GEMEENTE

BORNE

Fractie WD
T.a.v. de heer L.C.A.W. Graafhuis
Brinkstraat 23
7622 EA BORNE

ons kenmerk

datum verzending

3 juli 2019

19uit05866

1 4 AUG. 2019

contactpersoon

doorkiesnummer

e-mail

uw kenmerk

uw brief/e-mail van

info@borne.nl
bijlagen

onderwerp

Raadsvragen ex artikel 39 RvO inzake horeca Weleveld

Geachte heer Graafhuis,
Op 3 juli jongstleden ontvingen wij uw vragen die u ons stelde op grond van artikel 39 van het Reglement van
Orde van de gemeenteraad. In deze brief beantwoorden wij deze vragen.
1.

De discussie over de wijze van exploitatie van de horeca in Weleveld is steeds in het
openbaar gevoerd. Waarom moet de door uw college nu gekozen oplossing in de vorm van
een convenant buiten de openbaarheid blijven?

Deze vraag suggereert dat ons college voornemens was het convenant niet openbaar te maken. Deze
suggestie is onjuist. Het is altijd de bedoeling geweest het convenant openbaar te maken, maar niet
voordat beide partijen het convenant hadden ondertekend en na afstemming met - en instemming van de voorzitters van alle gemeenteraadfracties. Aan die voorwaarden is voldaan en het convenant is
inmiddels openbaar.
2.

Waarom volgt u geen procedure in het openbaar met waarborgen omkleed? Bijvoorbeeld ex
artikel 169,4e lid gemeentewet, of op basis van de WRO en het BRO?

Artikel 169, 4e lid van de gemeentewet is aan de orde indien er sprake is van een besluit dat ingrijpende
gevolgen kan hebben voor de gemeente. “In dat geval neemt het college geen besluit, dan nadat de raad
in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.” In dit
geval is geen sprake van een besluit dat ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. Het college
gaat immers met het convenant geen resultaatverplichtingen aan. Zoals u zelf in vraag 4 aangeeft is een
convenant niet juridisch afdwingbaar en kent het geen sancties.
Een planologische procedure is aan de orde wanneer het voornemen bestaat om het planologische
regime te wijzigen. Voorshands is dat voornemen er in dit geval niet.
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In uw memo aan de raad van 2 april jl. schreef u dat op basis van ingewonnen extern juridisch
advies er geen mogelijkheid tot verruiming van de horeca binnen het bestemmingsplan
mogelijk is? Wat is de reden van wijziging van uw standpunt? Is er sprake van een nieuw
feit?

Er is geen sprake van een wijziging van standpunt van het college, al zou uit publicaties die indruk kunnen
ontstaan. Ons college heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de horeca ondergeschikt behoort te
blijven aan de golfactiviteiten, waarbij de ondergeschiktheid van de horeca niet samenhangt met het
beperkte karakter van de te voeren kaart, maar met de onlosmakelijke samenhang tussen de horeca- en
golfactiviteiten. De gemeenteraad heeft dit standpunt onderschreven door in zijn vergadering van 13
november 2018 te besluiten tot afwijzing van het verzoek van Agterbos, eigenaar van Weleveld Golf, tot
wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie Bekkingvelderweg te Zenderen.
Wel heeft een aantal raadsleden ons college opgeroepen om de ruimte te verkennen die er binnen de
bestaande bestemming is om de horecamogelijkheden van het bij de golfbaan behorende clubgebouw te
verruimen. Dat leidde op basis van ingewonnen extern juridisch advies tot een zodanige uitleg van de
bestemmingsplanbepalingen dat deze elke gerechterlijke toets zou kunnen doorstaan. Dit advies is met
leden van de gemeenteraad besproken. Daarbij spraken verschillende raadsleden er hun teleurstelling
over uit dat het bestemmingsplan strikt juridisch genomen zo weinig ruimte biedt.
Naar aanleiding daarvan heeft het college alsnog gezocht naar een ruimere en daarmee een juridisch
meer rekbare interpretatie van het bestemmingsplan, waar het college aanvankelijk een zekere marge
aan de veilige kant had. De focus is veranderd richting de mogelijkheden naar de geest van de ter plaatse
geldende bestemming. Daarmee kon het college alsnog tegemoet komen aan het gevoelen van in ieder
geval een groot deel van de gemeenteraad. De aldus gevonden ruimte is vastgelegd in het onderhavige
convenant.
4.

Waarom is gekozen voor een convenant of wel een juridisch niet afdwingbare vorm zonder
enige sanctie?

Convenanten worden gebruikt in situaties waarin de reguliere middelen niet effectief blijken en om
uiteenlopende afspraken vast te leggen, veelal in de context van beleid, intenties en samenwerking.
Daarvan is hier sprake.
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Waarom een pilot? Een pilot waarbij - op tijdelijke basis - de strikte uitleg van het vigerende
bestemmingsplan wordt verruimd! Wat is de juridische grondslag daarvan? Wat moet de pilot
bewijzen? Hoe gaat u dat vaststellen? Is er een O-meting?

Een pilot is bij uitstek geschikt om iets uit te proberen. In dit geval gaat het om de vraag of de in het
convenant gemaakte afspraken handhaafbaar zijn - en of Agterbos (waaronder naast de natuurlijke
persoon hier en in het navolgende begrepen de Stichting Weleveld Golf en NSW Landgoed Weleveld II
BV) zich aan de afspraken weet te houden. Deze in het convenant vastgelegde afspraken vormen voor
het college de nulmeting. Of Agterbos zich aan de afspraken houdt zal moeten blijken uit het reguliere
toezicht. Op de juridische grondslag zijn wij bij de beantwoording van de vragen drie en tien ingegaan.
Kortheidshalve verwijzen wij u daarnaar.
6.

Er wordt in het convenant een proefperiode geboden van één jaar, waarna de heer Agterbos
in aanmerking kan komen voor een tijdelijke vergunning ex artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 2
van de Wabo (de zgn. kruimelontheffing). Welk wettelijk regime geldt in deze proefperiode
van één jaar?

Het convenant wijzigt het wettelijk regime niet. De regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan
blijven onverkort van toepassing.
7.

Is het college bekend met de jurisprudentie, dat een kruimelontheffing alleen kan worden
toegepast, als er een daarop toegesneden beleidskader is vastgesteld, dat - zo is ons
bevestigd - in de gemeente Borne ontbreekt?

Zowel de wet als de jurisprudentie verplichten niet tot het vaststellen van een specifiek beleidskader voor
kruimelgevallen. Wel is in artikel 2.12, eerste lid, Wabo bepaald dat een kruimelontheffing niet in strijd
mag zijn met een goede ruimtelijke ordening. Dat betekent dat aan de kruimelontheffing een goede
motivering ten grondslag moet liggen. Indien een gemeente een beleidskader voor kruimelgevallen heeft
vastgesteld, dan kan slechts een ontheffing worden verleend wanneer de aanvraag daaraan voldoet, zo
leert ons de jurisprudentie.
8.

In de toelichting op Borne Boeit van 12 juni jl. doet u voorkomen of de heer Agterbos reeds in
het bezit is van een zogenaamde kruimelontheffing? Hier moet sprake zijn van een
vergissing? Of zien wij het verkeerd, dat de heer Agterbos inmiddels wel in het bezit is van
een kruimelontheffing? Welke procedure heeft u daar dan voor doorlopen?

Een tijdelijke omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 2 van de Wabo is nog niet
aangevraagd en derhalve ook nog niet verleend.
9.

Beschikt de heer Agterbos over de benodigde vergunningen? Zo ja, welke? Zo neen, welke
ontbreken nog?

Pagina 3

uw brief van

3 juli 2019

uw kenmerk

ons kenmerk

19uit05866

datum verzending

į if ĄļJG. 2019

De benodigde drank- en horecavergunning is wel aangevraagd, maar nog niet verleend.
10.

Waarom ondermijnt uw college de rechtsbescherming van de burger door in het convenant
op te nemen dat de gemeente zich zal inspannen de afspraken uit het convenant te
verdedigen als er een verzoek tot handhaving wordt gedaan? Is dit onderdeel van het
convenant niet in strijd met het recht en derhalve vatbaar voor schorsing en vernietiging door
de Kroon? Zie daarvoor het beleidskader schorsing en vernietiging!

Voorop zij gesteld dat van ondermijning van de rechtsbescherming geen sprake is. U verwijst naar een
passage in het convenant die letterlijk als volgt luidt: “[...] Partijen tijdens de proefperiode geconfronteerd
kunnen worden met een verzoek tot handhaving door een derde, waarbij de gemeente zich in zal spannen
om de huidige afspraken met Weleveld te continueren. [.. Ţ
Er is in het convenant sprake van een ruime interpretatie van het huidige bestemmingsplan, zoals ook
aangegeven in ons antwoord op vraag drie. Ons college heeft - na de oproep daartoe vanuit de
gemeenteraad - de uiterste randen heeft opgezocht van het bestemmingsplan, maar wel met de
uitdrukkelijke intentie om daar - verdedigbaar - binnen te blijven. In een eventuele procedure zal blijken of
dat inderdaad het geval is.
11.

Bent u zich ervan bewust dat u een precedent schept, door selectief het bestemmingsplan te
handhaven? Bent u zich bewust van de daarmee ontstane rechtsongelijkheid? Is het u
bekend dat u de beginselplicht tot handhaving ondermijnt en daarmee in strijd met het recht
handelt?

De gemeente heeft inderdaad een beginselplicht tot handhaving. Wordt het bestemmingsplan overtreden,
dan behoort de gemeente handhavend op te treden, in beginsel. De toevoeging ‘in beginsel’ maakt dat
ook naar de context en de bedoeling moet worden gekeken en niet enkel naar ‘de letter’. Door zaken als
context en bedoeling mee te wegen, wordt duidelijk waar de werkelijke grenzen van het bestemmingsplan
liggen. In dit geval is in het convenant weergegeven waar naar de mening van ons college de grenzen
liggen.
12.

Waarschuwde wethouder Mulder daar al niet voor in de Tubantia van vorig jaar juli?

Het voert te ver om in dit verband inhoudelijk in te gaan op de journalistieke vertaling van hetgeen de
wethouder zou hebben gezegd.
13.

Waarom komt u niet met een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan? Dan kan in het
openbaar en met waarborgen omkleed een raadsbesluit worden genomen!

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar ons antwoord op vraag drie.
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Heeft u extern juridisch advies ingewonnen over het convenant, net als indertijd m.b.t. de
interpretatie van het begrip ondergeschikte horeca? Zo ja, is dit al verwerkt in de tekst?
Zo neen, waarom niet? Waarin verschilt toen en nu van elkaar voor wat betreft het inwinnen
van extern juridisch advies?

Wij hebben geen extern schríftelijk juridisch advies ingewonnen. Wel is ambtelijk ruggespraak gehouden
met externe deskundigen, met name over de toepasbaarheid van artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 2 van de
Wabo. Overigens is de interne juridische kennis op het terrein van zowel het ruimtelijk bestuursrecht,
alsmede het privaatrecht toereikend. Doorgaans wordt slechts ingeval van personele krapte, dan wel een
daartoe strekkend expliciet verzoek van uw raad, extern juridisch advies ingewonnen.

Hoogachtend,
het college van Imgemeester en wethouders,
dé'šfearetariŞfř^ ,
de burgemąeşter,

tzendom
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