
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2017-10 (in te vullen door de griffie) 
 
Datum:  09-06-2017 (in te vullen door de griffie) 
Van:  PvdA en D66/GL  (in te vullen door de aanvrager) 
Aan: College, burgemeester Pijnenburg  
Onderwerp: Handhaving (in te vullen door de aanvrager) 
Datum beantwoording:  (in te vullen door organisatie) 
Behandeld in college van:   (in te vullen door organisatie) 
   
  

 
 
Toelichting 
Inzake een geschil inzake een handhavingskwestie waarbij de gemeente Heerde betrokken zou zijn, 
schijnt begin mei een uitspraak gedaan te zijn waarbij de gemeente is veroordeeld in de kosten en 
waarbij het eerder genomen besluit van de gemeente is geschorst in afwachting van de lopende 
bezwaarschriften procedure.  
 
Op verzoek van de organisatie is nader informatie opgevraagd bij de indiener, wat vervolgens tot 
een extra vraag (2.) heeft geleid.  
De zaak betreft: een bestemmingsplankwestie aan de Ir v.d. Zeelaan nr. 1  te Wapenveld. Een 
aldaar werkzame autohandel moest volgens de gemeente daar weg. Er was een dwangsom 
uitgevaardigd door de gemeente. Dit besluit is door de rechtbank geschorst. Datum van de 
uitspraak, namen van partijen en het nummer van de uitspraak zijn desgewenst leverbaar. 
 
 
Vragen:  

1. De fracties van D66/GrLi en PvdA zouden graag inhoudelijk en procedureel volledig 
geïnformeerd willen worden over deze handhavingskwestie (inclusief de lopende 
bezwaarschriften procedure) en de al gevoerde en de wellicht nog te voeren rechtszaak 
door de gemeente. We rekenen er op dat ook de nodige woorden worden gewijd aan hoe 
de koers en de inbreng van de gemeente er uit zag en ziet m.b.t. deze lopende 
rechtszaak en de lopende bezwaarschriften procedure. 

 
De fracties hebben het verzoek om meer specifieke informatie over de zaak waarover informatie 
wordt gevraagd door PvdA en D66/GL ontvangen. Zijn hier verbaasd over, omdat er toch een 
tijdsindicatie over het moment van de uitspraak van de rechtbank en daarnaast een duiding over de 
uitspraak zelf was opgenomen. Kennelijk was dat onvoldoende om de zaak te kunnen adresseren 
wat er de schijn van heeft dat de gemeente Heerde in veel rechtszaken is verwikkeld wat de 
aanvullende vraag oproept.  

2. De fracties van D66/Gl en PvdA willen graag een overzicht hebben van alle lopende 
rechtszaken waarin de gemeente Heerde op dit moment is verwikkeld met daarnaast het 
bijbehorende onderwerp zodat we kunnen weten waarover het geschil gaat.  

 
Fracties PvdA en D66/GroenLinks  
Siebren Buist Silvia van Amerongen 
 
 
Antwoord (in te vullen door organisatie)  
 


