

 

 In de Raadsvergadering van 27 november 2014 bij meerderheid is besloten om het 

College voorstel aangaande Ontwerp bestemmingsplan Aerdenhout, 1st herziening 

en verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsaanvraag Boekenroodeweg 3A 

niet te steunen. (Voorstanders waren helft van het CDA, de PvdA en HvB.) 

 

 Dezelfde meerderheid van de Raad zich toen heeft uitgesproken geheel geen woningbouw 

te willen toestaan op dit perceel. 

 

 Het College in haar vergadering dd 14 april 2015 thans heeft besloten om 

  1) Het ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning voor de bouw van een woning 

     (activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Bouwen) op het 

      perceel Boekenroodeweg 3A te Aerdenhout WABO-2014-0104 (2015040967) vast  

      te stellen 

  2) voornemens te zijn voor het perceel Boekenroodeweg 3A  hogere grenswaarde   

       geluid als gevolg van wegverkeer vast te stellen op 53 dB (A) 

  3) het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het voornemen tot hogere grenswaarde 

       te publiceren en voor zes weken ter inzage te leggen op grond van afdeling 3.4 van 

       de Algemene wet bestuursrecht 

 

 Het College heeft verzuimd om het voornemen, in afwijking van de bedoeling van de meerderheid 

van de Raad om daar in het geheel geen woningbouw toe te staan, tot het nemen van 

bovengenoemd besluit niet vooraf met de Raad te bespreken en haar mening daaromtrent te 

bespreken:. 

 

 Het College door het nemen van dit besluit de uitdrukkelijke wens van de meerderheid 

van de Raad naast zich heeft neergelegd; 

 

Er sommige fractievoorzitters zijn die al in een vroeg stadium geïnformeerd zijn nadat het College dit 

besluit heeft genomen en kennis hebben genomen van een concept brief van het College aan de Raad 

d.d. 9 april 2015. Het college echter die brief niet heeft verzonden 

 

De reden van het nu wel verstrekken van de vergunning, door de kelder uit de aanvraag te halen 

waardoor het een College bevoegdheid is geworden en Vervolgens vanwege deze bevoegdheid en de 




eerder gegeven principe toestemming, toch de vergunning te verlenen miskent het college de positie 

van de Raad en de wens van de Raad. 

 

 

 De handelswijze van het College niet alleen indruist tegen de uitdrukkelijke wens maar ook de 

manier hoe College en Raad met afwijkingen van Raadsstandpunten horen om te gaan. 

 Het College, nu zij blijkbaar wilde gaan afwijken van een eerder genomen besluit van de Raad, 

voortaan altijd d;ﾐ SW R;;S ｪ;;デ Iﾗﾐゲ┌ﾉデWヴWﾐ ;ﾉ┗ﾗヴWﾐゲ ┣ﾗげﾐ HWゲﾉ┌ｷデ ｪ;;デ ﾐWﾏWﾐく 
 De handelwijze van het College blijkbaar toe te rekenen is aan een beginnersfout van de portefeuille 

houder; 

 Een dergelijke misser nooit meer mag geschieden en met deze motie de Raad het College en de 

portefeuillehouder, wegens het negeren van de wens van de meerderheid van de Raad een ernstige 

waarschuwing wil geven. 

 

 

 

 

 


