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onderwerp

bezwaarschrift tegen het door de gemeenteraad op 24 januari 2008 genomen
voorbereidingsbesluit voor het gebied van de Noordse Buurt.

B&W stelt de Raad voor het volgende te besluiten:
1. het verslag van de commissie voor de bezwaarschriften v.k.a.;
2. in te stemmen met het advies van de commissie;
3. de bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
4. het voorbereidingsbesluit voor het gebied Noordse Buurt d.d. 24 januari 2008 na
heroverweging in stand te laten.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaries

F. Buijserd
Burgemeester

Inleiding
Hierbij treft u aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften met betrekking
tot het bezwaarschrift van de heer M. van Zanten namens de heer J.P. van Veen.
Het bezwaarschrift is gericht tegen het voorbereidingsbesluit d.d. 24 januari 2008 van de
gemeenteraad met betrekking tot het gebied van de Noordse Buurt.
Het bezwaarschrift is op 10 maart 2008 ingediend.
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Naar het oordeel van de commissie bestaat in hetgeen reclamant heeft aangevoerd geen
grond voor het oordeel dat uw raad niet in redelijkheid tot het nemen van het
voorbereidingsbesluit van 24 januari 2008 heeft kunnen komen.
De commissie adviseert de raad bezwaarmaker te ontvangen in de bezwaren, het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
Niet is gebleken dat het advies van de commissie tot stand is gekomen op een wijze die
zich niet verdraagt met de toepasselijke wettelijke regelingen danwel dat het anderszins
niet zou voldoen aan de eisen die aan de advisering van die commissie behoren te
worden gesteld. Voor de inhoud van het advies wordt verwezen naar het advies dat als
bijlage aan het dossier is toegevoegd.
Beoogd effect
Het besluit van de raad van 24 januari 2008 in tact laten om ongewenste ontwikkelingen,
bijvoorbeeld het bouwen van kassen, in het gebied tegen te gaan.
Argumenten
Voor de argumenten wordt verwezen naar het advies van de bezwaarschriftencommissie
die als bijlage is toegevoegd.
Communicatie
De beslissing op het bezwaarschrift, het verslag en advies van de
bezwaarschriftencommissie worden aan bezwaarmaker toegezonden.

kanttekeningen
De juridische consequentie is dat bezwaarmaker de gelegenheid heeft om tegen de
beslissing op het bezwaarschrift beroep in te stellen en/of een voorlopige voorziening in
te dienen. Dit is ook de reden waarom we dit raadsvoorstel aan u voorleggen. Het is
duidelijk dat dit een aantal maanden geleden had moeten plaats vinden.
Toelichting
Voor de toelichting wordt verwezen naar het advies van de bezwaarschriftencommissie
die als bijlage is toegevoegd.
Er liggen achterliggende stukken ter inzage.
Advies MR 4-12-2008: mag als hamerstuk door naar BR 18-12-2008.
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