woordelijk verslag zal zijn – wordt aan de
gesprekspartner voorgelegd. Door hem/haar geconstateerde onjuistheden in het verslag
zullen, eventueel na vergelijking met de opname, worden gecorrigeerd. Bovendien kan
de betrokkene in een naschrift bij het verslag aanvullende informatie verstrekken of
nadere inzichten naar voren brengen.

8.

Het gespreksverslag wordt definitief vastgesteld nadat de reactie van de
gesprekspartner is ontvangen of nadat binnen een door de Onderzoekers gestelde
redelijke termijn geen reactie is ontvangen. Het gespreksverslag wordt bij de
rapportage gevoegd.

9.

Dit protocol wordt verstrekt aan de opdrachtgever, en de inhoud ervan wordt aan een
ieder die voor een interview wordt uitgenodigd en een ieder die wordt verzocht om
schriftelijke informatie te verstrekken, ter kennis gebracht.
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Gespreksverslag interview Schalkwijk
Donderdag 28 mei 2015, 11.00 uur
1

Introductie
H.J.M. Schalkwijk is de eigenaar van het melkveehouderijbedrijf Schalkwijk V.O.F. en de
vergunninghouder. Zijn bedrijf is verplaatst van Blokland 4 te Montfoort naar het
perceel ‘Blokland naast nummer 10’.

2

Onderhandelingen voor de koopovereenkomsten
Schalkwijk geeft aan dat de gemeente Montfoort hem in 2002 benaderde voor een
gesprek, omdat de gemeente plannen had voor woningbouw, vlakbij zijn melkveebedrijf
aan de Blokland 4. In de gesprekken kwam naar voren dat enkele woningen zo dicht bij
het bedrijf kwamen dat het bedrijf op die locatie niet voorgezet zou kunnen worden.
Schalkwijk heeft aangeboden dat de gemeente elders grond voor hem zou kopen of de
grond kon ruilen tegen grond in de fase 4/5 van Hofland Oost, omdat daar ook een
woonbestemming op de grond lag. Bij het bedrijf hoorde ongeveer 30 hectare grond en
op een deel van de grond die bij het bedrijf hoorde, mocht volgens het streekplan
woningbouw plaatsvinden. Aangezien het ging om een afstand van ongeveer 600 meter
tot het bedrijf, zou dit inhouden dat het bedrijf niet verplaatst hoefde te worden.
Volgens Schalkwijk heeft de gemeente hier intern een aantal jaren over nagedacht,
maar is uiteindelijk besloten toch woningen te bouwen in fase 4/5 met als gevolg dat
het bedrijf van Schalkwijk moest worden verplaatst.
Schalkwijk geeft aan dat hij en zijn vrouw in eerste instantie geen voorstander waren
van de bedrijfsverplaatsing, omdat het op dat moment eigenlijk nog een vrij nieuw
bedrijf was (gebouwd in ‘90/’91). Ze hadden er geen behoefte aan alle sores die bij het
oprichten van een bedrijf horen nog een keer op een dergelijk korte termijn mee te
maken. Volgens Schalkwijk was voor de gemeente de bedrijfsverplaatsing de enige
mogelijke oplossing en stonden hij en zijn vrouw uiteindelijk hier toch wel voor open.
Schalkwijk is de onderhandelingen met de Projectleider en de Makelaar van de
gemeente (namens de gemeente) ingegaan. Bij de eerste twee gesprekken was ook
wethouder Hummel aanwezig om het proces te introduceren, de doelstelling van de
gesprekken helder te maken en een visie te geven waar de gesprekken toe konden
leiden. Toen de wethouder nog aanwezig was bij de gesprekken is niet heel inhoudelijk
over het afwikkelen van financiën en bestemmingsplan technische zaken gesproken,
maar meer globaal over de wensen van Schalkwijk en de gemeente. Op dat moment
heeft Schalkwijk kenbaar gemaakt dat hij naast de bedrijfsverplaatsing ook graag een
kavel in de laatste fase van Hofland Oost zou willen krijgen, in ruil voor de verplaatsing
in fase 5. De dochter was geïnteresseerd om het bedrijf op termijn voort te zetten en
het idee was dat Schalkwijk en zijn vrouw en dochter en schoonzoon op een gegeven
moment dan van woning zouden wisselen. De gemeente gaf al snel aan dat dit niet
bespreekbaar was, zegt Schalkwijk, omdat dit de gemeente te veel geld zou kosten.
Toen het plan voor de aankoop van een kavel in het nieuwbouwproject van tafel was,
werd voorgesteld te kijken of het mogelijk was om twee woningen bij het bedrijf te
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situeren. Schalkwijk geeft aan dat men zelf ook nog even heeft nagedacht of men dit
wel wilde, maar dat is besloten het traject in te gaan. In de opvolgende gesprekken
werd alles omtrent de bedrijfsverplaatsing besproken; de woningen vormden daarin
volgens Schalkwijk op dat moment slechts een detail. Hummel was bij deze gesprekken
niet meer aanwezig. Het bedrijf is met de bedrijfsverplaatsing aanzienlijk gegroeid. Het
was volgens Schalkwijk niet interessant en financieel ook niet mogelijk het bedrijf ‘te
kopiëren’. Hij zegt dat als er geen groei mogelijk was geweest hij op de oude locatie
was blijven zitten.
3

De afspraak (toezegging) van de gemeente
Hummel was niet aanwezig bij het gesprek waar gesproken werd over de twee
woningen, zegt Schalkwijk. Hij zegt dat bij deze gesprekken de Projectleider en de
Makelaar van de gemeente onderhandelden namens de gemeente. Daarnaast waren de
Makelaar van Schalkwijk, hijzelf en zijn vrouw aanwezig.
Het idee dat op de nieuwe locatie twee woningen konden worden gebouwd stond
Schalkwijk wel aan. Uiteindelijk werd overeengekomen dat een woning voor de op
termijn rustende boer gecreëerd zou worden, maar men liep al snel aan tegen de
beperkte inhoud van de tweede woning. Volgens Schalkwijk gaf de Projectleider aan dat
bij een woning altijd 50 m² bijgebouw gebouwd mag worden en dit geïntegreerd kon
worden in de woning. Van de voorwaarden, zoals maximale hoogte, zou dan worden
afgestapt, zou de Projectleider hebben gezegd. Schalkwijk zegt dat de Projectleider had
aangegeven dat het bijgebouw met bestemming als keuken of berging moest worden
aangegeven op de bouwtekening, maar dat er gebouwd kon worden zoals Schalkwijk
zelf wilde en hij geen problemen zou krijgen met de gemeente. Deze toezeggingen
werden gedaan in de laatste fase van de onderhandelingen. Volgens Schalkwijk waren
de Makelaar van de gemeente en de Makelaar van Schalkwijk aanwezig toen deze
toezeggingen werden gedaan.
Schalkwijk gaf aan dat hij er wel moeite mee had het op een dergelijke wijze aan te
pakken, maar dat de Projectleider opmerkte dat als het via het bestemmingsplan zou
worden gerealiseerd er bezwaar kon worden gemaakt en het proces dusdanige
vertraging zou kunnen oplopen dat de verplaatsing in het geheel niet door kon gaan. De
Projectleider zegde volgens Schalkwijk toe dat er niet gecontroleerd zou worden na de
bouw. Schalkwijk zegt dat de gemeente er veel belang bij had dat de woningbouw in
Hofland Oost snel doorgang zou vinden. Binnen deze context is de vergunning door
Schalkwijk aangevraagd met de 50 m² benoemd als berging, opslag, archief en kantoor
en is de bouw inderdaad niet conform de aanvraag uitgevoerd. Extern is het gebouw
identiek aan hetgeen vergund is; intern is het – met goedvinden van de Projectleider
aldus Schalkwijk – ingevuld naar eigen inzicht. Schalkwijk zegt dat, aangezien de
Projectleider onderhandelde namens het college, hij er ook geen kwaad bloed in zag
toen de Projectleider deze suggestie deed om ‘eruit te komen’.
Volgens Schalkwijk waren de twee woningen het enige breekpunt; als dit niet werd
geregeld, zou niet tot een akkoord met de gemeente zijn gekomen, was de verplaatsing
niet doorgegaan en waren de onderhandelingen gestopt. Dit was ook voor de
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Projectleider duidelijk. Schalkwijk geeft aan dat hij en zijn vrouw zich er bewust van
waren dat ze bij de onderhandelingen een eis als twee woningen op tafel konden
leggen; als je akkoord gaat en later toch iets anders wilt dan overeengekomen kregen
ze gegarandeerd nul op rekest. Bij Schalkwijk leefde op dat moment het idee ‘gemeente
tevreden, wij tevreden, klaar’.
4

Poging tot ontbinding van de overeenkomst
In november 2009 werd Schalkwijk gebeld door de Projectleider, die meldde dat de
gemeente van de overeenkomst af wilde omdat het vergunningstraject te lang duurde.
De agrarische bestemming was echter al van de oude locatie, Blokland 4, afgehaald. Dit
was onderdeel van de overeenkomst. Schalkwijk zegt dat de Projectleider hem toen
dringend verzocht om aan tafel te gaan zitten met de juristen van de gemeente om de
overeenkomst ongedaan te maken.
Schalkwijk zegt dat hij toen heeft aangegeven dat hij niet wilde praten met een jurist
van de gemeente, omdat er een overeenkomst lag en hij de gemeente daar aan zou
houden. Hij zegt in januari nog een aantal keren te zijn gebeld, waarna hij op 4 maart
2010 toch in gesprek is gegaan. Jansen was er namens Schalkwijk bij aanwezig. De
inzet van de bijeenkomst was het ongedaan maken van de koopovereenkomst.
Volgens Schalkwijk wilde de gemeente van de overeenkomst af, omdat de
nieuwbouwwoningen inmiddels in de verkoop waren maar er nog geen vergunning voor
het bedrijf van Schalkwijk was. In de overeenkomst was de voorwaarde opgenomen dat
de gemeente niet kon beginnen met bouwen voor er een vergunning was voor het
bedrijf, gekoppeld aan een boete van 1 miljoen euro. Schalkwijk zegt dat vanuit de
gemeente werd gezegd dat dit ‘zomaar’ in het contract was gekomen. Als de
overeenkomst zou zijn ontbonden, hoefde Schalkwijk zijn bedrijf niet te verplaatsen,
maar aangezien de agrarische bestemming inmiddels van de grond was gehaald zou dit
het einde van het bedrijf hebben betekend. Schalkwijk heeft in dit gesprek aangegeven
dat hij hier niet akkoord mee ging en dat de vergunning maar snel geregeld moest
worden.

5

Contacten in de periode van het bestemmingsplan
Schalkwijk geeft aan zelf nooit contact te hebben gehad met de provincie over de
kwestie rond de woningen. Wel is er contact geweest over de locatie van het bedrijf na
de verplaatsing ten opzichte van de openbare weg. Afgezien van hetgeen hij heeft
kunnen lezen in het feitenrelaas van CMS weet Schalkwijk niets van de contacten die de
gemeente en provincie met elkaar hebben gehad. Gedurende deze periode is door
Schalkwijk nooit met iemand van de gemeente gesproken over de eerder met de
Projectleider gemaakte afspraak.

6

Het gesprek van 28 maart 2012
Volgens Schalkwijk kwam de toezichthouder na afronding van de bouw langs op een
moment dat hijzelf niet thuis was. Nadat de gemeente een aanzegging tot handhaving
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had gedaan en de gemachtigde van Schalkwijk hierop had gereageerd met een
verwijzing naar de gemaakte afspraak, heeft Schalkwijk contact gehad met de
Projectleider. Schalkwijk zegt dat de Projectleider en Ambtenaar 0.2 in een gesprek op
28 maart 2012 zeiden dat hetgeen gebouwd was wel een hele vrije interpretatie was
geweest van wat de Projectleider eerder had gezegd. Schalkwijk zegt dat ze daar op dat
moment niet meer uit konden komen. De Projectleider zou de afspraak niet
uitdrukkelijk hebben ontkend, maar zou hebben gezegd dat hij het iets anders had
bedoeld, omdat het ging om een onbenoemde ruimte.
7

Het handhavingstraject
Begin 2013 heeft Jonkers op uitnodiging van Schalkwijk het bedrijf bezocht naar
aanleiding van de aanvankelijke aanzegging tot handhaving. Volgens Schalkwijk hebben
Jonkers en Ambtenaar 0.2 over het terrein en in de woning rondgelopen om te zien wat
de afwijking was ten opzichte van de vergunning. Schalkwijk zegt dat ze uit elkaar
gingen met ieder een taak; Jonkers zou aan de Projectleider vragen of hij de gemaakte
afspraak op papier wilde zetten en Schalkwijk zou bij de Makelaar van Schalkwijk
navraag doen wat hij hier nog van wist. Op 22 mei 2013 heeft de Makelaar van
Schalkwijk een brief geschreven met zijn bevindingen, die door Schalkwijk is
doorgestuurd naar Jonkers. Schalkwijk zegt dat hij Jonkers in ‘de wandelgangen’ wel
eens tegenkwam en dat Jonkers toen zei dat het zou worden geregeld. Het zat
Schalkwijk wel dwars dat er geen actie werd ondernomen.
In september 2013 kwamen Ambtenaar 0.2 en Ambtenaar 0.5 volgens Schalkwijk
kijken op het bedrijf om te zien of er een oplossing kon worden gevonden. Er is een
omgevingsvergunning aangevraagd voor zowel de legalisering van de woning als de
dierenfysiotherapiepraktijk met gewijzigde bouwtekeningen (revisie). Volgens
Schalkwijk is hier eigenlijk nooit iets mee gebeurd. Schalkwijk zegt dat hij bij het
invullen van de formulieren is geholpen door Ambtenaar 0.5 en Ambtenaar 0.2, omdat
ze de formulieren dezelfde dag nog wilden meenemen. Ambtenaar 0.5 zou hebben
gezegd dat het hier om een geringe afwijking ging en dit juridisch moest kunnen.
Schalkwijk zegt dat met Ambtenaar 0.2 en Ambtenaar 0.5 wel uitgebreid over de
afspraak is gesproken, maar dat zij aangaven daar verder niets mee te kunnen en dat
besloten werd dat zou worden gelegaliseerd.
Vervolgens kwam het handhavingsverzoek van Ronner er tussendoor. Schalkwijk zegt
dat hij in de periode tussen het verzoek van Ronner en de procedure bij de rechtbank
geen contact met de gemeente heeft gehad over de afspraak die hij had gemaakt met
de Projectleider. De gemeente heeft hierover ook geen contact gezocht met Schalkwijk.

8

De zitting van de rechtbank Midden-Nederland van 30 september 2014
Schalkwijk geeft aan dat hij voor de zitting contact heeft gehad met Ambtenaar 0.8 op
de dag van de oorspronkelijk geplande zitting naar aanleiding van een incident op zijn
bedrijfsterrein in de nacht ervoor. Ambtenaar 0.8 was op dat moment uitsluitend
betrokken bij de handhaving ten aanzien van de dierenfysiotherapiepraktijk.
Voorafgaand aan de zitting van 30 september 2014 is door Schalkwijk nooit met
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Ambtenaar 0.8 gesproken over de gemaakte afspraak. Schalkwijk merkt op dat
Ambtenaar 0.8 op de zitting zei dat hij de afspraak niet kende, maar hem verder ook
niet weersprak. Het contact van Schalkwijk met de gemeente liep in eerste instantie
alleen via de Projectleider en in het handhavingstraject met Ambtenaar 0.2.
Op de vraag waarom de rechtbank het vermoeden had dat er meer aan de hand was,
antwoordt Schalkwijk dat dit waarschijnlijk het gevolg was van de niet sterke
verdediging namens de gemeente. Voor Schalkwijk staat het adagium ‘eerlijkheid duurt
het langst’ voorop en om deze reden heeft hij de rechters ingelicht over de gemaakte
afspraak.
Volgens Schalkwijk zijn een aantal zaken ter zitting niet goed overgekomen en dan ook
niet correct in het proces-verbaal terechtgekomen. Zo zijn er twee gesprekken gevoerd
waar Hummel bij was geweest, terwijl de Makelaar van de gemeente en de Projectleider
bij alle gesprekken aanwezig waren. Bij het gesprek waaraan wordt gerefereerd in het
proces-verbaal was Hummel niet aanwezig. Schalkwijk benadrukt dat hij Hummel nooit
over deze kwestie heeft gesproken.
9

Met betrekking tot het feitenrelaas van CMS
Schalkwijk merkt op dat sommige ‘feiten’ in het feitenrelaas van CMS niet zouden
kloppen. Hij geeft aan nooit te zijn gevraagd hieraan mee te werken.
Voorbeelden:
•

Op pagina 5 staat dat er een brief van 21 juli 2009 van de Makelaar van de gemeente
namens Schalkwijk is opgesteld, maar dit is onmogelijk aangezien de Makelaar van de
gemeente onderhandelde namens de gemeente en niet namens Schalkwijk.

•

Op pagina 17 staat dat op 4 maart 2010 een gesprek zou hebben plaatsgevonden
blijkens een gespreksverslag, maar Schalkwijk zegt dat het gesprek helemaal niet ging
over hetgeen daar staat genoemd. Dit ging namelijk over de ontbinding van de
overeenkomst. In het feitenrelaas staat dat de vergunningaanvraag toen snel is
ingediend, terwijl de vergunning er al in november 2008 lag conform de gesloten
overeenkomst.

•

De agrarische beoordelingscommissie heeft volgens Schalkwijk nooit met Schalkwijk of
zijn dochter gesproken en er is nooit gezegd dat zijn dochter het bedrijf niet gaat
overnemen.
Aan Schalkwijk is aangeboden dat hij desgewenst bij de onderzoekers aan kan geven
waar het feitenrelaas naar zijn inzien deels niet overeenstemt met de daadwerkelijke
feitelijke situatie.
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Gespreksverslag interview Bert Hummel
Maandag 18 mei 2015, 12:30 uur
1

Introductie
Bert Hummel heeft als wethouder in de gemeente Montfoort de portefeuille financiën en
ruimtelijke ordening gehad, inclusief het buitengebied, milieubeheer en milieubeleid.
Hummel heeft in het kader van de ruimtelijke ordening een aantal keer onenigheid
gehad met agrariërs uit de gemeente, waaronder met Harry Schalkwijk als
vertegenwoordiger van de LTO. De burgemeester had een wat teruggebrachte
portefeuille op verzoek van de raad. Wethouder Vinkenburg deed onder meer alles op
het gebied van welzijn. Het college deed, gelet op het feit dat het een kleine gemeente
betreft, veel met zijn drieën.
Naast het wethouderschap was Hummel consultant voor één à twee dagen in de week.
Het wethouderschap was een parttime functie.
Hummel is tijdens zijn periode als wethouder gestopt, omdat hij werd gevraagd voor de
functie van manager public finance bij de BNG-bank. Wethouder Goedvolk heeft
Hummel toen opgevolgd.
Hummel heeft twee notitieboeken met persoonlijke aantekeningen uit zijn tijd als
wethouder meegebracht naar het interview en aangegeven dat de onderzoekers
daarover mogen beschikken. Verder heeft Hummel alle stukken bij de gemeente
achtergelaten voor zijn opvolger.
Hummel heeft aangegeven naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank MiddenNederland van 10 december 2014 overleg te hebben gehad met de Projectleider en
Paulien Goedvolk (zijn opvolgster) om de feiten betreffende de verplaatsing van het
bedrijf van Schalkwijk op een rijtje te krijgen.
Voorts heeft Hummel aangegeven dat hij zich niet minutieus heeft voorbereid op het
interview, omdat hij blanco het gesprek in wil gaan en dat hij heeft afgezien van
juridische bijstand, omdat hij niets te verbergen zou hebben.

2

De periode tussen 31 augustus 2008 en januari 2015
Hummel geeft aan na zijn aftreden op 31 augustus 2008 geen inhoudelijke bemoeienis
meer te hebben gehad met de zaak Blokland. Hij heeft hier tot begin januari 2015 geen
vragen over gekregen en er is geen contact met hem geweest over de vraag of er
toezeggingen zijn gedaan. Wel heeft Marieke Lejeune, de fractievoorzitter van
Progressief Akkoord, ergens in de periode tussen 31 augustus 2008 en de uitspraak van
de Rechtbank Midden-Nederland gevraagd naar het financiële resultaat van de
bedrijfsverplaatsing. Meer specifiek stelde zij de vraag of die verplaatsing daadwerkelijk
nodig was. Hummel heeft toen geantwoord dat de bedrijfsverplaatsing daadwerkelijk
nodig was, omdat de nieuwbouwwijk winst zou opleveren voor de gemeenschap. Die
winst is volgens Hummel ook geboekt.
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Hummel is lid van de PvdA. Voorheen, ook na zijn wethouderschap, hielden de PvdAleden maandelijks een bijeenkomst om de landelijke, provinciale en lokale politieke
situatie te bespreken. Ook tijdens die bijeenkomsten is voor zover Hummel zich kan
herinneren niet gesproken over de zaak Blokland.
In januari 2015 heeft Lejeune contact opgenomen met Hummel en hem gewezen op de
uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. Hij werd toen uitgenodigd voor een
bijeenkomst met het bestuur en de raadsleden van Progressief Akkoord, alwaar hem
duidelijk werd dat zijn naam bij de rechtbank is genoemd. Dat maakte hem in eerste
instantie erg boos. Op die avond heeft Hummel telefonisch contact opgenomen met zijn
projectleider van toen, de Projectleider, en hem de open vraag gesteld of Hummel
destijds toezeggingen heeft gedaan die hij niet had moeten doen. Hummel heeft dat
gesprek met de luidspreker van zijn telefoon aan gevoerd, zodat iedereen mee kon
luisteren naar zijn vraag en naar het antwoord van de Projectleider. De Projectleider
antwoordde dat de gang van zaken zoals die is beschreven nooit zo is gegaan.
Later is Hummel gevraagd voor interviews, maar hij heeft die uitnodigingen telkens
afgeslagen en gepleit voor een feitenrelaas en voor een openbaar verhoor door
deskundigen die op voldoende afstand van de gemeente staan.
Juist omdat Hummel in de periode na zijn wethouderschap nooit is gevraagd naar de
bedrijfsverplaatsing, was hij zo boos toen hij de stukken onder ogen kreeg waarin hij
wordt beschuldigd van het doen van toezeggingen. Burgemeester Jansen en wethouder
Jonkers kennen Hummel en komen hem regelmatig tegen, maar hebben nooit gevraagd
naar de vermeende afspraak. Ook Ambtenaar 0.8 heeft in het kader van de procedure
bij de rechtbank nooit iets aan Hummel gevraagd. Dat Schalkwijk Hummel aanwijst als
wethouder die toezeggingen zou hebben gedaan over de ruimere bouw, neemt Hummel
hem niet zozeer niet kwalijk. Hummel noemt dat het voor hem onverteerbaar is dat een
verklaring van een agrariër voor waar wordt aangenomen en dat het college vervolgens
Hummel daarvan niet op de hoogte stelt.
Hummel heeft de processtukken via Lejeune onder ogen gekregen tijdens genoemde
bijeenkomst met Progressief Akkoord. Dat document was afkomstig van de
procesvertegenwoordiger bij de rechtbank van Schalkwijk. In zijn tijd als wethouder
heeft Hummel die procesvertegenwoordiger regelmatig gevraagd om de tegenpartij van
de gemeente bij te staan om de kwaliteit van procedures omhoog te krijgen. Ook die
procesvertegenwoordiger heeft gezegd dat hij niks gelooft van wat er is beweerd.
Hummel heeft vervolgens allerlei personen op de hoogte gebracht met wie hij tijdens
zijn wethouderschap heeft samengewerkt, zoals oud-wethouders en de oudgemeentesecretaris. Een aantal van hen waren nog niet bekend met de uitspraak van
de Rechtbank Midden-Nederland, terwijl die uitspraak volgens Hummel wel relevant
voor hen is. Mocht er iets zijn voorgevallen tijdens het wethouderschap van Hummel,
dan heeft een ambtenaar dat mogelijk gemeld bij de thans oud-gemeentesecretaris.
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Gesprekken met Schalkwijk
De Projectleider heeft alle onderhandelingen en gesprekken gevoerd met Schalkwijk.
Daarbij waren veelal de Makelaar van de gemeente (de taxateur van de gemeente) en
de Makelaar van Schalkwijk (de adviseur van Schalkwijk) aanwezig. Hummel is in totaal
twee keer bij een gesprek met Schalkwijk aanwezig geweest: de eerste keer betreft een
bijeenkomst waarbij contracten tussen de gemeente en Schalkwijk zouden worden
ondertekend, de tweede keer betreft een later gesprek, in Hummels herinnering na de
ondertekening van de contracten, met de heer en mevrouw Schalkwijk op het
stadskantoor van Montfoort. Daarbij was ook de Projectleider en een tweede
ambtenaar (waarschijnlijk een jurist) aanwezig. Het gesprek ging over het gebrek aan
voortgang volgens Schalkwijk.

4

Het ondertekeningsgesprek – de koopovereenkomst en de toegezegde
inspanning
Het ondertekeningsgesprek heeft volgens Hummel in mei 2008 plaatsgevonden.
Hummel had voor dit gesprek een machtiging van het college meegekregen om
contracten te kunnen ondertekenen. Bij dat gesprek waren naast Hummel en
Schalkwijk, de volgende personen aanwezig: de Projectleider, een jurist van de
gemeente (Ambtenaar 0.1 of Ambtenaar 0.3), de Makelaar van de gemeente en de
Makelaar van Schalkwijk. Hummel merkt op dat hij altijd een jurist meenam naar dit
soort bijeenkomsten. Voorts merkt hij op dat genoemde personen ook bereid zijn om te
getuigen in het kader van het integriteitsonderzoek.
Tot verbazing van Hummel begon Schalkwijk tijdens het ondertekeningsgesprek over
een kavel voor zijn dochter in de nieuwbouwwijk en begon hij daarover te
onderhandelen. Hummel heeft toen gezegd dat Schalkwijk voor een kavel net als ieder
ander moet inschrijven en dat dat los staat van de bedrijfsverplaatsing. Toen stelde
Schalkwijk de verruiming van de constructie van de rustende boer met aanleunwoning
voor, omdat hij voornemens was om binnen vijf jaar te stoppen met werken. Het ging
om een ruimere toepassing dan dat in de conceptcontracten was afgesproken. Hummel
was op deze poging van Schalkwijk tot onderhandeling niet voorbereid; hij ging ervan
uit dat het gesprek slechts de ondertekening van contracten zou betreffen. Hummel
heeft vervolgens tijdens dat gesprek tegen Schalkwijk gezegd dat die constructie
planologisch moet worden afgestemd met de provincie en voorgesteld dat Schalkwijk
daar verder met de Projectleider over zou overleggen, die dan een brief naar de
provincie zou kunnen sturen om de mogelijkheden te onderzoeken.
Er is tijdens het ondertekeningsgesprek de afspraak gemaakt dat de koopovereenkomst
zou worden gesloten zoals deze uiteindelijk ook is gesloten. Daarnaast is mondeling
afgesproken dat de gemeente zich zou inspannen om te zoeken naar mogelijkheden
voor Schalkwijk om de bouw te verruimen ten behoeve van een woning voor zijn
dochter, binnen de grenzen van de wet. Dat laatste betrof een inspanningsverplichting
en geen resultaatsverplichting. Hummel heeft Schalkwijk er nadrukkelijk op gewezen
dat een mogelijke verruiming zou moeten worden geaccordeerd door het college en
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door de raad en dat de provincie uiteindelijk gaat over het buitengebied. Dat is ook
herhaald door de Projectleider of door de aanwezige jurist. Het gesprek is aan het einde
nog een keer gerecapituleerd. De mondelinge afspraak ging volgens Hummel absoluut
niet verder dan een inspanningsverplichting.
Tijdens het ondertekeningsgesprek zijn volgens Hummel allerlei concept koop- en
verkoopovereenkomsten ondertekend. De definitieve koop- en verkoopovereenkomsten
zijn later ondertekend. Hij beschikt echter niet meer over de originele stukken, omdat
hij die destijds heeft achtergelaten voor zijn opvolger. De koopovereenkomst is volgens
Hummel afgestemd door de Projectleider met een ambtenaar bij de provincie. Later is
daar nog een brief van de Projectleider achteraan gegaan om alles te formaliseren en te
kijken wat er wel en wat er niet zou kunnen.
Zelfs al zou de koopovereenkomst op de dag van het gesprek waar Hummel bij
aanwezig was wel zijn getekend, dan zou Hummel alsnog de afspraak hebben gemaakt
dat zou worden gekeken of de bouw zou kunnen worden verruimd. Dit omdat dat een
uitdrukkelijk verzoek van Schalkwijk was. Volgens Hummel moet je als gemeenschap
het probleem van een agrariër oplossen als dat wordt veroorzaakt doordat de gemeente
iets wil. Hummel heeft daarbij tegen Schalkwijk gezegd dat zowel de gemeente als
Schalkwijk zich in dat kader aan de regels moeten houden, zeker omdat naar
Schalkwijk werd gekeken door andere agrariërs die hem de bedrijfsverplaatsing niet
leken te gunnen. De gemeente zou ook niet gebaat zijn bij vertraging van het
nieuwbouwproject door juridische gebreken aan de besluitvorming.
Vraag is of Schalkwijk ook zou hebben getekend als de mondelinge afspraak niet zou
zijn gemaakt. Hummel wijst in reactie daarop op het feit dat Schalkwijk tijdens het
gesprek emotioneel was over het moeten verlaten van de oude boerderij en op het feit
dat Schalkwijk niet veel vertrouwen had in de gemeente. Hummel heeft geprobeerd
vertrouwen uit te stralen door uit te leggen hoe procedures werken en door te zeggen
dat de afspraken uit de overeenkomsten door de gemeente zullen worden nagekomen.
Schalkwijk leek daar echter geen vertrouwen in te hebben. Schalkwijk kan echter
hetgeen mondeling is afgesproken volgens Hummel niet anders hebben begrepen dan
dat zou worden gekeken of een ruimere bouw binnen de regels mogelijk zou zijn.
Van dit gesprek zijn geen aantekeningen gemaakt. De mondelinge afspraak is zonder
overleg met het college gemaakt en is ook niet in het college gemeld. Er is geen
collegebesluit over. Het was voor Hummel een generieke inzet om bij verzoeken van
inwoners of bedrijven altijd eerst te kijken wat er wel kan. Er werd dan ambtelijk
voorbereid of iets kon en of iets ook binnen het beleid paste in verband met
precedentwerking.
Het zoeken naar mogelijkheden voor verruiming is na het ondertekeningsgesprek in
gang gezet. De Projectleider had eerder in de onderhandelingsfase al over de
constructie van de aanleunwoning voor de rustende boer gesproken. Daarover heeft de
Projectleider Hummel geïnformeerd. Hummel heeft aangegeven dat gekeken zou
moeten worden naar wat mogelijk is. Bij een andere agrariër was een tweede woning
eerder niet toegestaan en Hummel wilde geen precedent scheppen. De Projectleider
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heeft vervolgens een gesprek gevoerd met een ambtenaar bij de provincie om te
onderzoeken of een aanleunwoning tot de mogelijkheden zou behoren.
Schalkwijk gaf echter aan meer te willen. Vervolgens is met hem gesproken over de
varkensschuren die gesloopt zouden worden. In die varkensschuren zat asbest. Hummel
had de voorkeur dat een bedrijf de varkensschuren zou slopen in plaats van de
gemeente, zodat de gemeente geen verantwoordelijkheid zou hebben en alleen maar
toezicht hoefde te houden. Onderzocht is of dat in een ruimte-voor-ruimte-regeling zou
kunnen worden meegenomen. De stallen zouden dan worden gesloopt en als gevolg
daarvan zou de bedrijfsruimte dan wat ruimer mogen. Er is toen gezegd dat indien
ervoor zou worden gekozen om dit pad volgen, dat aan het college en aan de raad zou
moeten worden voorgelegd.
Met Goedvolk of de Projectleider heeft Hummel bij zijn vertrek bij de gemeente
Montfoort nog over de kwestie Schalkwijk gesproken. In de tijd dat Hummel wegging,
kwam er namelijk nog een brief van de provincie.
5

Het ondertekeningsgesprek – ruimer bouwen dan vergund
Hummel woont in Montfoort en heeft uitzicht op het erf van Schalkwijk. Hummel heeft
zich er sterk over verbaasd dat er uiteindelijk niet conform het koopcontract, het
bestemmingsplan en de vergunning is gebouwd. Die verbazing heeft hij ook geuit bij
burgemeester Jansen.
Hummel merkt op dat de mogelijkheid om anders te bouwen dan vergund tijdens het
ondertekeningsgesprek niet aan de orde geweest. Schalkwijk heeft tijdens dat gesprek
wel heel nadrukkelijk gezocht naar ruimte om dat te kunnen doen. Toen heeft Hummel
samen met de Projectleider duidelijk gemaakt dat dat geen optie is en hebben zij
benadrukt dat zowel de gemeente als Schalkwijk zich aan de regels moet houden bij de
bedrijfsverplaatsing. De gemeente wilde geen problemen met de bouw van de
nieuwbouwwijk. Wel is tegen Schalkwijk gezegd dat als hij later zou willen verbouwen of
uitbreiden hij daar dan tegen die tijd een vergunning voor zou kunnen aanvragen. Eerst
zou de verplaatsing moeten worden geregeld, later zou dan een verbouwing of
uitbreiding aan de orde kunnen worden gesteld. Het gesprek hierover heeft ongeveer
twintig minuten geduurd. De Projectleider heeft het feit dat niet buiten de regels om
zou kunnen worden gebouwd, herhaald. Hummel merkte dat de Projectleider het
vervelend vond dat Schalkwijk weer begon te onderhandelen.
Hummel merkt op dat hij als wethouder juist erg gericht was op handhaving,
bijvoorbeeld met het terug laten bouwen van dakkappellen die groter werden gebouwd
dan was vergund.
Hummel verklaart dat de mogelijkheid om anders te bouwen dan zou worden vergund,
niet is afgesproken met Schalkwijk. De verklaring van Schalkwijk dat in afwijking van
de vergunning zou mogen worden gebouwd, is volgens Hummel niet waar.
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Gesprek op het stadskantoor
Later, na het ondertekenen van de koopovereenkomst, zijn Schalkwijk en zijn vrouw
nog een keer op het stadskantoor geweest. Toen hebben Hummel, de Projectleider en
een jurist (Ambtenaar 0.1 of Ambtenaar 0.3) met de heer en mevrouw Schalkwijk
gesproken. Hummel denkt dat zij vooral naar de gemeente kwamen om na te gaan of
de contracten wel werden nagekomen. Het leek of Schalkwijk daar geen vertrouwen in
had. Het gesprek ging met name over het tempo; Schalkwijk was bang voor ontbinding
en had kennelijk belang bij tempo. Hummel weet niet meer of dat gesprek ook is
gegaan over de vraag of de mondeling gemaakte afspraak over de
inspanningsverplichting wel werd nagekomen. Ook tijdens dit tweede gesprek is de
mogelijkheid om anders te bouwen dan de vergunning niet aan de orde geweest. Een
dergelijke afspraak past niet in het referentiekader van Hummel.
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Gespreksverslag interview Projectleider
Dinsdag 2 juni 2015, 10:00 uur

1

Introductie
De Projectleider zat in het aanjaagteam woningbouw van de provincie Utrecht en was
onder andere de projectleider van het nieuwbouwproject Hofland Oost van de
gemeente Montfoort. Hij is vanaf de zomer van 2007 tot en met 31 mei 2012 op basis
van inhuur werkzaam geweest bij de gemeente, in een samenwerkingsverband met
de provincie. De overeenkomst tussen de Projectleider en de gemeente werd
beëindigd in verband met de financiële crisis en uitbreiding van de afdeling projecten
van de gemeente.

2

De bedrijfsverplaatsing
De Projectleider geeft aan dat de opdracht aan hem was om snelheid te maken in het
project Hofland Oost. Daarbij deed het probleem Schalkwijk zich voor: het
nieuwbouwproject lag in de geurzone van zijn bedrijf. Hij vertelt dat voor zijn komst
al eerder iets aan de orde was geweest met Schalkwijk en diens bedrijf bij de
gemeente Montfoort. De Projectleider had de indruk dat de raad niet erg positief was
over Schalkwijk en hem weinig gunde.
Volgens de Projectleider waren er twee manieren om om te gaan met het bedrijf van
Schalkwijk bij de bouw van Hofland Oost. Ten eerste kon de gemeente ervoor kiezen
om het bedrijf van Schalkwijk te laten staan waar het stond en minder woningen te
bouwen. In dit verband had de geurzone van het bedrijf wellicht nog kunnen worden
beperkt, met mogelijke procedures en vertragingen tot gevolg. De tweede optie was
de bedrijfsverplaatsing. De Projectleider geeft aan dat er veel maatschappelijke druk
stond op het woningbouwprogramma. Op basis van verschillende (reken)modellen
kwam hij tot de conclusie dat de beste optie was om met Schalkwijk te gaan
onderhandelen over een bedrijfsverplaatsing. De Projectleider heeft ter
ondersteuning van die conclusie een uitdraai van de overeenkomst voor de
grondaankopen in het kader van de bedrijfsverplaatsing meegenomen naar het
interview en overhandigt deze.
De Projectleider schakelde de Makelaar van de gemeente in om namens de
gemeente te onderhandelen met de Makelaar van Schalkwijk, die namens Schalkwijk
onderhandelde. Volgens de Projectleider verliepen de onderhandelingen moeizaam,
mede omdat Schalkwijk een slimme man is die het onderste uit de kan probeerde te
halen. In eerste instantie wilde Schalkwijk voor zijn dochter een kavel in Hofland
Oost krijgen, maar dit was voor de gemeente niet acceptabel. Toen de
onderhandelingen min of meer rond waren bleef de wens van Schalkwijk om een zo
groot mogelijk woonhuis te krijgen op tafel liggen, waarbij het argument was dat zijn
dochter en schoonzoon op termijn het bedrijf zouden overnemen. De Projectleider
geeft aan dat toen de constructie met de woning voor de rustende boer is bedacht.
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De Projectleider zegt dat bij het berekenen van de mogelijke inhoudsmaten van de
panden werd geanticipeerd op provinciaal beleid, waarbij een woning van 750 m³
mogelijk zou zijn. De provincie trapte volgens de Projectleider op het laatste moment
op de rem en stond deze inhoudsmaat niet toe. De Projectleider zegt dat Schalkwijk
gedurende het hele proces geprobeerd heeft het maximale uit de bedrijfsverplaatsing
te halen, wat de Projectleider hem overigens niet verwijt. Op het moment dat
Schalkwijk over de grenzen van de inhoudsmaten wilde gaan, heeft de Projectleider
hem hier echter wel op aangesproken en tegen hem gezegd dat de gemeente dat niet
zou toestaan.
De Projectleider geeft aan dat hij Schalkwijk ook meermaals heeft ontraden om over
de inhoudsgrenzen heen te gaan, omdat het hem niet gegund zou worden door de
raad en, meer in het algemeen, binnen de gemeenschap van Montfoort op onbegrip
zou stuiten. De Projectleider zegt dat hij duidelijk heeft aangegeven dat binnen de
grenzen van de wet moest worden gehandeld, ook door de gemeente. Binnen die
grenzen zou er wel alles aan worden gedaan om een zo groot mogelijke woning te
realiseren. Hierbij moet volgens de Projectleider worden gedacht aan de 10%ontheffing. Voorwaarde was daarbij wel dat de woning zou voldoen aan de eisen van
welstand.
De eerste bouwtekeningen die werden ingediend door Schalkwijk deugden volgens de
Projectleider niet. De Projectleider is daar vervolgens achteraan gegaan en heeft
gezegd dat nieuwe bouwtekeningen moesten worden ingediend met de maten erbij
zoals contractueel was overeengekomen. Nadat de nieuwe plannen met bijhorende
bouwtekeningen waren ingediend, is de bouw van start gegaan. De Projectleider geeft
aan dat, na enig gesteggel met de provincie over de positionering van de gebouwen,
alles voor zijn gevoel toen goed was geregeld.
3

Tijdens de bouw
De Projectleider zegt dat hij tijdens de bouw (naar schatting ongeveer twee maanden
voor de oplevering) werd aangesproken door Ambtenaar 0.8, die hem meldde dat iets
fout ging in de woning van Schalkwijk. Er stond een keuken in de ruimte waar een
kantoor was ingetekend. Vermoed werd dat die ruimte niet bedoeld was voor het
bedrijf, maar voor de woning. De Projectleider en Ambtenaar 0.8 vermoedden dat een
bouwmuur niet geplaatst zou worden en er geen scheiding zou worden aangebracht
tussen het kantoorgedeelte en het werkruimgedeelte en de woning.
De Projectleider geeft aan dat hij tegen Ambtenaar 0.8 heeft gezegd dat er moest
worden gehandhaafd en dat Ambtenaar 0.8 dit moest melden aan Schalkwijk. De
Projectleider zegt dat Ambtenaar 0.8 vervolgens bij hem terugkwam en aan de
Projectleider meldde dat Schalkwijk had gezegd dat er zo gebouwd mocht worden van
de gemeente. Volgens de Projectleider heeft hij toen gezegd dat er niets was
afgesproken en er wat hem betreft moest worden gehandhaafd, tenzij Ambtenaar 0.8
en zijn collega’s hier anders over dachten. Uiteindelijk is er een brief met het
voornemen tot handhaving gestuurd aan Schalkwijk.
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4

Het gesprek van 28 maart 2012
Ambtenaar 0.8 klopte volgens de Projectleider ook daarna nog meermaals bij de
Projectleider aan met de mededeling dat Schalkwijk bleef volhouden dat er een
afspraak was gemaakt. De Projectleider zegt dat hij Schalkwijk om die reden
vervolgens heeft uitgenodigd op het gemeentehuis om hem aan te horen. Dit gesprek
heeft plaatsgevonden op 28 maart 2012 om 11.00 uur. Van dit gesprek is geen
verslag gemaakt en de Projectleider beschikt niet meer over de eventueel gemaakte
aantekeningen. Ambtenaar 0.8 kon hier niet bij aanwezig zijn en, omdat de
Projectleider het belangrijk vond dat er meer mensen aanwezig waren dan alleen
hijzelf, heeft Ambtenaar 0.8 collega Ambtenaar 0.2 aan dit gesprek laten deelnemen.

Volgens de Projectleider stelde de advocaat van Schalkwijk dat het bouwen en het
gebruik in afwijking van de omgevingsvergunning niet zo moeilijk moest zijn. De
Projectleider zegt dat hij toen heeft aangegeven dat hij meermaals aan Schalkwijk
heeft uitgelegd dat de gemeente binnen de grenzen zou blijven, dat hetgeen overeen
was gekomen na moest worden gekomen en dat het anders bouwen of gebruiken niet
zou worden toegestaan. In dit gesprek is niet besproken met wie, wanneer en in
welke setting de eventuele afspraak zou zijn gemaakt. De Projectleider heeft tijdens
dit gesprek aangegeven dat er nog een verzoek kon worden ingediend voor
aanpassing van de vergunning. Dit verzoek is later ingediend en afgewezen, zegt de
Projectleider.
5

Het handhavingstraject
De Projectleider was per 1 juni 2012 niet meer werkzaam bij de gemeente. Hij geeft
aan dat hij het vervelend vindt dat na zijn vertrek de handhaving is blijven liggen en
er niets meer is gebeurd. Hij kent Ronner niet persoonlijk en heeft nooit contact met
hem gehad, maar hij vermoedt dat de frustratie van Ronner voorkomt uit de
ligboxstallen en de overlast die de stallen veroorzaken. De Projectleider noemt het
feit dat destijds niet is gehandhaafd en/of niet wetmatig een oplossing is gezocht ten
aanzien van Schalkwijk knullig.

6

De procedure bij de rechtbank
De Projectleider werkte niet meer bij de gemeente ten tijde van de procedure bij de
rechtbank en de zitting van 30 september 2014. Over het feit dat Ambtenaar 0.8 ter
zitting heeft verklaard dat hij “eerst ook niet van de afspraak wist”, merkt de
Projectleider op dat dit suggereert dat Ambtenaar 0.8 eerst niet op de hoogte was
van een afspraak maar later wel en dat hij altijd heeft gedacht dat er iets was
afgesproken. De Projectleider vermoedt dat Ambtenaar 0.8 zich op dat moment niet
goed realiseerde wat hij zei.
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Ten aanzien van het feit dat in het proces-verbaal staat dat de woning is aangepast in
overleg met de gemeente merkt de Projectleider op dat hier een aantal dingen door
elkaar zijn gehaald. De eerste aanvraag werd niet gehonoreerd omdat de gebouwen
op de tekening te groot waren. De Projectleider heeft naar aanleiding van deze
tekeningen gebeld met de architect om door te geven wat wel was toegestaan. Hij
geeft uitdrukkelijk aan dat hij nooit heeft gezegd dat bij het bouwen of het gebruiken
afgeweken zou kunnen worden van de vergunning. Het klopt volgens de Projectleider
wel dat het altijd de insteek is geweest van Schalkwijk dat er twee woningen zouden
worden gebouwd, maar de Projectleider ontkent dat de gemeente met Schalkwijk
heeft afgesproken dat gebouwd kon worden in strijd met de vergunning.
7

Met betrekking tot een eventuele afspraak met Schalkwijk
Gevraagd wordt naar het gesprek waarin volgens de verklaring van Schalkwijk de
afspraak is gemaakt omtrent het bouwen en het gebruik in afwijking van de
omgevingsvergunning. Bij dat gesprek zouden Hummel, de Makelaar van de
gemeente, de Projectleider en Schalkwijk volgens Schalkwijk aanwezig zijn geweest.
De Projectleider antwoordt dat een dergelijke afspraak niet met hem is gemaakt. De
Projectleider geeft aan dat hij destijds een aantal keren geïrriteerd raakte door
Schalkwijk, bijvoorbeeld doordat de eerste bouwtekeningen die werden ingediend niet
in overeenstemming waren met hetgeen overeen was gekomen.
Op de vraag of ooit is besproken met Schalkwijk dat anders gebouwd zou kunnen
worden dan vergund, antwoordt de Projectleider ontkennend. Hij geeft aan niet te
begrijpen dat Schalkwijk op de zitting heeft verklaard dat er een afspraak was,
omdat hem meermaals was gezegd dat hier geen sprake van was. Ook is Schalkwijk
dit nogmaals op 28 maart 2012 ten overstaan van anderen meegedeeld en heeft
Schalkwijk ook niet aangegeven hoe en wanneer er dan een afspraak zou zijn
gemaakt. Dat geen sprake was van een afspraak ziet de Projectleider ook bevestigd
in het feit dat de advocaat van Schalkwijk op 29 mei 2012 naar aanleiding van het
gesprek van 28 maart 2012 een brief stuurde waarin staat dat er wellicht sprake zou
kunnen zijn van een verkeerde interpretatie van de afspraken.
De Projectleider benadrukt dat hij de afspraak waar Schalkwijk naar heeft verwezen
tijdens de zitting niet heeft gemaakt. Hij geeft aan bereid te zijn dit ook onder ede te
verklaren. Op de vraag of de afspraak wellicht met iemand anders zou kunnen zijn
gemaakt, antwoordt de Projectleider dat hij het raar zou vinden als dat het geval zou
zijn. Hij geeft aan dat alleen al vanwege de persoonlijke positie van Schalkwijk binnen
de gemeente en de maatschappelijke controle en druk, men binnen de grenzen bleef.
De randen van wat wettelijk mogelijk was werden bij de bedrijfsverplaatsing wel
opgezocht, maar de gemeente is niet over de randen heengegaan. Dat betekent
volgens de Projectleider dat hij nooit heeft toegezegd dat Schalkwijk bij de bouw en
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het gebruik mocht afwijken van de omgevingsvergunning.
Gewezen wordt op het feit dat de Makelaar van Schalkwijk in een brief van 22 mei
2013 verklaart dat tijdens de onderhandelingen met de gemeente Montfoort
mondeling is overeengekomen dat de bedrijfsruimte geïntegreerd mocht worden in de
aanleunwoning en dat in de vergunningaanvraag dit bijgebouw als zodanig zou
worden benoemd, maar dat bij realisatie het bijgebouw onderdeel mocht uitmaken
van de aanleunwoning en ook als zodanig mocht worden gebruikt. De Projectleider
zegt dat hij zich niet kan voorstellen dat dit klopt. Volgens de Projectleider zou er
sprake kunnen zijn geweest van ‘wishful thinking’ aan de zijde van Schalkwijk, maar
de Projectleider heeft nooit toegezegd dat er niet zou worden gehandhaafd bij
afwijking van de omgevingsvergunning. Verder geeft de Projectleider aan dat hij een
keer na de opening van de nieuwe stallen op het erf van Schalkwijk is geweest. De
Projectleider is toen niet in de woning van Schalkwijk geweest.
Voor zover de Projectleider weet is de vermeende afspraak ook niet gemaakt door
wethouders Hummel of Goedvolk. Volgens de Projectleider had hij met Hummel en
Goedvolk afgesproken dat hij in de voorhoede plaats zou nemen, zodat zij geen
afspraken zouden maken waar ze niet op terug zouden kunnen komen. Hummel en
Goedvolk hebben zich hier volgens de Projectleider altijd aan gehouden. Met Jonkers
heeft de Projectleider een dergelijke afspraak niet kunnen maken, omdat Jonkers
meer zelfstandig de gesprekken aanging met bedrijven en burgers. De Projectleider
heeft geen aanwijzingen dat Jonkers over de onderhavige kwestie met Schalkwijk
heeft gesproken.

De Projectleider heeft sinds zijn vertrek bij de gemeente geen contact meer gehad
met mensen over deze kwestie. Hij geeft aan dat hij verwachtte dat hij zou worden
gebeld voor hulp, documenten of het schrijven van een relaas. De Projectleider zegt
dat hij verbaasd is omdat hij nooit door iemand is gebeld over een eventuele afspraak
met Schalkwijk.
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Gespreksverslag interview Makelaar van de gemeente
Donderdag 11 juni 2015, 10:00 uur
1

Introductie

Medio 2007 is de Makelaar van de gemeente als makelaar door de Projectleider
namens de gemeente betrokken bij de onderhandelingen met Schalkwijk en de
Makelaar van Schalkwijk over de bedrijfsverplaatsing.
De Makelaar van de gemeente is niet betrokken geweest bij de
bestemmingsplanprocedure en de planmatige afwegingen. Zijn betrokkenheid is
beperkt gebleven tot de gesloten overeenkomsten en de onderhandelingen over de
aan Schalkwijk te betalen vergoeding voor de bedrijfsverplaatsing. De contacten met
de gemeente en de provincie verliepen via de Projectleider.
2

Verloop onderhandelingen
Volgens de Makelaar van de gemeente had Schalkwijk op de oude bedrijfslocatie een
grotere woning (700 m³) dan op basis van het bestemmingsplan zou zijn toegestaan
op de nieuwe locatie. Hij zegt dat de gemeente in 1991 eigenlijk niet had moeten
toestaan dat het oude bedrijf gebouwd zou worden, maar in het kader van de
ruilverkaveling kon de gemeente destijds niet zomaar weigeren een dusdanig grote
woning in het buitengebied te bouwen. De Makelaar van de gemeente zegt dat men
destijds al had kunnen inschatten dat de oude locatie van het bedrijf van Schalkwijk in
de toekomst problemen op zou gaan leveren, aangezien ook in de jaren negentig door
de gemeente al grond werd aangekocht voor bouwlocaties.
De Makelaar van Schalkwijk had een rapport opgesteld op basis waarvan werd
onderhandeld met de Makelaar van de gemeente. De Makelaar van de gemeente had
daarbij aangegeven dat binnen de wettelijke kaders moest worden gebleven.
Vervolgens is men op zoek gegaan naar een nieuwe bedrijfslocatie voor Schalkwijk.
Schalkwijk had in eerste instantie voor wat betreft een tweede woning zijn oog laten
vallen op een bouwkavel in de nieuwbouwwijk Hofland Oost. De Makelaar van de
gemeente heeft contact gehad met de Makelaar van Schalkwijk om uit te leggen dat
een dergelijke transactie niet plaats zou vinden. Het voorstel van Schalkwijk werd
afgewezen door de Makelaar van de gemeente. Omdat toen werd volhard vond hij dat
er een zwaardere delegatie nodig was. Er vond een gesprek plaats waarbij Schalkwijk,
de Makelaar van Schalkwijk, de Makelaar van de gemeente, de Projectleider en
wethouder Hummel aanwezig waren. Hummel heeft in dit gesprek aangegeven dat het
voorstel van Schalkwijk met betrekking tot een kavel in Hofland Oost niet mogelijk
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was, omdat dit onwenselijke precedentwerking zou creëren. Het gespreksverslag van
dit gesprek wordt door de Makelaar van de gemeente nog nagezonden.
De nieuwe geschikte locatie voor het bedrijf van Schalkwijk was volgens de Makelaar
van de gemeente snel gevonden, maar het feit dat er direct naast het terrein een
varkensschuur (intensieve veehouderij) zat, leverde problemen op. Deze
varkensschuur blokkeerde de gewenste bouwmogelijkheden van Schalkwijk op de
nieuwe kavel. De Makelaar van de gemeente zegt dat de gemeente (en provincie) toch
al van de intensieve veehouderij af wilde en de eigenaar van het bedrijf de grond wel
aan de gemeente wilde verkopen.
In het kader van de bedrijfsverplaatsing vonden drie transacties met Schalkwijk
plaats:
1.

De bedrijfsverplaatsing;

2.

De aankoop van de verpachte grond;

3.

De locatie van de intensieve veehouderij op voorwaarde dat de gebouwen
gesloopt zouden worden.

De Makelaar van de gemeente zegt dat er sprake is geweest van stevige
onderhandelingen, waarbij hijzelf heeft aangegeven dat de gebouwen zo groot
mogelijk konden worden, maar wel volgens de regels. Volgens de Makelaar van de
gemeente hebben deze onderhandelingen ongeveer 1,5 jaar geduurd. De Makelaar van
de gemeente merkt op dat hij het onverstandig vindt dat de Projectleider niet
betrokken was bij het eerste ontwerp van Schalkwijk van het nieuw te bouwen bedrijf
en dan met name de te bouwen woning bij het bedrijf. Dan had de Projectleider
namelijk eerder bij kunnen sturen met betrekking tot het door Schalkwijk gemaakte
schetsontwerp met te veel m³.
De Makelaar van de gemeente zegt dat Schalkwijk voor veel vertraging heeft gezorgd,
waardoor de kwestie pas in 2010 is afgewikkeld. In de eerste koopovereenkomst was
een termijn afgesproken, die niet werd gehaald. De termijn is enkele malen verlengd.
Volgens de Makelaar van de gemeente werd het na verloop van tijd onzeker of de hele
bedrijfsverplaatsing wel door zou gaan. Er vond op een gegeven moment geen
contractuele verlenging plaats, omdat Schalkwijk weigerde de derde wijziging te
tekenen. De gemeente Montfoort wilde volgens de Makelaar van de gemeente
meewerken aan de vergroting van de woning zoals was overeengekomen, maar
Schalkwijk wilde meer dan mogelijk was. De Makelaar van de gemeente zegt dat het
feit dat Schalkwijk eisen stelde waaraan niet tegemoet kon worden gekomen de enige
reden is geweest voor de vertraging.
Het uitgangspunt van de onderhandelingen met Schalkwijk was volgens de Makelaar
van de gemeente de ruimte-voor-ruimte-regeling; omdat de intensieve veehouderij
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verdween kon Schalkwijk op de nieuwe locatie groter bouwen. De Makelaar van de
gemeente zegt dat het wel raar is dat de provincie moeilijk deed over de grotere
woning. In 1991 mocht Schalkwijk immers wel volstrekt legaal 700 m³ bouwen en
volgens de Makelaar van de gemeente is bij de meeste gemeenten juist sprake van
een glijdende schaal waardoor door de jaren heen steeds ruimer mag worden
gebouwd. Op basis van de 700 m³ van de oude bedrijfswoning heeft Schalkwijk een
vergoeding gekregen, maar vervolgens was hem dus niet toegestaan een woning van
gelijke grootte te bouwen. Om hieraan tegemoet te komen is door de gemeente stevig
onderhandeld met de provincie, zegt de Makelaar van de gemeente. De
omgevingsvergunning moet volgens hem dan ook worden beschouwd als het sluitstuk
van langdurige onderhandelingen.
3

De vermeende afspraak met Schalkwijk
De Makelaar van de gemeente zegt dat Schalkwijk is gewezen op de wettelijke
grenzen, maar dat Schalkwijk een kavel van 550 m² wenste en de voorwaarden van
de overeenkomst poogde op te rekken. De vertrekpunten van de onderhandelingen
waren vastgelegd in de overeenkomst (600 m³ + 250 m³ + 50 m²). Dat is gedurende
het gehele onderhandelingsproces het uitgangspunt geweest. De Makelaar van de
gemeente zegt dat het klopt dat Schalkwijk had aangegeven groter te willen bouwen.
Schalkwijk had ook bouwtekeningen ingediend waar de gebouwen groter waren
ingetekend dan afgesproken. De Projectleider heeft geprobeerd overeenstemming te
bereiken bij de provincie om de toegestane grootte op te rekken. Dat kon niet. De
Makelaar van de gemeente was hier verder niet bij betrokken.
De Makelaar van de gemeente zegt dat een afspraak als waarover werd gesproken
door Schalkwijk op de zitting van 30 september 2014 bij de rechtbank MiddenNederland hem niet bekend is. Met de Makelaar van de gemeente is deze afspraak
zeker niet gemaakt. De Makelaar van de gemeente zegt dat het hem ook zou verbazen
als zou zijn afgesproken met Schalkwijk dat hij anders mocht bouwen dan op basis van
de vergunning en het bestemmingsplan was toegestaan, vooral gelet op de manier
waarop de gemeente in deze kwestie zat. Over de bewering van Schalkwijk dat de
afspraak is gemaakt, merkt de Makelaar van de gemeente op dat de wens de vader
van de gedachte is.
Waar wel over gesproken is volgens de Makelaar van de gemeente is het feit dat het
niet in één keer mogelijk was de bedrijfskavel te vergroten van 1 ha naar 1,5 ha. De
gemeente verleende hier zoveel mogelijk medewerking aan.
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4

Contacten
De Makelaar van de gemeente heeft gesproken met de Projectleider na de uitspraak
van de rechtbank Midden-Nederland op 10 december 2014. Hij zegt dat zij beiden
verbaasd waren dat ze niet benaderd waren door de rechtbank of door de gemeente
toen het op een beroepszaak aankwam.
De Makelaar van de gemeente heeft ook gesproken met Schalkwijk in verband met
een rotonde die de provincie wil aanleggen. De Makelaar van de gemeente zegt dat
Schalkwijk in dit contact niets heeft gezegd over de eventuele afspraak die zou zijn
gemaakt met de gemeente over de bouw en gebruik in strijd met de
omgevingsvergunning.
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Gespreksverslag interview Goedvolk
Dinsdag 2 juni 2015, 15.00 uur
1

Introductie
Paulien Goedvolk heeft als wethouder in de gemeente Montfoort de portefeuille
financiën en ruimtelijke ordening gehad, inclusief het buitengebied, milieubeheer en
milieubeleid. Per 1 september 2008 volgde ze Bert Hummel op. Op 26 april 2010
moest zij haar functie beëindigen naar aanleiding van gemeentelijke verkiezingen.
In de kwestie ‘Blokland naast nummer 10’ is zij alleen betrokken geweest bij de
wijziging van het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning is op 24 juni 2010, toen
Goedvolk geen wethouder meer was, door het nieuwe college verleend. Goedvolk was
ook niet betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst met Schalkwijk en bij
het handhavingstraject. Het besluit tot aankoop van de grond en de
bedrijfsverplaatsing was bij haar aantreden al genomen. Wel moest tijdens haar
periode als wethouder nog met de provincie afstemming worden gezocht met
betrekking tot de grootte van de gebouwen en de locatie daarvan en de
bestemmingsplanprocedure moest nog worden doorlopen. Er moest bij haar aftreden
nog een besluit worden genomen met betrekking tot de handhaving; hier is zij verder
niet bij betrokken geweest. Er moest, als gezegd, nog een besluit worden genomen
over het verlenen van een vergunning.

2

Het contact met de provincie en Schalkwijk
Goedvolk geeft aan dat zij in het kader van de landschapscoördinatie, in het bijzonder
de inpassing van de stallen in het groen, gesproken heeft met Schalkwijk. Daarnaast
heeft ze met de gedeputeerde van de provincie contact gehad over de grootte van de
gebouwen en de locatie daarvan. Ze kon begrijpen dat de gedeputeerde opmerkingen
plaatste over de grootte van de gebouwen, maar was het niet eens met de
opmerkingen die de gedeputeerde had ten aanzien van de locatie. Goedvolk zegt dat
ze hier nogal fel op was, omdat er sprake was van ambtelijke overeenstemming met
de buurt en de visie ‘Linten in de leegte’ er lag. De locatie was al bepaald en Goedvolk
had haar vraagtekens bij het provinciaal belang met betrekking tot de locatie. Volgens
Goedvolk heeft de provincie dit toen laten gaan.
Goedvolk zegt dat de gemeente haar best heeft gedaan alles te regelen conform de
overeenkomst die was gesloten met Schalkwijk. De gemeente heeft geprobeerd de
provincie daarin mee te krijgen. Tijdens de periode dat Goedvolk wethouder was, gold
het dossier van Schalkwijk niet als een heel bijzonder dossier voor de gemeente. Het
besluit tot aankoop was al gedaan.
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In het collegevoorstel stond de verwijzing naar de ruimte-voor-ruimte-regeling en de
rustende-boer-regeling en daar was volgens Goedvolk ambtelijke afstemming over
geweest met de provincie. Op basis daarvan werd de grootte van de gebouwen
bepaald. Goedvolk geeft aan dat ze verbaasd was dat de rustende-boer-regeling bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onderuit ging; als gemeente
probeer je een boer weg te krijgen omdat er woningen gebouwd moeten worden, de
boer probeert daar zoveel mogelijk uit te halen, op een gegeven moment komt er iets
uit de onderhandelingen en het was voorstelbaar dat Schalkwijk op termijn rustende
boer zou worden. Met de onderhandelingen heeft zij zelf niets te maken gehad.
3

Ten aanzien van een eventuele afspraak met Schalkwijk
Goedvolk geeft aan dat ze verrast was toen ze hierover las in de krant. Ze heeft nooit
gehoord van een afspraak met Schalkwijk. Tijdens haar wethouderschap was alleen
aan de orde dat de provincie niet akkoord was met de gewenste inhoudmaat.
Daarnaast zegt Goedvolk dat ze uit het proces-verbaal de indruk heeft gekregen dat
de rechter wel erg makkelijk meeging in het verhaal van Schalkwijk, iemand wiens
belangen betrokken zijn bij de zaak. Ze noemt dit bijzonder.
Bij de overdracht van Hummel heeft Goedvolk twee schriften van hem ontvangen,
maar deze heeft ze tijdens haar wethouderschap al snel weggegooid, omdat ze zijn
handschrift niet kon lezen. Het verbaast haar overigens dat Jonkers haar nooit heeft
gebeld om te vragen naar een eventuele afspraak met Schalkwijk.
Goedvolk merkt op dat ze in algemene zin niet op de hoogte is van de mogelijkheid
om binnen de gemeente Montfoort afspraken te maken met ambtenaren of met
bestuurders. Binnen de gemeente Montfoort schijnt te worden gezegd dat wie wat wil
regelen bij Jonkers moet zijn, maar Goedvolk heeft geen aanwijzingen dat afspraken
die wethouder Jonkers maakte niet binnen de grenzen van de wet bleven. Goedvolk
zegt dat Jonkers een andere manier van politiek voeren had; waar zij ambtenaren
meer het vooroverleg liet doen, is Jonkers meer iemand die zelf op pad gaat en
afspraken maakt.
Goedvolk heeft geen contact gehad met anderen over deze kwestie totdat hierover in
de krant werd gepubliceerd. Ze heeft Schalkwijk hier nooit over gesproken.

4

De bijeenkomst van 11 januari 2010
Goedvolk vertelt dat er geen verslag is van de bijeenkomst van Schalkwijk met de
fractievoorzitters op 11 januari 2010, waar CMS in het feitenrelaas op pagina 15 aan
refereert. De bijeenkomst was besloten, aangezien er mogelijk financiële aspecten van
de bedrijfsvoering van Schalkwijk aan de orde zouden komen. Het verzoek voor een
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gesprek kwam van Schalkwijk in het kader van het bestemmingsplan. Op de vraag of
tijdens deze bijeenkomst ook over de twee woningen is gesproken, antwoordt
Goedvolk dat ze het niet zeker meer weet maar dat het niet erg belangrijk kan zijn
geweest.
5

De handhavingscultuur en samenwerking binnen de gemeente Montfoort
Volgens Goedvolk was Hummel strikt in handhaving en heeft ze dit van hem
overgenomen. In 2006 is het handhavingsbeleid door de nieuwe gemeenteraad
opgepakt. Ze zegt dat ze heel druk is geweest met de aanpak van diverse
gedoogconstructies die in de loop der jaren in de bestemmingsplannen van de
gemeente waren geslopen.
Goedvolk erkent dat de gemeente meedenkt met de burger, maar merkt tegelijkertijd
op dat dit niet gekoppeld is aan al dan niet streng handhaven. Wellicht dat dit tot 2006
wel meer aan elkaar gekoppeld was, maar dat was niet het geval toen zij wethouder
was. In de handhavingszaken die zij deed zegt ze geen problemen te hebben
ondervonden van de manier waarop ambtenaren met handhavingsvraagstukken
omgingen. Goedvolk heeft alleen bij hele kleine dingen gemerkt dat ze niet werd
geïnformeerd, zoals bij het weghalen van een struikje. Ze merkt op dat ook de
Projectleider altijd kwam vertellen waar hij mee bezig was. Goedvolk kan zich wel
voorstellen dat de dossiervorming bij de gemeente Montfoort te wensen overlaat.
Sommige handhavingszaken werden in het college besproken, andere
handhavingszaken niet. De handhavingszaken die niet in het college werden besproken
betroffen kleine handhavingszaken. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan
werd in het college besproken of legalisatie in bepaalde gevallen mogelijk en wenselijk
was. Goedvolk heeft de besluitvorming met Vinkenburg en Jansen als collegiaal
ervaren; er was voldoende ruimte om besluiten kritisch te bespreken met elkaar.
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Gespreksverslag interview Jansen
Dinsdag 16 juni 2015, 11.00 uur
1

Introductie
Oud-burgemeester Jansen is twaalf jaar burgemeester van Montfoort geweest. Op 17
februari 2015 is hij vervroegd terug getreden, om ruim baan te geven voor het
integriteitsonderzoek.

2

Werkwijze burgemeester
Jansen geeft aan dat burgemeesters hun rol op verschillende wijzen inkleden. Hoe ze
dat moeten doen staat niet in de wet. In zijn tijd als burgemeester van Montfoort, en
ook al voor die tijd, werden collegebesluiten ambtelijk voorbereid in overleg met de
portefeuillehouder. Op basis van het onderling vertrouwen binnen het college en in
combinatie met de advisering over de voorliggende collegebesluiten door de
gemeentesecretaris als eerste adviseur, werden collegebesluiten genomen. De
burgemeester vertrouwde op deze voorbereiding en advisering bij zijn beslissing
binnen het College over dergelijke besluiten.

3

De vermeende afspraak en het handhavingstraject
Jansen heeft tot de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 10 december
2014 nooit van de vermeende afspraak tussen de gemeente en Schalkwijk gehoord.
Jansen was verrast door de uitspraak. De afspraak zegt Jansen dan ook niets. Hij kan
zich er ook niets bij voorstellen dat een bestuurder een dergelijke afspraak zou hebben
gemaakt.
Jansen was dan ook niet op de hoogte van het feit dat Schalkwijk anders was gaan
bouwen dan was vergund. Dat heeft volgens hem mede te maken met het feit dat
collegeleden zich niet diep inhoudelijk met elkaars portefeuilles bemoeiden. Als de
portefeuillehouder akkoord was met een bepaald besluit en er geen negatief advies
van de gemeentesecretaris lag, werden besluiten geaccordeerd door het college.
Jansen kan zich niet herinneren dat twee maal in collegevergaderingen besluiten zijn
genomen om niet te handhaven bij Schalkwijk. Dit dossier werd ook niet gezien als
explosief dossier. Volgens Jansen heeft hij geen herinneringen aan de besluitvorming
in de collegevergaderingen over het niet handhaven bij Schalkwijk, omdat hij als
burgemeester, zoals hij eerder tijdens het interview al aangaf, bij de besluitvorming
vertrouwde op het advies dat voorlag. De ambtelijk voorbereide adviezen waren,
wanneer deze in het college werden besproken, goedgekeurd door de
portefeuillehouder en van een positief advies voorzien door de gemeentesecretaris.
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In zijn algemeenheid vond er bij handhavingsbesluiten volgens Jansen niet altijd
inhoudelijk debat in het college plaats. De besluitvorming werd in de voorfase, zoals
gebruikelijk, afgestemd tussen de portefeuillehouder en de behandeld ambtenaar. In
heel enkele gevallen kwam het wel eens voor dat een bepaalde insteek politiek niet
handig was en er dan inhoudelijk over werd gesproken in het college. Bij Schalkwijk
was dat in ieder geval niet aan de orde.
Er is volgens Jansen tijdens collegevergaderingen niet gesproken over het feit dat er
een afspraak rond het dossier zweefde. De uitspraak van de rechtbank kwam als een
verrassing voor Jansen en voor het college. Of Jonkers van de afspraak wist, weet
Jansen niet.
Jansen heeft naar eigen zeggen ook geen inhoudelijke bemoeienis gehad bij de
ondertekening van de koopovereenkomsten tussen de gemeente en Schalkwijk.
4

Aanpak na uitspraak
Jansen merkt op dat de opdracht aan CMS om een feitenrelaas op te stellen is
ingegeven op aandringen van de raad. Jansen erkent dat als er al een afspraak zoals
Schalkwijk heeft verklaard voor de rechter met de gemeente zou zijn gemaakt, er dan
sprake is van niet integer handelen. Op de vraag waarom hij dan wel de
portefeuillehouder na de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 10
december 2014 niet direct is overgegaan tot het bellen van Hummel, de Projectleider
en/of de Makelaar van de gemeente om navraag te doen over de verklaring van
Schalkwijk ter zitting, antwoordt Jansen dat hij dat niet zo goed weet waarom hij dan
wel de portefeuillehouder dat niet heeft gedaan. Jansen wijst op hectiek die ontstond
binnen het college, de raad en de samenleving op het moment dat de uitspraak van de
rechtbank kwam. Jansen zegt dat hij zich kan voorstellen dat hij daar toen niet bewust
bij heeft stilgestaan en heeft gedacht: “Laten we de onderzoeken afwachten, dat komt
naar aanleiding daarvan wel boven tafel wat er precies is gebeurd in dit dossier.”
Jansen is er na de uitspraak vanuit gegaan dat er wellicht een kern van waarheid in de
verklaring van Schalkwijk zou kunnen zitten, gezien het feit dat hij dit voor de
rechtbank zo heeft verklaard. Jansen wacht het rapport van het integriteitsonderzoek
verder af.
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Gespreksverslag interview Rob Jonkers
Woensdag 10 juni 2015, 09.00 uur
1

Interview 28 april 2015
Tijdens een eerder interview met Jonkers op 28 april 2015 heeft Jonkers reeds kort
gesproken over de zaak Blokland. Dit interview is als vertrekpunt genomen voor het
interview op 10 juni 2015. De passages in onderdeel 1 van dit verslag hebben
betrekking op het eerdere interview met Jonkers.
Jonkers wijst op de zaak Blokland en op de afspraken die mondeling zijn gemaakt in
2008. Het bestemmingsplan is in december 2009 op tafel gekomen bij de raad en is
toen nog even aangehouden tot de volgende raadsvergadering van 25 januari 2010.
Door de agrariër en de toenmalige wethouder RO (Goedvolk) is er na de
commissievergadering van 11 januari 2010 bij de fractievoorzitters in een apart
overleg sterk op aangedrongen om met het bestemmingsplan in te stemmen, omdat
de verhuizing van het bedrijf anders niet door zou gaan en dat nadelige financiële
consequenties zou hebben voor de grondexploitatie van de woningbouwplannen. Enig
inzicht daarin werd volgens Jonkers niet gegeven. Er waren twee raadsleden die tegen
hebben gestemd in de raadsvergadering van 25 januari 2010, waaronder Jonkers. Het
bedrijf hoefde niet verplaatst te worden volgens Jonkers, omdat volgens hem werd
voldaan aan de vereiste afstanden uit de milieuwetgeving. Het bedrijf kon evenwel niet
meer uitbreiden op die locatie maar evenmin was het volgens Jonkers wenselijk het
bedrijf enkele honderden meters verderop te verplaatsen, omdat in de toekomst door
woningbouw opnieuw dezelfde problemen zouden kunnen ontstaan. Er is beroep
ingesteld door Ronner tegen het bestemmingsplan, maar hij heeft niet om een
voorlopige voorziening verzocht.
Tijdens het wethouderschap van Jonkers is de bouwvergunning aangevraagd. Die is
volgens Jonkers legitiem verleend op basis van een vigerend bestemmingsplan, zoals
ook door de rechtbank in haar uitspraak van 10 december 2014 is vastgesteld. Jonkers
merkt op dat tegen het verlenen van de bouwvergunning geen beroep aanhangig is
gemaakt en ook niet is verzocht om een voorlopige voorziening.
De Raad van State verklaarde in haar uitspraak op 29 december 2010 het gedeelte
voor de rustende boer nietig. Dat had echter geen gevolgen voor de woning: omdat er
geen beroep was ingesteld tegen de bouwvergunning noch een voorlopige voorziening
was aangevraagd, was de bouwvergunning medio oktober/november 2010
onherroepelijk geworden.
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Schalkwijk heeft gebouwd conform de bouwtekening voor wat betreft de buitenkant.
Van binnen is hij echter afgeweken van de tekeningen van de verleende
bouwvergunning waardoor sprake is van strijdig gebruik.
Toen dat werd geconstateerd en Schalkwijk daarop werd aangesproken en
aangeschreven door de gemeente, heeft Schalkwijk zich op de mondelinge afspraken
beroepen die hij gemaakt zou hebben in 2008 met het toenmalige college. De
gemeente heeft besloten onderzoek te doen of die afspraken op de een of andere
manier zijn vastgelegd en of de geconstateerde overtreding(en) zouden kunnen
worden gelegaliseerd. Schalkwijk heeft ter zitting bij de rechtbank verklaard in 2014
dat van de aanwezigen daar ter zitting alleen zijn vrouw op de hoogte was van die
afspraken. En op een nadere vraag van de rechter met wie die afspraken dan zijn
gemaakt, heeft Schalkwijk verklaard dat die mondelinge afspraken zijn gemaakt met
de toenmalige wethouder Hummel (RO) en twee ambtenaren. Evenwel is er volgens
Jonkers nooit een document of besluit omtrent die afspraken aangetroffen bij dossiers,
raads- of collegebesluiten uit de periode 2006-2010.
Ronner kwam met de klachten over geluids- en lichtoverlast. De bestuursrechter heeft
geoordeeld dat de agrariër aan de wettelijke vereisten in dat kader van de
milieuwetgeving voldeed. Ook de nevenactiviteit van de dierenfysiotherapiepraktijk
was onder het bestemmingsplan Blokland bij nummer 10 toegestaan.
Vervolgens kwam Ronner met een planschadeverzoek. Er is toen als planschade een
bedrag van € 39.600, - aan Ronner betaald door de gemeente. De gemeente kon dit
bedrag niet verhalen, omdat er door het toenmalige college geen
planschadeovereenkomst was gesloten met de projectontwikkelaar. Jonkers zag dit als
finale kwijting tegen de waardevermindering of tegen de vermindering van het
leefgenot van Ronner. Ronner rust volgens Jonkers echter niet voordat de hele stal
daar verdwijnt.
Vervolgens kwam het beroep van Ronner bij de rechtbank. Het beroep was gericht
tegen de beslissingen op bezwaar van het college tegen het strijdig gebruik en tegen
de paardenfysiotherapie-activiteiten van de dochter van Schalkwijk na advies van de
bezwaarschriftencommissie.
Het dossier Ronner/Schalkwijk was in behandeling bij de toenmalige Ambtenaar 0.5,
die op enig moment de gemeente niet langer van de rechtbank mocht
vertegenwoordigen. Ambtenaar 0.8 heeft toen die zaak overgenomen. Jonkers merkt
op dat doordat de zitting al vrij spoedig op de rol stond, Ambtenaar 0.8 slechts enkele
dagen voorbereidingstijd had. Ambtenaar 0.8 was in de veronderstelling dat hij geen
verweerschrift hoefde in te dienen, omdat er in juni al een verweerschrift was
ingediend bij de enkelvoudige kamer. De rechter van de meervoudige kamer ging er
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evenwel vanuit dat er een aanvullend verweerschrift door de gemeente zou worden
ingediend en kon het ontbreken daarvan niet waarderen. Dan verklaart Schalkwijk dat
hij mondelinge afspraken heeft gemaakt met Hummel en een aantal ambtenaren.
Daarop had Ambtenaar 0.8 geen antwoord en hij koos ervoor te zwijgen. Op zich is dat
begrijpelijk volgens Jonkers, want hij was niet van de afspraken op de hoogte, maar
tijdens deze zitting was dat zwijgen volgens Jonkers een ongelukkige keuze. De
verklaring van Schalkwijk en het zwijgen heeft de rechtbank als minachting opgevat
en vervolgens heeft de rechtbank geoordeeld dat er misbruik van bevoegdheden is
gemaakt.
2

Inleiding interview 10 juni 2015
In het tweede interview op 10 juni 2015 heeft Jonkers veel herhaald van hetgeen hij in
het eerdere interview heeft verteld. Hierna zijn de aanvullingen ten opzichte van het
interview van 28 april 2015 opgenomen.
Jonkers heeft een eigen feitenrelaas opgesteld dat aan dit gespreksverslag wordt
gehecht. Hij verwijst daarnaar.
Tijdens het interview is de brief van de Makelaar van Schalkwijk van 22 mei 2013 aan
Jonkers getoond. Jonkers zegt deze brief niet te kennen.

3

De druk op de bedrijfsverplaatsing
Jonkers heeft de indruk dat de gemeente zich, voor zijn tijd als wethouder, dusdanig
had verankerd in de afspraken met de projectontwikkelaar van Hofland Oost dat er
een hoge druk op de bedrijfsverplaatsing stond. Als de afspraken met betrekking tot
het bestemmingsplan door de gemeente niet waren nagekomen, had dit grote
financiële consequenties gehad voor de grondexploitatie van de uitbreidingsplannen en
wellicht ook in de verhouding met de projectontwikkelaar, zo geeft hij aan.
Als raadslid was Jonkers geen voorstander van de bedrijfsverplaatsing. Dat heeft
volgens Jonkers echter geen rol gespeeld toen hij als wethouder betrokken raakte bij
dit dossier, omdat hij zich naar eigen zeggen als wethouder anders opstelde dan als
raadslid. Als wethouder zag hij zich gebonden aan de wettelijke kaders, ongeacht wat
hij wist over of vond van het verleden van Schalkwijk met de gemeente. Jonkers vond
en vindt dat dat niet mee mag wegen in de oordeelsvorming van een wethouder.

4

De afspraak en het handhavingstraject
Jonkers benadrukt dat hijzelf nooit betrokken is geweest bij een afspraak met
Schalkwijk, omdat hij ten tijde van de vermeende mondelinge afspraak raadslid was
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en ook niet in de coalitie zat. Volgens Jonkers zou de gemeenteraad nooit hebben
ingestemd met een dergelijke mondelinge afspraak met Schalkwijk, omdat dit een
onwenselijke precedentwerking zou creëren.
Jonkers vertelt dat op het moment dat nadat de bouw gereed was werd geconstateerd
dat door Schalkwijk inpandig was afgeweken van de bouwtekeningen en de
omgevingsvergunning, Schalkwijk naar vermeende afspraken met de gemeente
verwees. Jonkers zegt dat hij hierdoor werd verrast. Hij was niet betrokken bij het
aanvankelijk toegezonden voornemen tot handhaving, maar kreeg van Ambtenaar 0.8
te horen dat Schalkwijk een beroep deed op een mondelinge afspraak met de
gemeente. Vervolgens heeft Jonkers twee acties ondernomen.
Allereerst heeft hij de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven om te onderzoeken
of deze afspraak was neergelegd in documenten van de gemeente. Onderzocht werd of
er een formeel besluit was genomen door het college of de gemeenteraad met
betrekking tot de afspraak. Volgens Jonkers had de toenmalige raad geïnformeerd
moeten worden indien een dergelijke afspraak zou zijn gemaakt. Dit onderzoek heeft
Jonkers uitgezet bij de ambtelijke organisatie. Jonkers heeft Ambtenaar 0.9 de
opdracht gegeven in het dossier na te gaan of de afspraak op papier stond. Aangezien
Ambtenaar 0.5 belast was met het dossier Ronner/Schalkwijk, werd deze opdracht
door Ambtenaar 0.9 aan hem doorgezet. Een door het college of de raad genomen
besluit is vervolgens niet gevonden. Van dit onderzoek bestaat volgens Jonkers geen
schriftelijk verslag. Jonkers geeft toe dat dit onderzoek langer heeft geduurd dan hem
lief was, iets wat volgens hem mede te wijten is aan de kleine organisatie.
Ook geeft Jonkers aan dat de afdeling Juridische Zaken niet goed meer functioneerde
sinds er een ambtelijke samenwerking met gemeente IJsselstein tot stand is gekomen,
omdat de afdeling in de nieuwe organisatiestructuur niet meer bestond. Jonkers geeft
aan de directie van UW Samenwerking meerdere malen daarop te hebben gewezen
alsmede op de gevaren ervan. In de periode waarin deze samenwerking tot stand is
gekomen, speelde ook het beroep in de zaak Schalkwijk.
De kwestie van de mogelijke afspraak is volgens Jonkers nooit in het college
besproken. Jonkers zegt dat het zou kunnen dat de kwestie van de afspraak met
Schalkwijk wel tijdens het periodiek overleg met Jonkers ter sprake is gekomen, zoals
tijdens een eerder interview is verklaard. Hij zegt dat als hij tijdens dit overleg zou
hebben toegezegd dit uit te zoeken en meer in het bijzonder contact op te nemen met
de Projectleider, hij dit niet zelf zou doen maar de afdeling Juridische Zaken daartoe
opdracht zou geven. Jonkers zegt dat hij de opdracht bij de Ambtenaar 0.3 heeft
neergelegd. Het zou volgens Jonkers kunnen dat deze opdracht niet de hoogste
prioriteit voor haar heeft gehad, omdat zij maar een paar dagen per week werkt en
met heel veel zaken zou zijn belast. Voor Jonkers zelf was het klaar toen de opdracht
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een en ander uit te zoeken, was uitgezet bij de ambtelijke organisatie. Hij geeft
nogmaals aan dat het onderzoek wellicht sneller afgerond had kunnen worden.
Ten tweede werd de opdracht gegeven om te onderzoeken of de afwijkende bouw kon
worden gelegaliseerd. Jonkers benadrukt dat in deze zaak geen sprake is van illegale
bouw van woningen door Schalkwijk, omdat de vergunning rechtsgeldig en
onherroepelijk is verleend. Wel is er sprake van strijdig gebruik. Het ambtelijk advies,
wat besproken is in het periodieke afdelingsoverleg van de ambtenaren afdeling
Ruimtelijke Ordening, gaf als oordeel dat de afwijking ten opzichte van de vergunde
bouw en het vergunde gebruik kon worden gelegaliseerd door middel van een
revisietekening. Dit ambtelijk advies leidde tot een collegevoorstel. Het college heeft
het advies gevolgd en een positief besluit genomen.
De handhaving werd volgens Jonkers aangehouden toen Schalkwijk de gemeente wees
op de afspraak. Het onderzoek naar de vraag of er een afspraak is gemaakt, is volgens
Jonkers ingehaald door de handhavingsverzoeken van Ronner die betrekking hadden
op de licht- en geluidsoverlast en door het ambtelijk advies dat de afwijking van de
vergunning gelegaliseerd kan worden. Vanaf dat moment is ervoor gekozen om niet te
handhaven, omdat uit het ambtelijk advies bleek dat legalisering mogelijk was. Dit is
door middel van een collegebesluit bekrachtigd. Ook het onderzoek naar de
vermeende afspraak tussen de gemeente en Schalkwijk is toen niet doorgezet.
Aan Jonkers wordt de vraag voorgelegd of hij niet een eigen (kleiner)
integriteitsonderzoek had moeten starten toen er onduidelijkheid ontstond over een
afspraak tussen de gemeente en Schalkwijk. Jonkers legt uit dat hij als wethouder een
soort schietschijf is; iedereen kan schrijven en roepen wat hij wil, terwijl hij als
openbaar bestuurder daar eigenlijk niet op kan reageren. Jonkers heeft in het verleden
als wethouder ook wel eens gesprekken gehad met mensen zonder dat daar een
ambtenaar bij aanwezig was, maar dit heeft hem nooit opgebroken. Jonkers zegt dat
het klopt dat hij politiek verantwoordelijk is voor afspraken uit het verleden, maar
alleen wanneer hij in redelijkheid had kunnen weten dat de afspraken waren gemaakt.
Jonkers vindt dat dat in deze kwestie niet het geval is en hij hier dus ook niet politiek
verantwoordelijk voor kan worden gehouden.
Daarnaast geeft Jonkers aan het financieel onverantwoord te vinden om iedere keer
als iemand iets roept en bij iedere oprisping een integriteitsonderzoek in te stellen.
Jonkers geeft aan dat de gemeente dan niet meer aan de afhandeling van haar
normale werkzaamheden toe zou komen. Bovendien hebben bezwaarmakers volgens
Jonkers op grond van de wet voldoende mogelijkheden om tegen besluiten in bezwaar
of beroep te gaan.
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Tot slot geeft Jonkers aan dat hij geleerd heeft van deze kwestie. Hij denkt dat zijn
onderzoek naar de zaak Blokland, toen Schalkwijk zich beriep op een afspraak met de
gemeente, wel iets strakker aangepakt had kunnen worden. Hij erkent ook dat de
gemeente het soms wel eens lastig heeft met mankracht, waardoor zaken soms een
lange doorlooptijd hebben. Daar zou het college wel wat alerter op kunnen zijn.
5

Contact met Schalkwijk
Jonkers bevestigt dat hij in 2013 een bezoek heeft gebracht aan het bedrijf van
Schalkwijk, omdat Ambtenaar 0.2 had geconstateerd dat er sprake was van een niet
vergunde paardenfysiotherapiepraktijk op het terrein. Jonkers zegt dat toen niet is
gesproken over de vermeende afspraak tot bouw en gebruik in strijd met de
vergunning. Hij kan zich wel
voorstellen dat hem toen al bekend was dat volgens het ambtelijk advies gelegaliseerd
kon
worden, dat op korte termijn een collegevoorstel met een positief ambtelijk advies in
het college voorgelegd en besloten zou worden en dat hij daarom tijdens dit bezoek
heeft gezegd dat de bouw en het gebruik door Schalkwijk kon worden gelegaliseerd.
Hierop zou kunnen worden gedoeld in de verklaring van Schalkwijk dat Jonkers heeft
gezegd dat hij (Jonkers) dit “wel zou regelen”.
Op de vraag of het Jonkers wel goed uit zou zijn gekomen als was gebleken dat er
sprake zou zijn geweest van een afspraak, antwoordt hij ontkennend. Jonkers geeft
aan dat hij zich erbij neer had moeten leggen als er sprake was geweest van een
afspraak die zijn neerslag vond in een collegebesluit of een raadsbesluit. Dat zijn
volgens Jonkers de enige documenten die voor hem aanleiding hadden kunnen geven
tot het ‘nakomen’ van de vermeende afspraak. Een toezegging van de Projectleider
zou volgens Jonkers in die zin te weinig gewicht hebben gehad.

6

De zitting bij de rechtbank Midden-Nederland op 30 september 2014
Op de afwegingen die de rechtbank heeft gemaakt over de juridische grond om niet te
handhaven, heeft Jonkers weinig aan te merken. Dat de rechtbank een andere visie
heeft dan het college en de bezwaarschriftencommissie in een beroepszaak kan nu
eenmaal gebeuren en komt regelmatig voor binnen het bestuursrecht, zegt hij.
Jonkers is niet te spreken over de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland op 10
december 2014. Hij is van mening dat alle betrokken partijen hadden moeten worden
gehoord door de meervoudige kamer, in het kader van hoor en wederhoor, en neemt
de rechters kwalijk dat zij nu zijn afgegaan op de uitspraak van één betrokkene.
Jonkers is van mening dat de rechtbank zich in die zin onvoldoende onafhankelijk heeft
opgesteld.
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Jonkers wijt de gang van zaken op de zitting, de ontstane irritatie bij de rechters en de
daaropvolgende uitspraak aan een optelsom van zaken, te weten: de problemen met
Ambtenaar 0.5, de misverstanden over het niet aanleveren van een aanvullend
verweerschrift in combinatie met het ongelukkige antwoord van Ambtenaar 0.8 dat hij
hier geen tijd voor had gehad, het getouwtrek met de rechtbank en de verklaring van
Schalkwijk. De gemeente heeft volgens Jonkers niet erg gelukkig geacteerd in deze
zaak. Jonkers ziet de zaak als een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waar
de gemeente van moet leren.
Ambtenaar 0.8 heeft Jonkers na afloop van de zitting niet geïnformeerd over de
verklaringen van Schalkwijk over de afspraak die hij met de gemeente heeft gemaakt.
Jonkers was dan ook verrast door de uitspraak van de rechtbank. Volgens Jonkers
heeft Ambtenaar 0.8 hem later wel verteld dat hij zich bijzonder onprettig en
aangevallen voelde op de zitting. Jonkers zegt dat het ambtenaren in het algemeen
soms ontbreekt aan politiek bewustzijn. Ambtenaar 0.8 had zich er eigenlijk wel van
moeten vergewissen dat dit politiek gevoelig lag. Jonkers ziet Ambtenaar 0.8 als
iemand die vakinhoudelijk zijn werk goed verricht, maar zich soms wat rechtlijnig en
daarmee onhandig uitdrukt.
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Het document hieronder betreft het door Jonkers overhandigde document tijdens het
interview met hem op 10 juni 2015. In dit bestand hebben wij sommige namen op
overeenkomstige wijze als in het rapport is gedaan geanonimiseerd.

BLOKLAND 10 MONTFOORT de feiten
PLANNEN WONINGBOUW HOFLAND
In 2006 had het toenmalige college met de wethouder Ruimtelijke Ordening van het Progressief
Akkoord het plan opgevat om nieuwe woningen in Hofland te bouwen.
Daar kwam Schalkwijk juridisch tegen in het geweer omdat hij door de nieuw te bouwen woonwijk
vreesde in de problemen te komen met de milieuwetgeving en dan zijn bedrijf in de toekomst niet
meer zou kunnen uitbreiden.
RECHTSZAAK SCHALKWIJK tegen de GEMEENTE
Het kwam tot een rechtszaak bij de Raad van State en de rechter verklaarde een deel van het
bestemmingsplan (de laatste fase van de nieuwbouw die de gemeente voor ogen had) nietig en stelde
Schalkwijk in het gelijk.
Daarmee kwam de gemeente in 2007 in grote problemen met de voortgang van het project omdat zij
al bindende afspraken had lopen met een ontwikkelaar en moest de gemeente noodgedwongen wel
gaan onderhandelen met de agrariër.
ONDERHANDELINGEN in 2007 en 2008
Schalkwijk besloot zo hoog mogelijk in te zetten. Naast de maximale prijs voor zijn boerderij stelde hij
ook nadere eisen en verlangde onder andere een grote bedrijfswoning van 1000 m3 Daar kon de
gemeente niet aan voldoen want in het buitengebied waar Blokland ligt was op basis van het toen
geldende bestemmingsplan slecht een woning van maximaal 600 m3 toegestaan.
Daarom werd de woning van de rustende boer en de aanbouw van een kantoor bedacht en daarbij
een ontheffing van 10% verleend op de hoofdwoning van 600 m3 door B&W zodat een grotere woning
(inclusief de woning van de rustende boer) van bijna 1000 m3 kon worden gerealiseerd.
Onder grote tijdsdruk zijn. naar zeggen van de agrariër met ambtenaren en de toenmalige wethouder
Ruimtelijke Ordening mondelinge afspraken gemaakt over de bedrijfswoning. Schalkwijk zou (dan als
het bestemmingsplan eenmaal was vastgesteld) en de indeling in de woning naar eigen believen
mogen veranderen als de woning er eenmaal stond. (Schalkwijk heeft op de zitting van de rechtbank
verklaard dat hij deze afspraken met ambtenaren en de toenmalig wethouder RO heeft gemaakt zo
blijkt uit het proces verbaal van de zitting.)
BESLUITEN GEMEENTERAAD in de aanloop raadsbesluit bestemmingsplan 25 januari 2010
Op 11 januari 2010 was er na de reguliere commissievergadering een kort overleg, op verzoek van de
inmiddels nieuw aangetreden wethouder Ruimtelijke Ordening van het Progressief Akkoord met de
fractievoorzitters in aanwezigheid van de heer Schalkwijk.
Daarbij drong de nieuwe wethouder er bij de fractievoorzitters sterk op aan om het bestemmingsplan
maar aan te nemen in de raadsvergadering van 25 januari 2010. Omdat de woningbouw anders
vertraging zou oplopen (met grote financiële consequenties voor o.a. de grondexploitatie) en het
verplaatsen van het agrarisch bedrijf van Schalkwijk dan mogelijk niet door zou gaan.
Een maand eerder op 14 december 2009 stond het vaststellen van het bestemmingsplan ook al op de
agenda, maar dit was door de vele vraagtekens en onduidelijkheden bij raadsleden door de raad
aangehouden.
Op 25 januari 2010 werd door de gemeenteraad het bestemmingsplan Blokland bij nr. 10
aangenomen, (waarbij de raad onwetend was over de vermeende gemaakte mondelinge afspraken uit
2008.)

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

128/162

De raadsleden van Inwonersbelangen Montfoort Linschoten waaronder Jonkers hebben als enigen
destijds tegengestemd. Daar waren twee redenen voor:
1. Omdat de afstanden in het kader van de milieuwetgeving tussen het agrarisch bedrijf van
Schalkwijk en de nieuwe woningen ruim voldoende waren.
2. De verplaatsing van het bedrijf 200 meter verderop in de toekomst bij mogelijke nieuwe
uitbreidingsplannen voor woningbouw achter de nieuwe locatie van Schalkwijk opnieuw tot
problemen zou kunnen leiden.
Het bedrijf hoefde dus helemaal niet te worden verplaatst maar dat heeft de gemeente wel tegen de 3
miljoen euro gekost.
Het bestemmingsplan zou echter nooit door de raad zijn aangenomen als de toenmalige raadsleden
van de mondelinge afspraken op de hoogte waren geweest! Als bewezen kan worden dat er destijds
daadwerkelijk mondelinge afspraken zijn gemaakt is de toenmalige gemeenteraad waar Jonkers als
raadslid deel van uitmaakte misleid.
HANDELSWIJZE COLLEGE van INWONERSBELANGEN, CDA en WD (vanaf 26 april 2010 toen dit
college aantrad)
Op 24 juni 2010 als de wethouder Ruimtelijke Ordening van Inwonersbelangen inmiddels in functie is
wordt de bouwvergunning verleend. De rechtbank concludeert in haar uitspraak van 10 december dat
het verlenen van de bouwvergunning aan de eisen van het bestemmingsplan voldoet. Dit wordt door
de rechtbank in haar uitspraak in december 2014 nog eens bevestigd.
(In dit licht is het onbegrijpelijk dat er voortdurend door raadsleden en pers wordt gesproken over
illegale woningen. Dit is gewoon onjuist. De vergunning is legitiem verleend op basis van een in
werking getreden bestemmingsplan. De afwijkingen die inpandig zijn aangebracht op eigen initiatief
door de agrariër en door de gemeente zijn geconstateerd bij controle moeten worden gezien als
strijdig gebruik met de verleende bouwvergunning.)
Op 29 december 2010 doet de raad van State uitspraak in het beroep wat is ingesteld tegen het
vastgestelde bestemmingsplan van 25 januari 2010 en vernietigd de rechter het onderdeel "rustende
boer".
Dit was aanleiding voor Jonkers om bij [Ambtenaar 0.7] hierover in januari 2011 advies te vragen wat
voor consequenties het had voor het bouwwerk en de handhaving.
[Ambtenaar 0.7] bericht eind januari 2011 het volgende:
1. Omdat het bestemmingsplan van 25 januari 2010 na 6 weken in werking was getreden is de
bouwvergunning terecht verleend op 24 juni 2010. (Het beroep wat was ingesteld had geen
opschortende werking)
2. Omdat het verlenen van de bouwvergunning niet is betwist door de overbuurman door een
beroep of een voorlopige voorziening was de bouwvergunning inmiddels al definitief en
onherroepelijk voordat de rechter op 29 december 2010 tot zijn uitspraak kwam.
Daarmee heeft de uitspraak over het bestemmingsplan geen verdere gevolgen voor de
bouwvergunning zoals ook door de rechter in de uitspraak van 10 december 2014 jl. wordt
bevestigd.
Als de bouw in februari 2012 gereed is constateert de gemeente dat Schalkwijk de indeling van de
woning binnen anders heeft gebouwd. En dat het niet in overeenstemming is met de
bouwvergunning.
De gemeente treedt handhavend op, schrijft de agrariër aan vanwege het strijdig gebruik en legt een
dwangsom op.
Er volgt als reactie een brief van Schalkwijk waarbij hij aangeeft dat er destijds mondelinge afspraken
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waren gemaakt. En er op basis daarvan mocht worden afgeweken van de indeling van de woning zoals
die op de bouwtekeningen was aangegeven.
De gemeente is wettelijk verplicht alvorens te gaan handhaven, eerst te onderzoeken of de
geconstateerde overtredingen kunnen worden gelegaliseerd.
Daar kwam een onderzoek naar eventuele besluiten door college of raad waaruit die vermeende
mondelinge afspraken zouden moeten blijken in dit geval nog bij.
BEZWAREN
Als dat onderzoek nog loopt dient de overbuurman bij de gemeente ook handhavingsverzoeken in
wegens licht- en geluidsoverlast. De gemeente laat dat onderzoek uitvoeren door een expert van de
Milieudienst omdat het onder de milieuwetgeving valt. Die komt tot de conclusie dat er aan de
wettelijke eisen wordt voldaan.
Hier gaat de overbuurman tegen in bezwaar bij de Commissie Beroeps- en Bezwaarschriften die echter
tot hetzelfde advies komt dat het bezwaar moet worden afgewezen. Omdat er aan de wettelijke
normen wordt voldaan.
En stelt het college in haar advies voor om het bezwaar af te wijzen. Dat doet het college van
Inwonersbelangen, CDA en VVD dan ook door middel van een collegebesluit, waartegen de
overbuurman in beroep gaat bij de rechter.
De rechter behandelt het beroep van de overbuurman tegen de licht- en geluidsoverlast en wijst de
eis af. Hier gaat de overbuurman niet meer tegen in hoger beroep zodat de uitspraak van de rechter
onherroepelijk wordt en daarmee de overbuurman definitief in het ongelijk wordt gesteld.
De overbuurman dient vervolgens een planschadeverzoek in. De gemeente neemt het verzoek in
behandeling en nadat een rapport is opgesteld door een onafhankelijk bureau betaald de gemeente
een bedrag van 39.600 euro aan planschade aan de overbuurman. De overbuurman gaat niet meer in
beroep tegen het vastgestelde bedrag.
De overbuurman dient in 2013 nieuwe handhavingsverzoeken in tegen:
1. het strijdig gebruik van de bedrijfswoning
2. en de praktijk voor paardenfysiotherapie die de dochter van de agrariër inmiddels is gestart.
Alle bezwaren worden voorgelegd aan de Commissie Beroeps- en Bezwaarschriften. In beide gevallen
brengt de Commissie Beroeps- en Bezwaarschriften advies uit en stelt de overbuurman in het ongelijk.
Het strijdig gebruik van de woningen kon na ambtelijk advies worden gelegaliseerd door het
toevoegen van aangepaste tekeningen (zgn. revisietekeningen).
En de paardenfysiotherapie is volgens het bestemmingsplan Blokland bij nr. 10 is toegestaan als
nevenactiviteit naast de hoofdactiviteit veehouderij.
De Commissie Beroeps- en Bezwaarschriften is het met het verweer van de gemeente in haar advies
eens. Het college van Inwonersbelangen, CDA en VVD neemt op basis van deze adviezen een beslissing
op bezwaar (heroverweging oorspronkelijk besluit) en wijst de bezwaren af.
Wel moet de agrariër voor de nevenactiviteit paardenfysiotherapie nadat hij er door de gemeente op
is gewezen een vergunning aanvragen. Deze vergunning heeft hij ook aangevraagd en is ook terecht
verleend omdat het in het bestemmingsplan als nevenactiviteit is toegestaan.
(Nadien is gebleken uit de uitspraak van de rechtbank van 10 december 2014 dat de vergunning voor
de praktijk paardenfysiotherapie ofwel op naam van de hoofdgebruiker moet worden gesteld ofwel er
sprake moet zijn van een maatschap. Dat is inmiddels ook gebeurd)
Hiertegen gaat de overbuurman in beroep bij de rechter en tevens voor het strijdig gebruik van de
woning, wat uiteindelijk heeft geleid tot de uitspraak van 10 december 2014.
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CONCLUSIES:
1. De rechter oordeelt anders over de afwegingen die het College en de Commissie Beroeps- en
Bezwaarschriften hebben gemaakt in de behandeling van de bezwaren van de overbuurman
in het kader van de Ruimtelijke Ordening en verzoekt de gemeente daar nieuwe besluiten
over te nemen. Dat komt in de rechtspraak wel meer voor en is niet ongewoon.
2. Feit is dat het College van Inwonersbelangen, CDA en VVD in de periode 2010-2014 om niet
te handhaven conform de procedures correct heeft gehandeld en daarover collegebesluiten
heeft genomen na adviezen van de Commissie Beroeps- en bezwaarschriften.
De rechter heeft op 10 december 2014 een uitspraak gedaan over misbruik van bevoegdheden door
het bestuur.
En baseert haar oordeel niet te handhaven voornamelijk op de verklaring van de agrariër tijdens de
zitting van 30 september 2014
En het uitblijven van een duidelijk verklaring door de vertegenwoordigende ambtenaar namens de
gemeente op diezelfde zitting.
Dat gedrag wordt door de rechter de gemeente zwaar aangerekend en is de oorzaak van alle
commotie.
De irritatie bij de rechtbank was onder andere ontstaan doordat de [Ambtenaar 0.5] die aanvankelijk
het dossier Blokland behartigde in een privézaak (WOB verzoek) was veroordeeld.
Die privézaak die helemaal los staat van de uitspraak Blokland, zorgde ervoor dat hij door een
gerechtelijke uitspraak voor een periode van 3 jaar niet meer de gemeente in rechtszaken mocht
vertegenwoordigen.
En dat was ook de reden dat [Ambtenaar 0.8] het op stel en sprong moest overnemen.
De voorbereidingstijd was echter heel erg kort omdat de zitting al binnen enkele dagen op de rol
stond.
[Ambtenaar 0.8] was er vanuit gegaan, dat het verweerschrift wat in juni 2014 al was toegestuurd aan
de enkelvoudige Kamer door de meervoudige Kamer waarnaar de zaak inmiddels naar was
doorverwezen, zou worden overgenomen.
De meervoudige Kamer ging er kennelijk vanuit dat er nog een aanvullend verweerschrift zou komen.
Waarom er nog een aanvulling moest komen en wat de redenen daarvoor waren bij de rechtbank is
mij onduidelijk.
Toen evenwel aan het licht kwam tijdens de zitting dat het verweerschrift ontbrak leidde dit tot
toenemende irritatie bij de rechtbank. De verklaring van de ambtenaar dat de tijd ontbroken had voor
een aanvullend verweerschrift was daarbij niet erg gelukkig gekozen.
De verklaring van de agrariër Schalkwijk ter zitting is evenwel interessant. Hij verklaarde zoals het
proces verbaal vermeldt dat van alle personen hier ter zitting aanwezig behalve zijn vrouw op de
tribune niemand op de hoogte was van de mondelinge afspraken.
Hij zegt dus letterlijk dat ook [Ambtenaar 0.8] die als vertegenwoordiger aanwezig was op de zitting
namens de gemeente niet van de afspraken op de hoogte was
Ik vind het opmerkelijk dat de rechter dit niet heeft onderkend.
De keuze om niet te antwoorden op vragen van de rechtbank als je het daadwerkelijk niet weet is
terecht, immers je spreekt de waarheid en staat onder ede.
In dit geval was die keuze evenwel ongelukkig omdat er al veel irritatie bij de rechtbank was.
Ik vind het tevens jammer om vast te moeten stellen dat de rechtbank onvoldoende rekenschap heeft
gegeven van het feit dat we inmiddels twee raadsperiodes verder waren.
En niet heeft onderkend dat de vermeende mondelinge afspraken zijn gemaakt in 2008 met een ander

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

131/162

college die de uitspraken niet formeel heeft bekrachtigd door middel van een college- of raadsbesluit
in de aanloop naar de besluitvorming over het bestemmingsplan.
Natuurlijk is een zittend college eindverantwoordelijke, maar dan alleen als zij in redelijke mate op de
hoogte had kunnen zijn van de afspraken.
Door het ontbreken van een collegebesluit of een raadsbesluit is hiervan geen sprake.
De procedure rond de verlening van de bouwvergunning en de procedure rond het bestemmingsplan
zijn aparte procedures binnen de ruimtelijke ordening en ook binnen de rechtspraak.
Feit is dat kort nadat de opstallen waren gebouwd, de gemeente heeft geconstateerd in 2012 dat er
sprake was van strijdig gebruik.
Daar is de gemeente ook direct handhavend tegen opgetreden. Doordat de agrariër in het geweer
kwam tegen de handhaving met als motivering de vermeende mondelinge afspraken uit 2008 heeft
dat ertoe geleid dat die handhavingsprocedure is aangehouden.
Mede omdat de gemeente ook de wettelijke verplichting heeft om eerst vast te stellen of er kan
worden gelegaliseerd.
De legalisatie bleek volgens het ambtelijk advies mogelijk te zijn door middel van revisietekeningen en
de nevenactiviteit paardenfysiotherapie die was toegestaan volgens het vigerende bestemmingsplan.
Deze besluiten zijn vervolgens betwist door de overbuurman bij de commissie beroeps- en
bezwaarschriften. Dat geldt tevens voor de bezwaren betreffende de licht- en geluidsoverlast. In alle
gevallen heeft de Commissie Beroeps- en Bezwaarschriften de bezwaren ongegrond verklaard.
Op basis van de adviezen heeft het college van IB, CDA en VVD beslissingen op bezwaar genomen.
Geheel in lijn met wat van een openbaar bestuur mag worden verwacht.
In alle gevallen, zowel van de licht- en geluidsoverlast als het strijdig gebruik en de nevenactiviteit
paardenfysiotherapie is bezwaarmaker in beroep gegaan bij de rechtbank. De rechtbank heeft in het
geval van de licht- en geluidsoverlast de gemeente in het gelijk gesteld en in het geval van het strijdig
gebruik en de nevenactiviteit paardenfysiotherapie niet.
In het geval van de nevenactiviteit paardenfysiotherapie kon dit worden gelegaliseerd door de
vergunning hiervoor op naam van de hoofdgebruiker te stellen of het bedrijf in maatschap te voeren
(Gekozen is voor een maatschap waarvan is vastgesteld bij de KvK dat registratie hiervan heeft
plaatsgevonden.)
Bijkomend probleem is echter dat het bestemmingsplan nr.10 inmiddels was vervangen door het
bestemmingsplan buitengebied 2012 en de ingetekende woning niet is overgenomen op de
bijbehorende plankaart. Dit is een omissie van het stedenbouwkundig bureau. Die heeft het
bestemmingsplan 2012 opgesteld en daarbij verzuimd de woning op de bijbehorende plankaart in te
tekenen. Dat is natuurlijk slordig en verwacht ik niet van een professioneel bureau. Deze fout is
gelukkig te herstellen doordat momenteel een herziening van het bestemmingsplan 2012 in procedure
is.
Nu inmiddels is vast komen te staan dat de toenmalig betrokken wethouder en projectleider het
maken van mondelinge afspraken met de agrariër in de aanloop naar de besluitvorming over het
bestemmingsplan Blokland bij nr.10 ontkennen, is daarmee ook de uitspraak de rechtbank van 14
december 2014 in de zaak Blokland volledig op losse schroeven komen te staan.
En vanwege de tegenstrijdigheid in de verklaringen tussen agrariër, voormalig wethouder en de
projectleider moet worden vastgesteld dat een van beide partijen een onjuiste of onvolledige
verklaring heeft afgegeven.
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Tevens kan worden vastgesteld dat de rechtbank in deze zaak heeft verzuimd alle partijen en
personen te horen uit de raadsperiode 2006-2010 over de vermeende mondelinge afspraken en die
betrokken en verantwoordelijk waren bij de aanloop tot de besluitvorming over het bestemmingsplan
Blokland bij nr. 10.
Nu is zij eenzijdig afgegaan op de verklaring van de agrariër alvorens zij tot een uitspraak kwam.
Om daar alsnog helderheid over te krijgen kan de gemeente in dit geval het beste overgaan tot
handhaving.
Daar liggen een paar redenen aan ten grondslag:
1. Feit is dat de agrariër zelf is afgeweken van de bouwvergunning
2. Totnogtoe niet is aangetoond of de vermeende mondelinge afspraken ook daadwerkelijk zijn
gemaakt.
3. alle betrokken partijen en personen eventueel alsnog onder ede kunnen worden gehoord.
4. In een eventueel beroep bij de rechtbank tegen het besluit tot handhaving, alsnog
duidelijkheid kan worden verkregen of er sprake is van de vermeende mondelinge afspraken,
op basis waarvan de agrariër heeft gemeend inpandig te hebben mogen afwijken.
Ik stel echter ook vast dat de gemeente in de vorige raadsperiode voor zowel het verlenen van de
bouwvergunning, als de afhandeling van de bezwaren steeds correct heeft gehandeld binnen de
kaders van openbaar bestuur en in het kader van de verzoeken tot handhaving.
1. De bouwvergunning is getoetst aan een in werking zijn bestemmingsplan
2. De handhavingsverzoeken zijn conform de procedures bij de gemeente voorgelegd aan de
commissie beroeps- en bezwaarschriften. Voorzien van een advies. En door het college zijn
n.a.v. het advies beslissingen op bezwaar genomen.
3. Alle verzoeken van bezwaarmaker, zoals licht- en geluidsoverlast alsmede een verzoek tot
toekenning van planschade zijn conform de procedures bij de gemeente in behandeling
genomen en afgehandeld.

Montfoort, 08-06-2015
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Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.9
Donderdag 21 mei 2015, 15:00 uur
1

Introductie
Ambtenaar 0.9 was van januari 2010 tot en met augustus 2013 werkzaam bij de
gemeente Montfoort als manager van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Beheer
(eerder de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu genaamd). Sinds september 2013 is
hij procesmanager uitvoering van UW Samenwerking, een organisatie waarin alle
medewerkers van de gemeenten Montfoort en IJsselstein zijn samengevoegd.
Ambtenaar 0.9 raakte betrokken in januari 2010 bij het dossier ‘Blokland nabij
nummer 10’ op het moment dat men op het punt stond om het bestemmingsplan vast
te stellen. Vanaf dit moment was Ambtenaar 0.9 – zij het van enige afstand betrokken bij deze kwestie, inclusief de omgevingsvergunningsaanvraag en het
handhavingstraject.

2

De omgevingsvergunningaanvraag
De eerste periode, die van het bestemmingsplan, heeft Ambtenaar 0.9 uitsluitend
gevolgd. Hij geeft aan persoonlijk weinig te hebben gemerkt van een bijzondere druk
die op dit besluitvormingstraject zou worden uitgeoefend. Ambtenaar 0.9 heeft van
druk ook niets van gemerkt in het traject van de vergunningaanvraag. Persoonlijk
heeft hij geen druk ervaren, maar er was wel een duidelijk belang om met het project
Hofland-Oost verder te gaan en die druk leefde dus wel bij het college en daarmee ook
bij de organisatie als geheel.
Ambtenaar 0.9 herinnert zich nog wel dat de vergunningaanvraag van Schalkwijk een
keer in een kleine ambtelijke overleg is besproken en dat daar aan de orde kwam dat
een vergunning werd aangevraagd voor twee woningen. Ambtenaar 0.9 zegt dat
destijds is besproken dat als de aanvraag zoals op dat moment ingediend in
behandeling zou worden genomen, de vergunning in strijd was met het vigerende
bestemmingsplan en daarom moest worden geweigerd. Formeel zou de aanvraag
moeten worden afgewezen en dat is volgens Ambtenaar 0.9 ondervangen door goed in
de vergunning aan te geven waarvoor vergunning verleend werd, onder verwijzing
naar de tekeningen.
Ambtenaar 0.9 bevestigt dat het de bedoeling was een bedrijfswoning voor de
werkende agrariër, de woning voor de rustende boer en de bedrijfsgebouwen te
vergunnen. Hij kan zich goed herinneren dat Ambtenaar 0.8 aanhikte tegen het feit
dat er een aanvraag lag voor twee woningen terwijl dit niet kon binnen het vigerende
bestemmingsplan en hij wist niet hoe hij daar mee om moest gaan. Volgens
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Ambtenaar 0.9 zijn ze er gezamenlijk uitgekomen dat nadrukkelijk moest worden
aangegeven waarvoor de vergunning werd verleend. De 10% ontheffing was daar al in
meegenomen. Ambtenaar 0.9 kan zich voorstellen dat in een situatie als deze, met
een achtergrond van bedrijfsverplaatsing en daaraan meewerken en de agrariër ter
wille willen zijn, het verlenen van een ontheffing van 10% een gebruikelijke oplossing
is.
Destijds meende Ambtenaar 0.9 dat met deze oplossing niemand kwaad zou worden
gedaan, maar hij zegt zelf dat dit kennelijk een verkeerde inschatting is geweest,
gezien de handhavingsverzoeken van Ronner. Ambtenaar 0.9 benadrukt dat het
‘vervelende’ is geweest dat Ronner niet actief was in het vergunningstraject. Daardoor
heeft de afweging mogelijk aan scherpte en nuance verloren; Ronner was immers uit
zicht ten tijde van de vergunningsaanvraag en dus kon men doorgaan. Verder was
Ronner ook twee keer te laat ten tijde van de bestemmingsplanprocedure.
Ambtenaar 0.9 heeft niet de indruk dat er intensief toezicht is gehouden op de bouw.
Na de start van de bouw ziet men, volgens hem, een hele tijd niets en bij de
oplevering komt pas het een en ander aan de orde (toezicht op heien en maken
fundering). Ambtenaar 0.9 zegt dat dit gebruikelijk is gelet op de mankracht bij de
gemeente. Hij benadrukt dat de toezichthouders in deze zaak niet opzettelijk zijn
weggebleven. Het bouwplan werd in die zin behandeld als elk ander bouwplan. Volgens
Ambtenaar 0.9 moet de bouw worden beschouwd als de afronding van een lang proces
van onderhandelen om te komen tot een grondtransactie en het vergunnen van
hetgeen gebouwd zou worden. Het idee ‘hij snel aan de slag, wij snel aan de slag’
leefde volgens Ambtenaar 0.9 sterk bij de gemeente.
3

Het handhavingstraject en de eventuele afspraak met Schalkwijk
Volgens Ambtenaar 0.9 werd bij de opleveringscontrole direct duidelijk dat er sprake
was van bouwen en gebruik in strijd met de vergunning. Hij vertelt dat Ambtenaar 0.6
en Ambtenaar 0.2 terugkwamen van het perceel met de vraag ‘het is helemaal
misgegaan; wat nu?’. Ambtenaar 0.9 zegt dat het idee voorafgaand aan de bouw en
de controle was dat het wel goed zou komen en het alleen een kwestie zou worden
van afvinken, maar Ambtenaar 0.6 en Ambtenaar 0.2 kwamen redelijk ontsteld terug
van de controle. En dat terwijl, volgens Ambtenaar 0.9, zowel Ambtenaar 0.6 als
Ambtenaar 0.2 op de hoogte was van de discussie rond de twee woningen. Ambtenaar
0.9 zegt dat Ambtenaar 0.6 en Ambtenaar 0.2 verontwaardigd waren, aangezien ze
Schalkwijk al hadden geholpen met de 10%-ontheffing en gelet op de moeizame
totstandkoming van het bouwplan/de vergunningaanvraag.
Ambtenaar 0.9 denkt dat hij degene is geweest die, in samenspraak met de betrokken
medewerkers, de brief met het voornemen tot handhaving heeft geschreven en
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verzonden. Dit was volgens hem in lijn met hetgeen waarvoor de vergunning was
verleend. Het feit dat desondanks nooit is gehandhaafd wordt volgens Ambtenaar 0.9
verklaard door de brieven van Schalkwijk waarin stond dat er afspraken waren
gemaakt met de gemeente dat anders met de vergunning mocht worden omgegaan
dan daadwerkelijk in de vergunning was opgenomen.
Ambtenaar 0.9 zegt dat het mogelijke bestaan van een afspraak met Schalkwijk met
wethouder Jonkers is besproken, omdat hij graag wilde weten of dit waar was. Jonkers
zou volgens Ambtenaar 0.9 hebben gezegd dat hij ook wilde weten of deze afspraak
daadwerkelijk was gemaakt en dat hij achter de Projectleider aan zou gaan om dit
opgehelderd te krijgen. Ambtenaar 0.9 geeft aan dat hij daarna deze vermeende
afspraak regelmatig in het periodiek overleg met Jonkers ter sprake heeft gebracht,
maar dat Jonkers weinig activiteit ontplooide op dit gebied. Ambtenaar 0.9 zegt dat hij
ook met Ambtenaar 0.3 gesproken heeft over hoe hij hiermee om moest gaan, maar
uiteindelijk was de conclusie dat Jonkers ervoor zou zorgen dat gesproken zou worden
met de Projectleider. Voor zover Ambtenaar 0.9 weet, is er geen contact tot stand
gekomen tussen Jonkers en de Projectleider, of in ieder geval heeft dit contact niet
geresulteerd in een gesprek waarbij de Projectleider Jonkers een antwoord omtrent de
vraag of er wel of geen afspraak is gemaakt heeft gegeven.
Ongeveer een jaar later diende Ronner zijn handhavingsverzoeken in. Volgens
Ambtenaar 0.9 dwong deze actie de gemeente nog eens naar de kwestie te kijken.
Ambtenaar 0.9 zegt dat het verzoek in handen kwam van Ambtenaar 0.5, die tot het
inzicht kwam dat er niet gehandhaafd hoefde te worden; een inzicht dat achteraf niet
juist is gebleken. Volgens Ambtenaar 0.9 bood het advies van Ambtenaar 0.5 een
oplossing voor het probleem, was het antwoord van de Projectleider niet langer nodig
en kon het besluit tot het afzien van handhaven worden genomen. Ambtenaar 0.9 zegt
dat op dat moment opluchting heerste, in ieder geval bij hemzelf.
Ambtenaar 0.9 geeft aan dat de belangenafweging in het handhavingstraject een
worsteling is geweest. Hij denkt dat daarin enerzijds heeft meegespeeld dat veel op de
hals zou worden gehaald als Schalkwijk van alles zou moeten aanpassen met alle
kosten van dien en anderzijds het de vraag was wie als gevolg van het in strijd met de
verleende vergunning schade zou lijden. Ook het feit dat de gebouwen er al een tijdje
stonden ten tijde van de verzoeken en het feit dat het om inpandige wijzigingen ging
zou een rol kunnen hebben gespeeld, zegt Ambtenaar 0.9. Doorslaggevend in de
belangenafweging was uiteindelijk volgens Ambtenaar 0.9 dat in geval van handhaving
veel overhoop zou worden gehaald bij Schalkwijk in die zin dat hij veel moest
herstellen. Ambtenaar 0.9 zegt dat er geen sprake was van verborgen agenda’s of
dubbele bodems in de belangenafweging.
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Volgens Ambtenaar 0.9 worstelde ook Jonkers met deze kwestie. Jonkers heeft
Ambtenaar 0.9 geen instructies gegeven. Ambtenaar 0.9 zegt dat Jonkers aangaf
graag duidelijkheid te willen omtrent de mogelijke afspraak en dat als er een grond
was om niet te handhaven en daarmee recht te doen aan hetgeen was afgesproken,
Jonkers daar vrede mee zou hebben gehad. Jonkers zou het in die zin, volgens
Ambtenaar 0.9, wel goed hebben gevonden als de duidelijk zou worden aan de hand
van een verklaring van de Projectleider dat er inderdaad een afspraak was tussen de
gemeente en Schalkwijk en Jonkers op basis daarvan kon zeggen dat er niet kon
worden gehandhaafd.
Ambtenaar 0.9 zegt dat de mogelijke impact van de vermeende afspraak met
Schalkwijk is onderschat door de afdeling. Met de kennis van nu zou anders zijn
gehandeld. Ambtenaar 0.9 denkt dat het wel voor de hand had gelegen dat de
gemeenteraad op enig moment zou zijn geïnformeerd. Op het moment dat serieus
achter de Projectleider was aangegaan en een helder verhaal op tafel zou liggen, had
het voor de hand gelegen dat de gemeenteraad hierover was geïnformeerd. Te meer
ook, meent Ambtenaar 0.9, omdat er in de gemeenteraad ‘gedoe’ is geweest over het
al dan niet toestaan van de woning voor de rustende boer.
Ambtenaar 0.9 denkt dat het mogelijk is dat de vermeende afspraak met Schalkwijk
daadwerkelijk is gemaakt. Volgens Ambtenaar 0.9 is Schalkwijk iemand die het
onderste uit de kan probeert te halen en daar druk op zet.
4

De procedure bij de rechtbank
In de stukken die in het dossier bij de bezwaarschriftencommissie en de rechtbank
zitten, is niets terug te vinden over een eventueel gedane toezegging. De
vooraankondiging van de handhaving en de reacties namens Schalkwijk zaten niet bij
de op de zaak betrekking hebbende stukken. Ambtenaar 0.9 zegt dat hem dat ook is
opgevallen. Hij zegt dat dit de verantwoordelijkheid was van Ambtenaar 0.5, die op
dat moment het dossier onder zich had. Ambtenaar 0.9 bevestigt dat het de schijn
heeft van niet goed voorlichten van de wederpartij en de rechtbank. Ambtenaar 0.9
kan zich niet meer herinneren of dit ooit met hem besproken is. Het was Ambtenaar
0.9 – terugkijkend in de ordner met gerechtsstukken – wel opgevallen dat dit eerste
stuk van het handhavingstraject er niet in zat. Ambtenaar 0.9 zegt dat er sprake was
van slechte dossiervorming bij de gemeente. Hij geeft als voorbeeld het feit dat in de
periode van de onderhandelingen met Schalkwijk niets is vastgelegd.
Dat Schalkwijk op de zitting mededeelde dat er een afspraak was gemaakt met de
gemeente over het bouwen en gebruik in afwijking van de vergunning, kwam volgens
Ambtenaar 0.9 niet als een verrassing. Ambtenaar 0.9 zegt dat, aangezien Schalkwijk
of zijn vertegenwoordiger in 2012 al in brieven had aangegeven dat er een afspraak
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was, de uitspraak van Schalkwijk op de zitting kan worden beschouwd als een soort
bevestiging van hetgeen Schalkwijk eerder had aangegeven bij de gemeente.
Ambtenaar 0.9 geeft aan dat hij vanaf het moment dat deze brief bij de gemeente
binnenkwam op de hoogte was van het feit dat er mogelijk een afspraak zou zijn met
Schalkwijk.
Volgens Ambtenaar 0.9 heeft Ambtenaar 0.8 geen instructie gekregen om ter zitting te
verklaren dat koste wat kost gelegaliseerd zou worden. Na afloop van de zitting is
Ambtenaar 0.8 bij Ambtenaar 0.9 langs geweest. Ambtenaar 0.9 kreeg niet de indruk
dat heel zwaar zou worden getild aan de mogelijke afspraak met Schalkwijk.
Ambtenaar 0.8 had hem wel meegegeven dat hij het zwaar had gehad op de zitting,
het er voor de gemeente slecht uitzag en ze er rekening mee moesten houden dat het
besluit tot afwijzing van het handhavingsverzoek vernietigd zouden worden.
Ambtenaar 0.9 geeft aan dat hij wist dat er mogelijk een afspraak was gemaakt met
Schalkwijk en dat hij twijfelt of het waar is dat Ambtenaar 0.8 hier niets van wist,
zoals hij stelde op de zitting bij de rechtbank Midden-Nederland. Ambtenaar 0.9
twijfelt hieraan omdat de vermeende afspraak op de afdeling aan de orde is geweest
en ook Ambtenaar 0.2 dit ter ore is gekomen. Volgens Ambtenaar 0.9 kan het bijna
niet anders dan dat Ambtenaar 0.8 hiervan op de hoogte is geweest, aangezien het
‘bijna over de afdeling is geroepen’. Desalniettemin heeft hij moeten afgaan op de
woorden van Ambtenaar 0.8.
Ambtenaar 0.9 geeft daarnaast aan dat dit een belangrijk dossier was binnen de
gemeente, alleen al vanwege het feit dat er veel tijd aan is gespendeerd en er flink
mee is geworsteld. Hij zegt dat het hem spijt dat hij niet achter de Projectleider aan is
gegaan. Ambtenaar 0.9 beschouwt dit als een bijzonder dossier vanwege de afspraak
en de forse voorgeschiedenis. Hij denkt dat het een zware opgave is om een boerderij
te verplaatsen waar veel geld mee gemoeid is en het wellicht net te zwaar is om door
een kleine ambtelijke organisatie zoals die van Montfoort te laten realiseren.
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Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.8
Woensdag 20 mei 2015, 15:00 uur
1

Introductie
Ambtenaar 0.8 is teamleider Wabo van de gemeente Montfoort. Hij was de
gemachtigde die het college (verweerder) vertegenwoordigde op de zitting van de
rechtbank Midden-Nederland op 30 september 2014 te Utrecht in de zaak van Ronner
tegen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort.
Ambtenaar 0.8 geeft aan niets te weten van de overeenkomst met Schalkwijk. Collega
Ambtenaar 0.5 behandelde het verzoek om handhaving. Ambtenaar 0.8 was betrokken
bij de vergunning voor de dierenfysiotherapiepraktijk.

2

Het handhavingstraject
Ambtenaar 0.8 geeft aan wel te zijn geraadpleegd toen het handhavingsverzoek van
Ronner binnenkwam bij de gemeente. Zijn conclusie was destijds dat er moest worden
gehandhaafd, aangezien Schalkwijk net als ieder ander zich moet houden aan de wet
en moet bouwen volgens de vergunning. Desondanks werd besloten om toch niet te
handhaven. Ambtenaar 0.8 geeft aan zelf voorafgaand aan het besluit van het college
een ander idee te hebben gehad over het al dan niet handhaven in deze kwestie.
Verder zegt hij niet betrokken te zijn geweest bij deze besluitvorming, tot aan de
zitting bij de rechtbank.
De ambtelijke voorbereiding van het besluit tot afwijzing van het verzoek tot
handhaving lag bij zijn collega Ambtenaar 0.5. Volgens Ambtenaar 0.8 zijn Ambtenaar
0.5 en Ambtenaar 0.2 samen tot een oplossing gekomen en speelde Ambtenaar 0.8
hierin geen rol. Hij weet niet precies hoe dat is gegaan, omdat hij daar verder niet bij
betrokken was. Hij zegt uitsluitend kennis te hebben genomen van het feit dat
besloten was niet te handhaven zonder dat hij hier zelf enige vraagtekens bij heeft
gezet. Op de vraag of hij weet waarom er eerst gehandhaafd zou worden en later toch
was besloten niet te handhaven, antwoordt hij dat hij niet weet waarom dat zo is
gegaan. Hij zegt dat deze keuze een feit was waar hij kennis van heeft genomen, maar
niet op de hoogte was van de reden waarom deze beslissing is genomen. De
overwegingen in het handhavingsbesluit waren voor hem een gegeven en hij heeft die
bij de rechtbank verdedigd.
Met betrekking tot het handhavingsverzoek verklaart Ambtenaar 0.8 dat hij pas na de
uitspraak ervan op de hoogte werd gesteld dat Ambtenaar 0.5 een dossier had
aangelegd. Hij heeft na de uitspraak de beschikking gekregen over dit dossier waarin
alle relevante kopieën van correspondentie zaten, waaronder ook een document waar
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Ambtenaar 0.8 zelf op had genoteerd dat ten aanzien van de paardenfysiotherapie van
de dochter van Schalkwijk handhavend moest worden opgetreden. Het ging in dit
geval nog om de aanvraag van de dochter zelf. Later, toen Schalkwijk zelf de aanvraag
indiende, was Ambtenaar 0.8 van mening dat dit wel mogelijk was, omdat hij eigenaar
was en is van dit perceel. Dat de rechtbank anders oordeelde over deze kwestie ziet hij
vooral als een verschil in visie. Ambtenaar 0.8 zegt dat als hij eerder kennis had
genomen van de gehele inhoud van het dossier hij er ook anders in zou hebben
gestaan. Hij verwijst daarbij naar de brieven van de gemachtigde van Schalkwijk in
reactie op het voornemen tot handhaving waarin wordt verwezen naar de afspraak,
waar hij pas na de uitspraak kennis van heeft genomen.
3

De procedure bij de rechtbank
In eerste instantie zou Ambtenaar 0.5 het college van burgemeester en wethouders
vertegenwoordigen op de zitting bij de rechtbank Midden-Nederland, maar tijdens de
oorspronkelijk geplande zitting bleek dat Ambtenaar 0.5 de gemeente niet mocht
vertegenwoordigen. Ambtenaar 0.8 heeft de vertegenwoordiging toen overgenomen.
Aangezien hij zich nog niet verdiept had in de handhavingszaak, is verzocht de zitting
te verdagen en werd er een nieuwe datum gepland. Het verweer dat hij op 30
september 2014 voerde was gebaseerd op de stukken die Ambtenaar 0.5 hem had
gegeven, te weten het besluit tot afwijzing van het handhavingsverzoek van Ronner,
het besluit op bezwaar en het beroepschrift.
Ambtenaar 0.8 geeft aan ook bij aanvang van de zitting geen weet te hebben gehad
van een eventuele afspraak. Hij vermoedt dat de rechtbank over
achtergrondinformatie beschikte waar hij zelf geen kennis van had, omdat de
rechtbank maar door bleef vragen naar een “werkelijke reden” om niet te handhaven.
Ambtenaar 0.8 geeft aan dit niet hard te kunnen maken. Schalkwijk verklaarde op de
zitting dat er sprake was van een afspraak met de gemeente. Ambtenaar 0.8 verwijst
in dat verband naar het proces-verbaal van de zitting waarin staat dat hij stil was toen
de rechters vroegen om een reactie op het verhaal van Schalkwijk over een gemaakte
afspraak. Ambtenaar 0.8 zegt dat de reden hiervoor was dat dit voor hem een
volslagen verrassing was. Volgens Ambtenaar 0.8 wordt dit ook bevestigd door de
uitspraak van Schalkwijk ter zitting dat van de aanwezigen uitsluitend Schalkwijk zelf
en zijn vrouw op de hoogte waren van deze afspraak. Ambtenaar 0.8 meent dat het
huidige college ook niets afwist van de afspraak. Hij zegt dat als de
bedrijfsverplaatsing inderdaad is gegaan op de wijze en om de reden zoals op zitting
door Schalkwijk gesteld, het college het handhavingsbesluit nooit zo had mogen
nemen. Daar is echter niets van gebleken, volgens Ambtenaar 0.8.
Op de vraag naar zijn uitlating ter zitting dat er in ieder geval gelegaliseerd zou
worden, antwoordt Ambtenaar 0.8 dat hij hier de mist mee in is gegaan en dit ook
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nooit meer zo stellig zou zeggen. Hij zegt dat hij op het moment van uitspreken dacht
dat de lijn van het eerder genomen besluit (niet handhaven) zou moeten worden
gevolgd. Ambtenaar 0.8 ziet wel mogelijkheden tot legalisering, maar niet binnen het
huidige bestemmingsplan. Hij geeft wel aan dat hij achteraf slopen niet zo snel ziet
gebeuren. Ambtenaar 0.8 wijst op de omgevingsvergunning die op basis van een
geldend bestemmingsplan is verleend en door het tijdsverloop in rechte onaantastbaar
is geworden. Daarnaast vertelt hij dat hij zich op de zitting persoonlijk aangevallen
voelde in de benadering door de rechters. Hij voelde zich door de rechters onder druk
gezet op de zitting.
4

De aanvraag van de bouwvergunning
Ambtenaar 0.8 zegt dat hij Schalkwijk voor het eerst heeft gesproken toen de
aanvraag was ingediend, aangezien hij kwam vragen wanneer de vergunning zou
worden verleend. Ambtenaar 0.8 weet niet meer door wie dit werd gezegd, maar bij
het indienen van de aanvraag werd gemeld dat de gemeenteraad al had toegestemd
met de 10% verruiming van de inhoud van de beide woningen (op grond van de
algemene afwijkingsbevoegdheid), dus dit was volgens hem een voldongen feit.
Volgens Ambtenaar 0.8 is het toepassen van deze algemene afwijkingsbevoegdheid in
de praktijk vrijwel standaard en geldt deze zeker niet alleen voor Schalkwijk.
Ambtenaar 0.8 bevestigt dat hij betrokken is geweest bij de vergunning voor de twee
woningen. Aangezien de gebouwen pasten in het bestemmingsplan, kon de vergunning
worden verleend. Ambtenaar 0.8 zegt dat hij niet wist dat Schalkwijk het plan had om
afwijkend te bouwen.

5

Ten aanzien van een eventuele gemaakte afspraak
Ambtenaar 0.8 geeft aan dat hij vermoedt dat de afspraak tussen Schalkwijk en de
gemeente wel is gemaakt, maar hij heeft hier geen enkele aanwijzing of bewijs voor.
Hij denkt wel dat Schalkwijk deze vermeende afspraak niet uit de lucht heeft
gegrepen. Daarnaast geeft hij aan dat zijn ervaring met de Projectleider is dat deze
wel vaker dingen beloofde die niet konden. Ambtenaar 0.8 geeft verder aan dat het
feit dat bijvoorbeeld een wethouder ergens niet iets over zegt, door burgers wordt
geïnterpreteerd alsof de wethouder het ermee eens is. Zo kunnen misverstanden
ontstaan. Ambtenaar 0.8 voegt nog toe dat hij er niet van houdt als dergelijke
afspraken of toezeggingen zouden worden gemaakt of gedaan.
Hij zegt tot aan de zitting bij de rechtbank nog nooit te hebben gehoord van een
afspraak. Over het citaat in het proces-verbaal van de zitting waar staat ‘ik wist hier
eerst ook niets van’, zegt hij dat dit sloeg op de zitting, met andere woorden: dat hij
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tot de verklaring van Schalkwijk op zitting niet wist van de gemaakte afspraak. Hij
zegt dat dit suggestief is opgeschreven in het proces-verbaal.
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Gespreksverslag Ambtenaar 0.8
Telefoongesprek vrijdag 19 juni 2015, 09.30 uur
1

Zitting 30 september 2014
Gevraagd wordt wat Ambtenaar 0.8 na de zitting van 30 september 2014 heeft gedaan
met de bewering van Schalkwijk ter zitting dat hij met de gemeente een afspraak zou
hebben gemaakt dat hij zou mogen gaan bouwen in afwijking van de vergunning.
Ambtenaar 0.8 herinnert zich dat hij aan de gemeentesecretaris over het verloop van
de zitting heeft verteld en aan Ambtenaar 0.9. Aan wie hij verder nog heeft verteld
over het verloop van de zitting, weet hij niet meer. Er lag nog geen uitspraak van de
rechter, dus er was volgens Ambtenaar 0.8 ook niet veel om te zeggen.

2

Bekendheid vermeende afspraak
Ambtenaar 0.8 geeft aan voor de zitting nooit te hebben gehoord dat Schalkwijk
aangaf dat er een afspraak was gemaakt door de gemeente met hem. Hij benadrukt
dat hij niets wist van een vermeende afspraak tussen de gemeente en Schalkwijk, ook
niet met een andere inhoud. Van het dossier heeft hij pas kennisgenomen na de
zitting. Hetgeen Schalkwijk ter zitting heeft verklaard, was voor hem een totale
verrassing.
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Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.5
Donderdag 21 mei 2015, 13:30 uur
1

Introductie
Ambtenaar 0.5 was van april 2007 tot en met oktober 2014 werkzaam bij de
gemeente Montfoort in de functie van juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke
ordening. Vanaf 2011 / 2012 verrichte hij tevens werkzaamheden in complexe
handhavingszaken.
Ambtenaar 0.5 geeft aan uitsluitend betrokken te zijn geweest bij een deel van het
handhavingstraject. Bij de overeenkomsten met Schalkwijk en het bestemmingsplan
was hij naar eigen zeggen niet betrokken. Het dossier werd wel op het wabo-overleg
besproken en op die manier kende hij het dossier van horen zeggen, maar hij heeft
zich er verder destijds niet in verdiept. Bij het handhavingstraject raakte Ambtenaar
0.5 pas betrokken toen twee formele handhavingsverzoeken werden ingediend door
Ronner, dus niet in de eerdere stadia van de constatering van de handelingen in strijd
met het bestemmingsplan en de brief met aanzegging bestuursdwang. De
handhavingszaak is besproken met wethouder Jonkers (het was vaste afspraak om
ieder complex collegevoorstel met de portefeuillehouder te bespreken) en met de
juriste van de Omgevingsdienst Utrecht.

2

Het handhavingstraject
In 2013 werden twee handhavingsverzoeken ingediend door Ronner. In de eerste
maanden na het ontvangen van de verzoeken was de behandeling de
verantwoordelijkheid van een collega, maar om een of andere reden werd dit niet
opgepakt. Ambtenaar 0.5 zegt dat zijn manager hem toen heeft gevraagd dit dossier
op te pakken. Ambtenaar 0.5 heeft zich daarna pas ingelezen en verdiept in de
kwestie. Ambtenaar 0.5 zegt dat onderzoek is verricht naar aanleiding van de
verzoeken van Ronner en dat de handhavingsverzoeken naar eer en geweten zijn
beoordeeld, een advies is opgesteld en dit advies is voorgelegd aan het college.
Ambtenaar 0.5 bevestigt dat het hier gaat om een advies tot afwijzing van het
handhavingsverzoek. Bij de totstandkoming van dit negatieve advies is in ieder geval
de handhaver betrokken. Volgens Ambtenaar 0.5 werd de zaak vervolgens besproken
in het wabo-overleg, meerdere keren besproken met de manager en ook afgestemd
met juridische zaken.
In antwoord op de vraag wat de reden was om ten aanzien van de twee woningen niet
te handhaven, zegt Ambtenaar 0.5 dat dit het gevolg is van het feit dat
bouwvergunning los gezien moest worden van het bestemmingsplan. De wijzigingen in
de bouw van de woning waren volgens Ambtenaar 0.5 van ondergeschikt belang zijn.
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Die conclusie kon worden onderbouwd met rechterlijke uitspraken. Deze redenering
werd bevestigd door de bezwarencommissie. Over het feit dat de rechter heeft
geoordeeld dat er wel samenhang bestond tussen het bestemmingsplan en de
bouwtekening, zegt Ambtenaar 0.5 dat er aan zijn kant sprake was van nieuwe
inzichten.
Ambtenaar 0.5 zegt dat hij geen instructies heeft ontvangen in dit dossier niet te
handhaven. Volgens Ambtenaar 0.5 hebben er geen andere afwegingen dan de
juridische - die in zijn advies staan - een rol gespeeld bij de beslissing tot al dan niet
handhaven. Hij beschouwt deze kwestie als een hele ongelukkige samenloop van
omstandigheden, ontstaan door de formele rechtskracht van de vergunning na de
vernietiging van het bestemmingsplan.
Volgens Ambtenaar 0.5 is de gemeente Montfoort juist gericht op handhaving.
Gedurende de periode dat hij bij de gemeente werkte, werden meer dwangsommen
opgelegd dan het landelijk gemiddelde en dwangsommen werden ook daadwerkelijk
ingevorderd. Ambtenaar 0.5 denkt dat de gemeente juridisch stevig was in de
adviezen tot handhavend optreden. Dit was volgens Ambtenaar 0.5 niet alleen de
houding van de ambtenaren, maar gold ook voor het College. Hij verwijst in dit
verband naar het feit dat in het huidige coalitieprogramma is opgenomen dat meer
capaciteit moet komen op het gebied van handhaving. Ambtenaar 0.5 geeft aan dat
het College in enkele zaken afweek van adviezen, maar dat hier in dit dossier geen
sprake van was.
3

Ten aanzien van een eventuele afspraak met Schalkwijk
Ambtenaar 0.5 zegt niets af te weten van een afspraak met Schalkwijk over de bouw
en het gebruik van de twee woningen. Ambtenaar 0.5 geeft aan in de wandelgangen
te hebben vernomen dat Schalkwijk graag twee woningen wenste te realiseren, maar
hij kan zich niet herinneren of hij dit had gehoord voor of na de bouw. Ambtenaar 0.5
zegt dat hij ook niet weet hoe intern met deze wens om is gegaan. Met een afspraak
tot anders bouwen en gebruiken dan op grond van de vergunning was toegestaan was
Ambtenaar 0.5 niet bekend.
Ambtenaar 0.5 zegt dat een dergelijke afspraak dan ook geen rol kan hebben gespeeld
in de besluitvorming in het handhavingstraject. Hij zegt dat hij op basis van de
informatie die hij tot zijn beschikking had een voorstel heeft voorgelegd aan het
college, los van alle invloeden om hem heen. Ambtenaar 0.5 heeft ook na de uitspraak
van de rechtbank Midden-Nederland niet meer gesproken met oud-collega’s of anderen
over deze kwestie.
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Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.2
Dinsdag 16 juni 2015, 13.15 uur
1

Introductie
Ambtenaar 0.2 heeft van december 2009 tot maart 2014 als handhaver bij de
gemeente Montfoort gewerkt. Hij werkte als handhaver op verschillende
handhavingsterreinen, waaronder ruimtelijke ordening.
Ambtenaar 0.2 is gedurende het handhavingstraject bij het dossier Blokland betrokken
geweest.

2

De controle
Ambtenaar 0.2 heeft een controle gedaan bij Schalkwijk. Daar constateerde
Ambtenaar 0.2 dat er werd gebouwd in afwijking van de vergunning. Op de tekeningen
stond een kantoor, maar die ruimte werd bij de woning getrokken. Daarnaast zat er
een deur tussen de twee woningen, wat ook niet kon. Na deze vaststelling heeft
Ambtenaar 0.2 dit gemeld bij zijn collega’s. Dat zullen in ieder geval Ambtenaar 0.6 en
Ambtenaar 0.8 zijn geweest.
Vervolgens kwam er volgens Ambtenaar 0.2 een brief van de gemachtigde van
Schalkwijk, waarin stond dat Schalkwijk afspraken zou hebben gemaakt met de
gemeente, meer specifiek met de Projectleider. Die afspraken hielden volgens de
gemachtigde van Schalkwijk in dat de woning anders zou mogen worden gebouwd dan
hetgeen vergund was. De Projectleider zou dingen hebben toegezegd aan Schalkwijk.
De Projectleider werkte toen niet meer bij de gemeente Montfoort.
Ambtenaar 0.2 geeft aan dat de vermeende afspraken hem onbekend zijn.
Ook merkt hij op dat binnen de gemeente Montfoort breed bekend was dat door
Schalkwijk beweerd werd dat hij een afspraak zou hebben gemaakt met de gemeente
over het afwijkend bouwen ten opzichte van de vergunning.

3

Het handhavingstraject
Ambtenaar 0.2 was in eerste instantie van plan de handhavingskwestie bij Schalkwijk
te gaan behandelen. In dat kader wilde hij de Projectleider gaan bellen, die toen al niet
meer bij de gemeente werkte, om navraag te doen over de afspraak.
Naar aanleiding van de constatering van Ambtenaar 0.2 op het perceel van Schalkwijk
en de daaropvolgende brief van de gemachtigde van Schalkwijk vond er een gesprek
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plaats met wethouder Jonkers. Daarbij was volgens Ambtenaar 0.2 in ieder geval
Ambtenaar 0.8 aanwezig, omdat die Wabo-technisch kon beoordelen wat met de
handhavingskwestie moest worden gedaan. Naar aanleiding van dat gesprek is de
handhavingszaak overgedragen. Ambtenaar 0.2 hoefde dit dossier niet meer te
behandelen. Ambtenaar 0.2 denkt dat het dossier aan Ambtenaar 0.8 is overgedragen,
maar weet dat niet zeker. Mogelijk heeft ook Ambtenaar 0.7 aan dit dossier gewerkt in
verband met het bestemmingsplan.
Ambtenaar 0.2 merkt op dat hij het vreemd vindt dat de bouw niet direct is stopgezet
nadat was geconstateerd dat anders werd gebouwd dan vergund. Normaal was hij
degene die de bouwstop oplegde in overleg met Ambtenaar 0.6 en Ambtenaar 0.8.
Mogelijk heeft het feit dat dit niet is gebeurd te maken met de druk die erop zat.
4

Contact met Schalkwijk
Gevraagd wordt wat Ambtenaar 0.2 kan vertellen over het gesprek dat hij samen met
de Projectleider zou hebben gevoerd op 28 maart 2012 met Schalkwijk. Ambtenaar
0.2 geeft aan zich niets van een dergelijk gesprek te kunnen herinneren. Hij sluit niet
uit dat hij bij een dergelijk gesprek aanwezig is geweest, maar hij heeft daar verder
geen herinneringen aan.
Ambtenaar 0.2 kan zich nog wel herinneren dat hij een keer bij een gesprek tussen
oud-burgemeester Jansen en Schalkwijk aanwezig is geweest. Ambtenaar 0.2 was bij
dat gesprek aanwezig om aantekeningen te maken. Dat gesprek ging volgens
Ambtenaar 0.2 over het traject van de bedrijfsverplaatsing in het algemeen.
Verder geeft Ambtenaar 0.2 aan dat hij nog wel eens bij de gemeente Montfoort komt.
Met hem is na zijn tijd bij de gemeente Montfoort nooit meer inhoudelijk over het
dossier Blokland gesproken.

5

Tot slot
Ambtenaar 0.2 merkt op Schalkwijk na zijn controlebezoek wel de deur tussen de twee
woningen heeft dichtgemaakt.
Verder geeft Ambtenaar 0.2 nog aan dat bij handhaving binnen de gemeente
Montfoort soms onduidelijk is waarom in het ene geval wel en in het andere geval niet
wordt gehandhaafd. Hij wijst op het feit dat de dochter van Schalkwijk eerst in een
caravan woonde. Daar werd niet op gehandhaafd, terwijl dat bij andere mensen die in
caravans woonden wel gebeurde.
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Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.6
Donderdag 21 mei 2015, 12:00 uur
1

Introductie
Ambtenaar 0.6 is sinds 1 maart 2008 werkzaam bij de gemeente Montfoort als
toezichthouder. Daarnaast is hij inmiddels ook secretaris van de
monumentencommissie en verantwoordelijk voor constructieberekeningen en de
bijbehorende administratie, huisnummers en straatnamen, etc.
Ambtenaar 0.6 heeft in de kwestie ‘Blokland naast nummer 10’ destijds op verzoek
van een collega de inhoud van de panden berekend aan de hand van de eerste
bouwtekeningen voor de aanvraag van de bouwvergunning. Daarnaast heeft hij tijdens
de bouw de controle gedaan van de funderingswapening.

2

De aanvraag van de bouwvergunning
Ambtenaar 0.6 zegt dat hij aan de hand van de eerste bouwtekeningen constateerde
dat de inhoud van het panden te groot zou worden. Hem werd verzocht de inhoud te
berekenen nadat een collega inschatte dat de bouwtekeningen strijd met het
bestemmingsplan zouden kunnen opleveren. Ambtenaar 0.6 denkt dat deze collega
Ambtenaar 0.8 of Ambtenaar 1.0 moet zijn geweest. Aan de hand van de gewijzigde
tekeningen heeft Ambtenaar 0.6 de inhoud nog een keer berekend; de nieuwe maten
pasten wel binnen het vigerende bestemmingsplan.

3

Toezicht op de bouw en na de bouw
Bij de bouw heeft Ambtenaar 0.6 toezicht uitgeoefend op de funderingswapening,
maar hij zegt niet te hebben gekeken naar de afmetingen van de panden. Ambtenaar
0.6 zegt niet de ambtenaar te zijn geweest die heeft vastgesteld dat in strijd met de
vergunning was gebouwd. Hij is wel eens binnen geweest toen de stukadoor bezig of
net klaar was, maar de afwijking van de tekening is hem tijdens dit bezoek niet
opgevallen.
Als toezichthouder rijdt Ambtenaar 0.6 regelmatig door de gemeente, maar zeker
destijds had hij geen hele dossiers met bouwtekeningen etc. bij zich. Hij had op het
moment dat de panden van Schalkwijk werden gebouwd nog weinig ervaring als
toezichthouder van een gemeente. Dat de muur was weggehaald werd jaren later pas
vastgesteld en volgens Ambtenaar 0.6 wordt dit dan een handhavingszaak. Ambtenaar
0.6 is slechts toezichthouder op de bouw en wordt uitsluitend ingeschakeld in
handhavingskwesties als een collega de vereiste kennis ontbeert. Zijn functie moet
naar eigen zeggen in die zin meer worden beschouwd als bouwinspecteur.
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4

Het handhavingstraject
Volgens Ambtenaar 0.6 is Ambtenaar 0.2 verder gegaan met het dossier na de
constatering van het gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Ambtenaar 0.6
bevestigt dat toezichthouders in principe niet betrokken zijn bij de afweging in
handhavingskwesties. Ambtenaar 0.6 is wel degene die de eerste brief schrijft indien
de strijdigheid tijdens de bouw wordt geconstateerd, maar in deze kwestie was hij niet
betrokken aangezien de constatering pas jaren na de bouw plaatsvond. Als hij zelf een
overtreding van ondergeschikte aard constateert, vraagt Ambtenaar 0.6 zich altijd af
of iemand bezwaar tegen dit handelen zou hebben. Ambtenaar 0.6 meent dat de
gemeente in situaties als in deze zaak normaal gesproken zou handhaven. Hij is ook
bekend met gevallen waarin hij vond dat de gemeente juist wel erg streng optrad.
Met betrekking tot de handhavingsverzoeken van Ronner wist Ambtenaar 0.6 wel dat
er destijds iets speelde met het college, maar hij wist niet waar dit over ging. Ook bij
eventuele overleggen en vergaderingen is Ambtenaar 0.6 niet aanwezig geweest. Hij
heeft verder ook geen contact gehad met collega’s over deze kwestie.

5

Ten aanzien van de eventuele afspraak met Schalkwijk
Ambtenaar 0.6 zegt nooit iets te hebben gehoord over een afspraak tussen het college
en Schalkwijk over het bouwen en het gebruik van de woningen. Ambtenaar 0.6 is er
niet mee bekend dat dit soort afspraken binnen de gemeente worden gemaakt.
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Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.1
Vrijdag 22 mei 2015, 09:00 uur
1

Introductie
Ambtenaar 0.1 was van mei 2005 tot maart 2009 parttime werkzaam als medewerker
juridische zaken bij de gemeente Montfoort. Van maart 2009 tot april 2013 was hij
fulltime werkzaam als jurist bij de gemeente Montfoort.
Ambtenaar 0.1 geeft aan niet betrokken te zijn geweest bij de onderhandelingen over
de koopovereenkomsten met Schalkwijk. Ambtenaar 0.1 is ook niet aanwezig geweest
bij een ondertekeningsgesprek dat met Hummel, de Projectleider en Schalkwijk zou
zijn gevoerd. Hij geeft aan nooit bij Schalkwijk thuis te zijn geweest. Bij een tweede
gesprek met Schalkwijk en Hummel op het gemeentehuis was Ambtenaar 0.1 wel
aanwezig.
Ook bij de totstandkoming van het bestemmingsplan is Ambtenaar 0.1 naar eigen
zeggen niet inhoudelijk betrokken geweest, evenmin als bij de omgevingsvergunning.
Hij heeft wel een collega ondersteund toen verweer werd gevoerd bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State in het kader van de
bestemmingsplanprocedure. Bij het handhavingstraject is Ambtenaar 0.1 pas in de
bezwaarfase als plaatsvervangend secretaris van de bezwarencommissie betrokken
geraakt.
Volgens Ambtenaar 0.1 staat de afdeling Juridische Zaken binnen de gemeente
Montfoort los van andere afdelingen, zoals de afdeling Ruimtelijke Ordening. De
besluiten werden zo laag mogelijk in de organisatie voorbereid en genomen. De
juristen werden in die zin alleen ingezet ter ondersteuning van de ambtenaren die de
besluiten namen, aldus Ambtenaar 0.1. Voor het nemen van een besluit was de gang
naar juridische zaken niet verplicht.

2

Het tweede gesprek met Schalkwijk en Hummel
Het gesprek met Schalkwijk, waar Ambtenaar 0.1 bij was, vond plaats in de oude
raadskamer, in de kelder van het gemeentehuis. Ambtenaar 0.1 kan zich nog
herinneren dat hij zich bij dit gesprek afvroeg hoe de gemeente een
resultaatverplichting met een dergelijke hoge boete had kunnen opnemen in de
koopovereenkomst. Ambtenaar 0.1 zegt echt verbaasd te zijn dat dit in de
overeenkomst was opgenomen. Hij geeft aan dat als hij bij de onderhandelingen
aanwezig zou zijn geweest, hij hier wel wat aan zou hebben gedaan.
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Een eventuele discussie tijdens dit gesprek over het al dan niet bouwen door
Schalkwijk van twee woningen op het nieuwe terrein kan Ambtenaar 0.1 zich niet
herinneren. Hij zegt dat hij zich dit gespreksonderwerp waarschijnlijk wel zou hebben
herinnerd, zeker naar aanleiding van het lezen de uitspraak van de rechtbank MiddenNederland. Ambtenaar 0.1 zegt dat in dit gesprek wel gepoogd is de
resultaatsverplichting af te zwakken, maar dat Schalkwijk daar niet aan wilde
beginnen. Schalkwijk bevond zich volgens Ambtenaar 0.1 is een luxepositie.
3

De bestemmingsplanprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State
Ambtenaar 0.1 geeft aan dat hij in juridische zin verrast was door de argumentatie van
de gemeente bij het bestemmingsplan. Hij doelt dan op de onderbouwing voor het
opnemen van de mogelijkheid van een wooneenheid voor de rustende boer. Hij wist
echter weinig van de feiten en liet dit deel op de zitting aan zijn collega over.
Ambtenaar 0.1 kan zich niet herinneren dat er iets bijzonders was aan deze zaak.
Volgens Ambtenaar 0.1 werd de kwestie ‘Blokland naast nummer 10’ destijds niet als
een bijzondere zaak beschouwd. In deze kleine gemeente probeerde de wethouder
overal een beetje bovenop te zitten, maar hier niet meer dan in andere zaken, aldus
Ambtenaar 0.1.

4

Het handhavingstraject
Ambtenaar 0.1 geeft aan dat hij zich niet kan herinneren dat hij om advies is gevraagd
bij de beslissing om, nadat geconstateerd werd dat het bouwen en gebruik van de
woningen niet in overeenstemming was met de vergunning, al dan niet tot handhaving
over te gaan. Ambtenaar 0.1 zegt dat de afdeling Juridische Zaken vooral een
ondersteunende rol toekwam bij handhavingszaken. Ambtenaar 0.1 benadrukt dat er
geen verplichting was om een handhavingsbesluit voor te leggen aan de afdeling
Juridische Zaken. Terugkijkend denkt hij dat het verstandig zou zijn geweest als dit bij
deze kwestie wel was gebeurd.
Voor wat betreft het bezwaar van Ronner met betrekking tot geluid- en lichthinder was
Ambtenaar 0.1 betrokken bij het administratieve gedeelte van de werkzaamheden van
de bezwarencommissie, waaronder het verzenden van uitnodigingen en het plannen
van een hoorzitting. Bij het besluit tot het afzien van handhaven in 2013 was hij niet
meer betrokken, aangezien hij toen niet meer werkzaam was bij de gemeente.

5

Ten aanzien van een eventuele afspraak met Schalkwijk
Ambtenaar 0.1 geeft aan niets af te weten van een eventuele afspraak met Schalkwijk
over het bouwen en gebruik van de woning(en). Hij heeft nooit iets van een dergelijke
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afspraak gehoord. Ambtenaar 0.1 kan zich overigens ook niet voorstellen dat het
College een dergelijke toezegging zou doen.
Volgens Ambtenaar 0.1 is de gemeente Montfoort pragmatisch ingesteld. Hierbij wordt
wel binnen de juridische kaders gewerkt. Ambtenaar 0.1 zegt dat de juridische
grenzen altijd goed werden aangegeven aan het College, dat daar vervolgens een
eigen politieke invulling aan kon geven. Ambtenaar 0.1 zegt het beeld dat de
gemeente erg gericht is op de burger wel te herkennen, maar benadrukt dat de
gemeente hierbij wel binnen het juridische kader bleef. Hij geeft aan dat de juridische
kwaliteitszorg van de gemeente door de jaren heen erg is verbeterd.
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Gespreksverslag interview Ambtenaar 0.7
Woensdag 20 mei 2015, 16:30 uur
1

Introductie
Ambtenaar 0.7 is beleidsmedewerker bij de gemeente Montfoort. Vanaf 1 december
2007 werkte hij bij de gemeente op detacheringsbasis en per 1 mei 2009 is hij in
dienst bij de gemeente. Hij was als assistent van de Projectleider betrokken bij het
project Hofland Oost. Op dit moment is hij werkzaam als beleidsadviseur ruimtelijke
ordening, wonen en cultuurhistorie.
Ambtenaar 0.7 zegt niet betrokken te zijn geweest bij het sluiten van de
overeenkomst tot bedrijfsverplaatsing met Schalkwijk. Hij was ook niet bij de afspraak
voorafgaand aan het tekenen van de koopovereenkomst aanwezig; dit was de
Projectleider. Ambtenaar 0.7 was wel op de hoogte van de discussie die destijds
plaatsvond over het al dan niet toestaan van een tweede woning. Deze overeenkomst
was voor hem meer een gegeven, iets dat geregeld moest worden in het
bestemmingsplan. Bij het verlenen van de bouwvergunning aan Schalkwijk is hij
zijdelings betrokken geweest; dit zou Ambtenaar 0.8 voor zijn rekening hebben
genomen. Ambtenaar 0.7 geeft verder aan dat hij in ieder geval in december 2013 op
reis was in Zuid-Amerika en op dat moment niet betrokken was bij het
handhavingstraject.

2

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is één van de eerste dingen die Ambtenaar 0.7 voor de
gemeente heeft gedaan; de opdracht tot het opstellen van het bestemmingsplan was
nog gedaan door zijn voorgangster. Bij de procedure van voorontwerp, ontwerp en
definitief plan was Ambtenaar 0.7 wel betrokken.
Op de vraag of het beeld klopt dat de gemeente zoveel mogelijk heeft gedaan om een
zo goed mogelijk resultaat voor Schalkwijk te realiseren, antwoordt Ambtenaar 0.7 dat
hij denkt van wel. Ambtenaar 0.7 bevestigt dat de gemeente het bedrijf van
Schalkwijk zo snel mogelijk wilde verplaatsen in verband met de ontwikkeling van de
woningbouw. Hij geeft aan dat de Projectleider was ingevlogen vanuit het aanjaagteam
van de provincie om de woningbouw zo snel mogelijk van de grond te krijgen.
Schalkwijk zat met betrekking tot dit nieuwbouwproject de ontwikkeling in de weg,
vanwege de stankcirkel van zijn bedrijf. Er was volgens Ambtenaar 0.7 de gemeente
wel wat aan gelegen om Schalkwijk daar snel weg te krijgen.
Ambtenaar 0.7 geeft aan dat Schalkwijk in een luxepositie zat, omdat het voor de
gemeente belangrijk was zijn bedrijf te verplaatsen. Schalkwijk stelde daarom eisen en
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volgens Ambtenaar 0.7 is – om het proces te bespoedigen – met Schalkwijk
meegegaan in het mogelijk maken van de tweede woning met behulp van de regeling
voor de rustende boer. Eigenlijk wilde Schalkwijk gewoon twee losse woningen
realiseren op het perceel. Ambtenaar 0.7 geeft aan dat deze regeling van de rustende
boer de enige mogelijkheid was; op termijn zou Schalkwijk toch wel een rustende boer
worden en dit zat ook al in een ouder bestemmingsplan. De afspraak die was gemaakt
met Schalkwijk over het bouwen van een tweede woning op het perceel was
vastgelegd in het bestemmingsplan. Ambtenaar 0.7 beschouwt dit als een kwestie van
slim onderhandelen door Schalkwijk.
Van de mogelijkheden om de inhoud van de woning op te rekken is door de gemeente
volgens Ambtenaar 0.7 maximaal gebruik gemaakt. Ambtenaar 0.7 zegt dat hij dit
opzoeken van de marges in opdracht van de Projectleider heeft gedaan. Hij vermoedt
dat hierin heeft meegespeeld dat de datum voor de vaststelling van het
bestemmingsplan (15 juli 2009) niet zou worden gehaald en de vrees bestond dat
Schalkwijk terug zou komen op de overeenkomst. Ambtenaar 0.7 geeft aan dat hij zelf
wel altijd zijn twijfels heeft gehad bij de noodzaak van de tweede woning en waarom
dit voor Schalkwijk mogelijk werd gemaakt.
Ambtenaar 0.7 heeft meermalig contact gehad met de provincie in het kader van dit
bestemmingsplan. Volgens Ambtenaar 0.7 had de provincie met name moeite met de
locatie van het bedrijf. Later in het gesprek bevestigt hij dat de provincie ook
problemen had met de inhoud van de woning. Hij zegt niet meer te kunnen herinneren
of de woning ten behoeve van de rustende boer op zichzelf een discussiepunt
opleverde, aangezien het ging om een bestaande regeling die werd overgenomen in dit
bestemmingsplan.
3

Het handhavingstraject
Volgens Ambtenaar 0.7 heeft de gemeente het bouwen in afwijking van de vergunning
zelf geconstateerd. In het omgevingsoverleg meende men dat dit strijdig bouwen geen
ruimtelijke impact had, gezien het feit dat het kantoor in het gebouw zit en direct
verbonden is met het bouwwerk. Het omgevingsoverleg was een algemeen
tweewekelijks overleg. Ambtenaar 0.7 geeft aan dat om deze reden is besloten niet te
handhaven ten aanzien van het strijdige gebruik. Er werd een puur ruimtelijke
afweging gemaakt volgens Ambtenaar 0.7.
Terwijl bij het traject van de bedrijfsverplaatsing zoveel mogelijk aan Schalkwijk
tegemoet werd gekomen, speelde bij het traject van de handhaving volgens
Ambtenaar 0.7 uitsluitend wat ruimtelijk gezien het meest wenselijke resultaat was.
Ambtenaar 0.7 geeft aan dat het feit dat het hier ging om Schalkwijk, die de gemeente
in het verleden ook al een keer had bevoordeeld, geen rol heeft gespeeld in het besluit
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tot al dan niet handhavend optreden. Om wie het gaat zou volgens Ambtenaar 0.7 niet
uit mogen maken in handhavingskwesties. Hij denkt dat het besluit om niet te
handhaven in overleg met het College is genomen. Ambtenaar 0.7 meent dat een
eventuele afspraak tussen Schalkwijk en het College hierin geen rol heeft gespeeld. Hij
zegt dat dit voor hem een zaak als ieder ander is geweest.
Ten aanzien van de brief waarin in eerste instantie werd ingezet op handhaven, zegt
Ambtenaar 0.7 dat hij niet goed weet hoe dit precies is gelopen, maar dat Ambtenaar
0.5 hiervoor verantwoordelijk was.
4

Ten aanzien van een eventuele afspraak met Schalkwijk
Op de vraag of de gemeente bereid was de regels te overtreden om Schalkwijk zoveel
mogelijk tegemoet te komen, zegt Ambtenaar 0.7 dat dit hem onwaarschijnlijk
voorkomt. Hij geeft aan niet expliciet bekend te zijn met een afspraak tussen het
College en Schalkwijk en hier eerder ook niet van te hebben gehoord.
Ambtenaar 0.7 weet hoe de Projectleider werkt en deze projectleider zocht in zijn
werkzaamheden de grenzen van de wet wel eens op. Ambtenaar 0.7 denkt dat als een
afspraak is gemaakt dit wel in overleg met de wethouder zou zijn geweest.
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