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MOTIE 

 

De raad van de gemeente Ouderkerk, in vergadering bijeen op donderdag 5 juni 2014, 

 

 

gelet op: 

 

- het besluit van de gemeente Ouderkerk d.d. 20 maart 2014 aangaande het mogelijk maken van   

bebouwing op de groenstrook gelegen langs de Abelenlaan (locatie Van der Elst); 

  

 

overweegt: 

 

- dat er sinds 30 juni 2005 door de  raad diverse besluiten zijn genomen aangaande deze locatie;  

 

- dat op 8 april 2009 door de Raad van State een uitspraak is gedaan aangaande deze besluiten;1

 

- dat het besluit van 20 maart 2014 strijdig is met voorgaande  raadsbesluiten; 

 

- dat in de Algemene Wet Bestuursrecht sinds 1994 zijn opgenomen de formele en materiële 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.’s);2

 

- dat ongeschreven a.b.b.b.’s zoals het ‘vertrouwensbeginsel’ in bijzondere gevallen zelfs contra 

legem kunnen werken; 

 

spreekt als zijn mening uit: 

 

- dat de strijdigheid van het raadsbesluit van 20 maart 2014 met de sinds 30 juni 2005 genomen 

raadsbesluiten over genoemde locatie mogelijk juridische consequenties kunnen hebben voor de 

gemeente Ouderkerk en haar rechtsopvolger na 1 januari 2015, de gemeente Krimpenerwaard; 

 

en draagt het college op: 

 

- een (bij voorkeur extern) onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijke juridische consequenties 

van het besluit van 20 maart 2014 voor alle betrokken partijen;  

-  de reikwijdte van dit onderzoek betrekking te laten hebben op alle besluitvorming en afwegingen 

van het gemeentebestuur aangaande deze locatie gelegen in de periode 1 juni 2005 en 20 maart 

2014; 

- de raad uiterlijk 1 oktober 2014 in kennis te stellen van de uitkomsten van dit onderzoek; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

PvdA 
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1 ‘Uit de stukken van het dossier kan worden afgeleid dat het college in het verleden welwillend 

stond tegenover bebouwing op het perceel. Die enkele omstandigheid brengt echter niet mee dat het 

college thans niet in redelijkheid heeft kunnen weigeren vrijstelling te verlenen voor het bouwplan. 

Ter motivering van de weigering vrijstelling te verlenen heeft het college gewezen op een door de 

gemeenteraad op 30 juni 2005 aangenomen motie, waarin, mede ter bescherming van de belangen 

van omwonenden, is besloten dat in het betrokken gebied geen andere ontwikkelingen dan een 

bomenweide gerealiseerd mogen worden en op de strijd met het in 2001 ter inzage gelegde 

voorontwerpbestemmingsplan "IJsseldijk West" (hierna: het voorontwerpbestemmingsplan). De 

rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het college aldus voldoende draagkrachtig heeft 

gemotiveerd waarom het thans geen vrijstelling wil verlenen voor het oprichten van het 

kerkgebouw. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het college nimmer ondubbelzinnig heeft 

toegezegd dat het vrijstelling en bouwvergunning zou verlenen ten behoeve van dit bouwplan’. 
 

 
2 De formele a.b.b.b.’s gaan over de bevoegdheden van overheden en met name de procedure 

daarvan, de materiële gaan over de inhoud van een zaak en niet over de procedure. Eén van de 

belangrijkste beginselen in de relatie tussen overheid en burger betreft het ‘vertrouwensbeginsel’. 

Dit houdt in dat indien je er op goed vertrouwen van uit mag gaan dat de overheid een bepaald 

besluit neemt, je daar ook recht op hebt. 

 


