
Actualiteitenuur: Gebrekkige handhaving buitengebied – brief de Rith

Motivering actualiteit: 
Net voorafgaand aan de commissie Bestuur van 9 april jl. bereikte mij de bijgevoegde 
brief. Een brief die aangeeft dat het college zich bij het innen van dwangsommen 
verschuilt achter de indiener van een handhavingsverzoek.
Vandaag, 22 april 2015, is na telefonisch contact met de Familie Klunne gebleken dat er 
vanuit het college geen enkele actie is ondernomen om de miskleun van de brief recht te 
trekken en excuses aan te bieden.

Inleiding
De bijvoegde brief gaat over handhaving in de Rith. Overzichtelijke situatie want er is 
gewoonweg sprake van een eerder ingezet handhavingstraject en de illegale situatie is niet
hersteld op de datum dat dit wel zo had moeten zijn.
De rol van de verzoeker tot handhaving is hier al lang uitgespeeld. De gemeente had 
gewoonweg de dwangsom moeten gaan innen vorig najaar. Daar mogen belanghebbenden
toch op rekenen?. Het feit dat er geen actie is ondernomen na 1 September, de termijn 
waarop de situatie hersteld moest zijn, is zeer betreurenswaardig. En zelfs wat vreemd, 
aangezien de casus bij de situatie ter plaatse begin 2014 al onderwerp van gesprek was in 
de commissie Ruimte. De gemeenteraad heeft al meerdere malen uitgesproken dat waar 
regels worden overtreden, we van de wethouder Handhaving verwachten dat hij 
handhaaft. Het is toch niet zo dat de gemeente zelf een beetje gaat uitkiezen bij wie ze wel
en niet een dwangsom innen?

De gemeente krijgt een reminder dat de termijn dwangsom is verlopen van een 
belanghebbende, de buren. En die buren belanden dan vervolgens in deze brief?!?!? 
Vermelden van degene door wie u bij de les bent geroepen dient geen enkel redelijk doel.
De gemeente moet gewoon haar publiekrechtelijke taak oppakken. En niet verschuilen 
achter anderen.

Voor ons is het erg jammer dat wij er weer op moeten wijzen dat dit zo'n gevoelig dossier 
was, en de wethouder dit niet pro-actief aanpakt. Wat moeten wij als raad nu nog meer 
doen om de het college aan te sporen proactief met dit stuk buitengebied vol spanningen 
om te gaan? In november is dat al besproken, en werd dat breed door de raad gedragen.
Wat moet de raad nu nog meer doen om uw college te bewegen de handhaving in het 
buitengebied op te pakken?

Vragen
 - Bent u bereid om alsnog excuses aan te bieden aan de bewoners van de Rithsestraat 
306 voor de wijze waarop u met Handhavingszaken bent omgesprongen in de afgelopen 
periode?
- Bent u bereid om specifiek voor het verschuilen achter deze mensen bij lopende 
handhavingstrajecten excuses aan te bieden?
- Op welke wijze gaat u uw eerdere belofte alsnog nakomen dat u uw rol gaat oppakken in 
het buitengebied, met name in de Rith, om mensen te verbinden en bij elkaar te brengen?
- Gaat u in de toekomst staan voor de rechtszekerheid van mensen in het buitengebied 
door te gaan handhaven op illegale situaties?
- Gaat u in de toekomst nalaten om zich te verschuilen achter een indiener van een 
handhavingsverzoek?
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