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Van: Griffie
Verzonden: donderdag 11 april 2019 07:56
Aan: Mozard Formulieren <mozardforms@tynaarlo.nl>
Onderwerp: FW: zienswijzen Garmpoleiland

Deze mail is ook naar info@tvnaarlo.nl verzonden.

Verzonden: woensdag 10 april 2019 18:35
Aan: Gemeente Tynaario <lnfo@tvnaarlo.nl>; Griffie <griffie@tvnaarlo.nl> 
Onderwerp: zienswijzen Garmpoleiland

Geacht College, geachte Raad,
Graag uw aandacht voor bij gevoegde documenten.

Hoogachtend,

Virusvrij, www.avq.com



De Raad en het College van de gemeente Tynaarlo 
Postbus 5 
9480 AA VRIES

Betreft:

Eelderwolde, 10 april 2019

zienswijze damwanden Garmpoleiland ontwerpbestemmingsplan 
Eelderwolde

Uw referentie:

Geachte Raad, geacht College,

Op 6 maart publiceerde u enkele voornemens betreffende de damwanden aan het 
Garmpoleiland in Eelderwolde. Op 17 juli en 25 oktober 2018 stuurden wij u 
hierover reeds een brief.

U ontvangt hierbij onze zienswijzen tegen deze voornemens. Het betreft onze 
zienswijze tegen:
1. De ontwerp-omgevingsvergunning;
2. De ontwerp-wijziging van het beeldkwaliteitsplan;
3. De voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan Ter Borch.
4. De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen;

Inleiding
In 2012 zijn wij komen wonen op het Warmoltseiland in Eelderwolde.
Vrij vlot daarna hebt u besloten het bestemmingsplan te wijzigen voor het tegenover 
ons liggende Garmpoleiland. Uw college heeft verzuimd dit te melden ten tijde van 
de aankoop van onze kavels. Sterker nog, uw ambtenaren hebben destijds ten 
stelligste ontkend dat er iets zou worden gewijzigd.

Bij de bestemmingsplanaanpassing is de breedte van het water met acht meter 
gereduceerd. Daarmee hebt u ons in ons woongenot aangetast, met name omdat 
het relatief brede water de belangrijkste reden is geweest om voor deze dure kavels 
te kiezen. Uw raad heeft ten overstaan van de Raad van State bevestigd dat wij in 
ons woongenot zijn aangetast. Ook heeft uw raad bevestigd dat het college verzuimd 
heeft ons bij kavelverkoop in te lichten over de aanstaande wijziging van het 
bestemmingsplan. Uit alles blijkt dat destijds al rekening is gehouden met de 
verbreding van het Garmpoleiland.

Als ‘tegemoetkoming’ aan ons is onder andere een strook van 3 meter op het 
Garmpoleiland aangewezen als bebouwingsvrije strook ten behoeve van een groene 
overgang. Alle bouwwerken (dus ook “bouwwerken, geen gebouw zijnde”) zijn hier 
uitgesloten, met uitzondering van vlonders.
Daarmee maakte uw raad goede sier bij de behandeling van het beroep bij de Raad 
van State.
Deze belofte aan ons probeert het college nu ongedaan te maken. Overige afspraken 
zijn al eerder door het college genegeerd.



Net als wij zijn vergunninghouder en bewoners in de gelegenheid geweest om 
zienswijzen in te dienen, dan wel beroep aan te tekenen tegen het gewijzigde 
bestemmingsplan in 2015/2016. Dit hebben zij verzuimd. Het college is nu bezig dit 
verzuim van deze partijen te herstellen en scheldt daarbij zelfs de legeskosten kwijt. 
Dat gebeurt dan naast de 2000m^ grond die de projectontwikkelaar al cadeau had 
gekregen.

Wij hebben de vergunninghouder en het college destijds tijdig gewaarschuwd dat de 
vergunning bestreden wordt. Ook hebben wij daarbij aangegeven dat de vergunning 
in strijd met de wet is verleend. Tenslotte hebben wij de vergunninghouder 
gewaarschuwd dat uitvoering van de niet-onherroepelijke vergunning volledig voor 
eigen risico komt.
Desondanks heeft vergunninghouder de werken uitgevoerd. Dit is zelfs deels in 
strijd met de vergunning gebeurd.

Het college haalt de kolen uit het vuur voor de projectontwikkelaar. Wat is de 
achterliggende reden, dat een projectontwikkelaar uit Groningen op handen wordt 
gedragen en dat uw eigen inwoners jaren moeten strijden om datgene te krijgen 
waar zij recht op hebben en dat door uw raad aan ons is beloofd.

1. De ontwerp-omgevingsvergunning;

a. Respectloos.
Uw college stelt:
“Na afloop van de termijn van terinzagelegging voorzien wij de eventueel ingediende 
zienswijzen van een reactie richting de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt 
daarna het voorstel voorgelegd tot afgifte van de definitieve verklaring van geen 
bedenkingen en tot vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan. ”
Dit is een flagrante schending van het vertrouwensbeginsel en een respectloze 
benadering van uw inwoners. Uw college gaat er bij voorbaat vanuit dat onze 
zienswijzen terzijde worden geschoven.
In dat kader citeer ook graag nog de volgende opmerking van uw college: 
“Appellanten menen rechten te kunnen ontlenen aan een bestemmingsplan”. Het 
bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als 
burgers en bedrijven. Het zoveelste voorbeeld van de arrogantie van uw bestuur. Uit 
het rechtszekerheidsbeginsel volgt dat de burger er op moet kunnen vertrouwen dat 
de overheid consequent handelt en het geldend beleid en regels consequent toepast

b. Toets aan de Woningwet
Uw college stelt dat “het bouwplan in overeenstemming is met de woningwet”. Dit is 
niet juist. Het verplichte welstandsadvies is geregeld in de Woningwet. Het 
bouwplan is in strijd met de welstandseisen en het Beeldkwaliteitsplan.
De behandeling van de aanvraag door de welstandscommissie is tot driemaal toe 
niet volgens het vastgestelde beleid geschied. Ondanks onze eerdere opmerkingen 
hierover heeft de welstandsarchitect hierin volhard. Pas na gerechtelijke uitspraak 
(8 december 2017) heeft de commissie de juiste weg bewandeld.
Het bouwplan is na de gerechtelijke uitspraak overigens nog niet beoordeeld door de 
welstandscommissie.



c. Toets aan de Wabo / Bouwbesluit
Uw college stelt dat “het bouwplan in overeenstemming is met de Wabo en 
Bouwbesluit”. Dit is niet juist. De damwand is berekend op een belasting waarbij 
een groen talud als druk optreedt aan de tuinzijde. De damwand is niet berekend 
op de bouwwerken die in de praktijk zijn opgericht op geringe afstand van de 
damwand. Uw college is op de hoogte van het feit dat de uitgangssituatie in de 
constructieberekening niet overeenkomt met de werkelijkheid. U heeft hier tot nu 
toe niet handhavend tegen opgetreden, ondanks onze verzoeken.

d. Afkalving
Uw college stelt dat een damwand noodzakelijk is tegen afkalving. Dit is niet juist. 
Een groen begroeid talud is prima in staat de afkalving tegen te gaan. Een 
damwand is slechts noodzakelijk indien golventrekkende schepen voorbij komen. Er 
is een maximum gesteld aan de afmetingen van de boten en aan de snelheid van de 
boten in de Waterwijk. Er mogen alleen kleine boten varen met een geringe 
diepgang en de snelheid is beperkt tot 4km/u. Verder zijn de watergangen in de 
wijk alleen toegankelijk voor bewoners, zodat we mogen aannemen dat deze 
beperkingen ook worden gerespecteerd.
Het eiland heeft er van 2010 tot 2016 al gelegen zonder beschoeiing en daarbij is er 
zelfs zonder begroeid schuin talud geen sprake geweest van afkalving.

e. Afstand tot Warmoltseiland
Uw college stelt “dat het Garmpoleiland op grotere afstand is gekomen dan in het 
voorheen geldende bestemmingsplan was voorzien”. Dit is niet juist. Het 
Garmpoleiland is 8 meter in de richting van het Warmoltseiland uitgebreid.

f. Drogredenering
Uw college stelt dat de voorheen geldende bestemming Water’ een damwand toeliet 
dichter bij het Warmoltseiland dan nu het geval is.
In de eerste plaats betekent dat, dat in zulks geval een damwand middenin het 
water zou worden geplaatst. Uiteraard betreft het hier de randen van de voorheen 
geldende bestemming Water’. En die randen zijn nu juist 8 meter dichterbij 
gekomen. Uw Raad heeft bewust een afwijkende regeling opgenomen ter plaatse van 
de zuidoever van het Garmpoleiland. Daarin zijn damwanden uitgesloten.
In de tweede plaats is eind 2016 het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk 
geworden. Hiermee is de verbreding van het eiland een feit geworden. Wij hebben 
ons daarbij neer te leggen, hoezeer wij dit ook betreuren. Ook uw Raad zal zijn eigen 
kaders dienen te respecteren. U kunt niet het oude plan wijzigen en vervolgens een 
nieuwe wijziging weer baseren op dat oude plan.

2. De ontwerp-wijziging van het beeldkwaliteitsplan

Het oorspronkelijke beeldkwaliteitsplan is deskundig opgesteld door een extern 
bureau. De kwaliteit is hoog. Dat is ook een van de redenen waarom de wijk gewild 
is bij ons en andere kopers.

Het Beeldkwaliteitsplan is een beleidsinstrument. Men stelt vooraf het gewenste 
beeld vast. Het is niet bedoeld als instrument om achteraf reeds gerealiseerde 
bouwwerken alsnog te legaliseren. Er is geen sprake van gewijzigde inzichten en



zeker geen verbetering van de beeldkwaliteit. Er ligt een platte financiële reden ten 
grondslag aan de voorgestelde wijziging. Zodra er een projectontwikkelaar 
betrokken is, gaat het beeldkwaliteitsplan kennelijk zo de prullenbak in.

Het Beeldkwaliteitsplan wordt nu door uw eigen ambtenaren even van een andere 
passage voorzien, met als doel de welstandscommissie buitenspel te zetten.

Uw college heeft in het raadsvoorstel van 30 oktober 2018 gesuggereerd dat het 
bouwplan door de welstandscommissie op 10 oktober 2018 is getoetst. Het geldende 
beeldkwaliteitsplan zou daarbij nadrukkelijk aan de orde zijn geweest. Dit is niet 
juist.

De “grote” welstandscommissie heeft uitdrukkelijk niet het bouwplan getoetst, 
maar de voorgestelde wijziging van het Beeldkwaliteitsplan beoordeeld. Het advies 
hierop is ondubbelzinnig negatief. Uw college heeft pas na aandringen van de fractie 
Groen Links en van ons dit advies opengesteld. Het is echter niet toegevoegd aan de 
raadstukken en daarmee geen onderdeel van uw raadsbesluit van 30 oktober 2018. 
Dat betekent dat het college heeft geprobeerd uw raad informatie te onthouden.
Het college heeft niet gemotiveerd waarom u van dit welstandsadvies zou moeten 
afwijken.

3. De voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan Ter Borch

In het raadsvoorstel wordt een voorschot genomen op een toekomstige wijziging van 
het bestemmingsplan. Een dergelijk besluit is niet appellabel en ontneemt ons onze 
rechtspositie. Het valt zwaar te betwijfelen of de wijziging van het bestemmingsplan 
stand zal houden bij de rechter. Hoe geloofwaardig bent u als u een recent 
vastgestelde wijziging nu al weer ongedaan maakt?

Als bepalingen in het bestemmingsplan achteraf zo makkelijk worden 
teruggedraaid, dan willen wij graag ook de verbreding van het Garmpoleiland 
teruggedraaid zien.

4. De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen;

a. Procedure 1
Op 8 december 2017 heeft de rechtbank bepaald dat de vergunning voor de 
damwand is vernietigd en dat het college een nieuw besluit moet nemen op het 
bezwaarschrift. Daar heeft het college bijna negen maanden de tijd voor genomen. 
Op 29 augustus 2018 is de vergunning alsnog geweigerd

b. procedure 2
Op 30 maart 2018 is een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De 
Wabo schrijft (in art. 3.11 lid 1) het volgende voor. “Het bevoegd gezag zendt het 
bestuursorgaan dat bevoegd is een verklaring te geven als bedoeld in artikel 2.27, 
onverwijld een exemplaar van de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken. ”



Daarmee kan uw raad in een tijdig stadium bijsturen. Uw college heeft hiermee 
gewacht tot de raadsvergadering van 30 oktober 2018, 7 maanden later.
Uw college stelt de raad keer op keer voor het blok, door compleet uitgewerkte 
plannen aan te bieden. Wij hoeven u waarschijnlijk niet te herinneren aan de 
dossiers “supermarkt Ter Borch”, “supermarkt Zuidlaren”, “woningen Schelfhorst”, 
enz.

c. procedure 3
De Wet schrijft voor dat binnen 26 weken na aanvraag dient te worden beslist op de 
aanvraag. Deze termijn mag maximaal éénmaal met ten hoogste zes weken worden 
verlengd. Deze verlenging dient te worden gemotiveerd.
De aanvraag is meer dan een jaar (52 weken) geleden ingediend.

d. Verkeerde been
U wordt gevraagd een Verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarmee wordt 
invulling gegeven aan uw raadsbevoegdheid te beslissen over projecten als deze.
In het raadsvoorstel wordt gesuggereerd dat er een noodzaak is voor het realiseren 
van een dam wand. Dit bestrijden wij.
In het raadsvoorstel wordt gesuggereerd dat het bouwwerk zal gaan voldoen aan 
redelijke eisen van welstand. De welstandscommissie geeft echter een tegengesteld 
advies af.

Conclusie
Wij zijn van mening dat de vier door het college voorgestelde besluiten geen van alle 
genomen kunnen worden. De Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur staan 
hieraan in de weg.

Hoogachtend,



Raad van de gemeente Tynaario 
Postbus 5 
9480 AA VRIES

Eelderwolde, 17 juli 2018

betreft: handelwijze college 
uw referentie: 483275

Geachte raadsleden,

In 2012 zijn wij komen wonen op het Warmoltseiland in Eelderwolde.
Vrij vlot daarna hebt u besloten het bestemmingsplan te wijzigen voor het tegenover ons 
liggende Garmpoleiland. Uw college heeft verzuimd dit te melden ten tijde van de aankoop 
van onze kavels. Sterker nog, uw ambtenaren hebben destijds ten stelligste ontkend dat er 
iets zou worden gewijzigd.

Bij de bestemmingsplanaanpassing is de breedte van het water met acht meter gereduceerd. 
Daarmee hebt u ons in ons woongenot aangetast, met name omdat het relatief brede water 
de belangrijkste reden is geweest om voor deze dure kavels in Eelderwolde te kiezen. U hebt 
ten overstaan van de Raad van State bevestigd dat wij in ons woongenot zijn aangetast en 
dat het college verzuimd heeft ons in te lichten over de aanstaande wijziging van het 
bestemmingsplan.

Uw college weigerde, ondanks meerder pogingen onzerzijds, vooraf met ons in gesprek te 
gaan over de bestemmingsplanwijziging. Wij, alle bewoners van de noordzijde 
Warmoltseiland, hebben ons daarom genoodzaakt gezien zienswijzen in te brengen over de 
wijziging van het bestemmingsplan. Deze zijn voor u aanleiding geweest enkele 
aanpassingen aan te brengen in het bestemmingsplan. Zo heeft u onder andere een 
minimale afstand van 3m bepaald tussen de woningen en erfgrens. Ook heeft u een strook 
van 3m aangewezen als “bebouwingsvrije zone ten behoeve van een groene overgang”.
Deze strook markeert de overgang tussen de tuin en het aangrenzende water. Binnen deze 
strook zijn geen bouwwerken toegestaan met uitzondering van vlonders. Vaste jurisprudentie 
geeft aan dat een dergelijke bepaling ook vergunningvrije bouwwerken uitsluit.

Het bestemmingsplan Garmpoleiland is uiteindelijk onherroepelijk geworden. Terzijde valt 
nog op te merken dat wij een Wobprocedure van bijna een jaar nodig hadden om de 
rapporten boven water te krijgen waarop u de motivering voor uw bestemmingswijziging hebt 
gebaseerd.
Indien alle partijen zich vervolgens hier bij hadden kunnen neerleggen zouden gerechtelijke 
procedures achterwege kunnen blijven. Echter de praktijk is anders.

De eerste de beste bouwvergunning die werd aangevraagd was in strijd met de bepaling dat 
een afstand van 3m ten opzichte van de erfgrens moet worden aangehouden. Uw college 
heeft de vergunning klakkeloos verleend. Er was een bezwaarprocedure nodig om het 
college te laten inzien dat niet de juiste procedure is doorlopen. Om de bouw van de 
woningen niet langer te frustreren hebben wij in later instantie ons hoger beroep ingetrokken.



Vervolgens is een aanvraag voor een damwand ingediend. Het college heeft deze 
vergunning klakkeloos verleend. Er was een bezwaar/beroep-procedure nodig om het 
college te laten inzien dat niet de juiste procedure is doorlopen. Ook is de behandeling door 
de welstandscommissie dubieus geacht door de rechter. Het college heeft 7 maanden later 
nog steeds geen nieuw besluit hierover genomen. Al die tijd bevindt zich daar dus een 
damwand die zonder vergunning is opgericht.

Vervolgens heeft de vergunninghouder in strijd met de (bestreden) vergunning de damwand 
wezenlijk anders uitgevoerd. Ter legalisering heeft de projectontwikkelaar een nieuwe 
aanvraag gedaan voor de afwijkende delen van de damwand. Het college heeft deze 
vergunning klakkeloos verleend. Wederom stelt de rechtbank ons in het gelijk dat de 
damwand in strijd is met het bestemmingsplan en dat niet de vereiste procedure is gevolgd 
door het college.

Inmiddels worden de woningen aan het Garmpoleiland betrokken en worden de tuinen 
aangelegd. In de meeste gevallen wordt de bebouwingsvrije zone ten behoeve van een 
groene overgang niet gerespecteerd. Wij hebben in een vroeg stadium uw college verzocht 
zijn toezicht te intensiveren, opdat de bewoners niet voor onnodige kosten komen te staan. 
Ook hebben wij de burgemeester gevraagd te bemiddelen, aangezien er inmiddels 
bedreigingen komen van onze overburen.

Wij hebben hierop een reactie ontvangen dat er geen sprake is van clandestiene 
bouwwerken. Wij zullen al weer gerechtelijke stappen moeten ondernemen om het college te 
dwingen zijn taak naar behoren uit te voeren.
In het kader van bemiddeling stelt de burgemeester de voorwaarde vooraf dat “wij de 
juridische procedures dienen te staken waar de bewoners van het Garmpoleiland hinder van 
ondervinden”. Daar zijn wij hogelijk verbaasd over.
In de eerste plaats lopen er op dit moment geen procedures. Ten tweede zouden juridische 
procedures helemaal niet noodzakelijk zijn indien het college zijn taak naar behoren uitvoert 
en uw beleid in de vorm van het vastgestelde bestemmingsplan respecteert.

Ons woongenot werd al ingeperkt door de versmalling van het water. Daarnaast wordt ons 
woonplezier vergald, doordat wij al jaren in juridische gevechten zijn verwikkeld, omdat het 
college zich niet van zijn taak kwijt. Uw ambtenaren behandelen ons als querulanten, terwijl 
wij tot nog toe het recht aan onze zijde vinden. Er is al beweerd dat het college zal 
“procederen tot zij er bij neervallen”. Het college spreekt wel met onze overburen, maar 
weigert categorisch met ons in gesprek te gaan. Neutraliteit en objectiviteit zijn hier ver te 
zoeken.

De nieuwe bewoners van het Garmpoleiland hebben een perceel gekocht waarop door uw 
raad een beperking is gelegd, voor zo ver het de overgang van tuin naar water betreft. 
Hiervan behoren zij op de hoogte te zijn: zij kennen ook de uitspraken van de rechtbank. Het 
college en de verkopende projectontwikkelaar hadden hen daarenboven hierop kunnen en 
moeten wijzen.
Doordat wij telkens actie moeten ondernemen worden wij door onze overburen aangekeken 
als dwarsliggers. Door de lakse houding van het college worden wij als burgers tegen elkaar 
uitgespeeld.



De gemeente Tynaario hanteert de noemers Transparant, Voorspelbaar en Betrouwbaar. 
Van de eerste en laatste merken wij erg weinig. De voorspelbaarheid is wel herkenbaar, 
maar helaas in negatieve zin. Wij hadden gehoopt dat er een nieuwe wind zou waaien na de 
recente verkiezingen. Getuige de laatste brief van het college is dit nog niet het geval. Wij 
voegen de briefwisseling hierbij.
Hopelijk ziet u kans het college bij te sturen vanuit uw controlerende rol als gemeenteraad. 
Ons is het tot op heden niet gelukt.

Hoogachtend



 19 mei

aan Gemeente,

T.a.v. de wethouder Ruimtelijke Ordening.

Geacht college,

Hierbij verzoeken wij u het toezicht op de bouw Garmpoleiland te intensiveren.
Wij constateren dat de tuinen worden ingericht en dat daarbij bouwwerken worden opgericht 
die niet vergunningvrij zijn en waarvoor geen vergunningen zijn verleend.
Wij wijzen u daarbij op recente jurisprudentie die u wel bekend is.
Tevens wijzen wij u erop dat één van uw medewerkers Bouw- en 
Woningtoezicht rechtstreeks uitzicht heeft op dit eiland.
Wij gaan er daarom vanuit dat u reeds van bovenstaande op de hoogte bent.

Wij gaan er ook van uit dat u snel handelend zult optreden, anders wordt de economische 
schade voor de bewoners alleen maar groter.

Graag ontvangen wij op korte termijn een reactie van u.



3 jun

aan Gemeente,

Tav het college van B en W.
Tav de raad

Geacht college, geachte raad.

Kort geleden hebben wij u verzocht om uw toezichthoudende rol op te pakken tav 
bouwwerken die worden opgericht op het Garmpoleiland in Eelderwolde.
Wij hebben tot nu toe geen reactie van u ontvangen over het verloop.

Hedenavond zijn wij samen met enkele buren bedreigd door 1 van onze overburen van het 
Garmpoleiland.
Wij vragen ons af wat er is besproken tussen gemeente en bewoners van het Garmpoleiland, 
en met name in hoeverre u ons hebt betrokken bij uw handhavende rol. Wij vragen u hierbij 
op wat er is gezegd en is gedaan. Wij ontvangen dit graag op zeer korte termijn opdat wij dit 
kunnen meenemen in onze aangifte bij de politie.

wij hebben meer dan 1 jaar geleden aangedrongen op bemiddeling door onze burgervader, 
aangezien wij als burgers tegen elkaar worden uitgespeeld door U. Deze handschoen heeft 
onze burgervader niet opgepakt met als gevolg dat de zaak nu escaleert.

Hoogachtend,



BESTUURSCULTUUR

Strijd namens 6 partijen. Begonnen met alle 13. Afhaken vanwege moedeloosheid, 
hartklachten. “Valt toch niet te winnen van een gemeente”.

Wij kopen kavel Warmoltseiland in 2011/2012. Gemeente verzwijgt ontwikkeling 
overkant water (Strip) Ontkent dit zelfs, helaas niet zwart op wit. Het verzwijgen is 
later door de Raad bevestigd bij de RvS. Wij stellen voorop dat wij de kavel niet 
hadden gekocht als wij op de hoogte waren geweest van de plannen: De breedte van 
het water was een essentiële voorwaarde voor ons.

In 2015 schetsje in de bus van het plan Strip. Er wordt een kwart van de breedte van 
het water opgeofferd. Verzoek om gesprek wordt categorisch geweigerd 
(mevr.Engels). Eerst plannen uitwerken, daarna inloopavond projectontwikkelaar 
(PO) met kant en klare plannen, vervolgens juridische procedures.
Kanttekeningen:
- BP was veel ruimer dan gepresenteerde plannen;
- Projectontwikkelaar krijgt ca. 8 x 250 m^ cadeau, waarde ca € 700.000 (350/m^);
- Alle eilanden zijn vóór 2010 van damwanden voorzien behalve zuidzijde Strip;
- College wilde koste wat kost verkopen, vanwege slechte publiciteit grondspeculatie 
naar onze overtuiging;
- Argument was “oorspronkelijke plan is niet te verkopen”: PO’s deden tijdens crisis 
helemaal geen projecten; einde crisis was echter in zicht. PO kon meer marge 
pakken op eengezinswoningen met tuin.
- Argument (2016) was “Waterwijk moet nodig afgerond”. Er wordt nu nog steeds 
volop gebouwd in de Waterwijk. Als er niets was aangepast had het oorspronkelijke 
bestemmingsplan gewoon kunnen worden uitgevoerd. De strip was dan af geweest. 
De betaalbare woningen waren als broodjes over de toonbank gegaan is onze 
stellige overtuiging.

Alle bewoners Warmoltseiland dienen zienswijze in. Raad stelt BP vervolgens 
gewijzigd vast. (wij hebben helaas niet ingesproken, zijn niet geïnformeerd).
Er wordt een afstand van 6m tussen de woningen vastgelegd, er wordt een groene 
overgang van 3m zonder bouwwerken afgesproken, alleen vlonders toegestaan. PO 
stelt tegen deze aanpassingen geen beroep in. Wij stellen wel beroep in tegen het 
plan.
Vragen intussen onderliggende rapporten op (Web). Krijgen 3 rapporten met 
uitzondering van de conclusies. Overige gevraagde stukken niet gekregen. Moeten 
we ook weer voor naar de BzwCmm en vervolgens naar de rechtbank, (wij hebben 
onze vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de voorz.).

Inmiddels loopt bouwaanvraag eerste woningen. Plan is niet aangepast aan het 
gewijzigd vastgestelde BP. Gemeente verleent vergunning in strijd met BP zonder 
procedure. Bzwcomm steunt gemeente. Rechtbank vernietigt het besluit.
College neemt nieuw besluit met afwijkingsprocedure. Daarmee de aanpassing BP 
opzij schuivend: afgesproken afstand tussen de woningen wordt niet aan voldaan.
Wij gaan in hoger beroep.
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RvS verklaart beroep BP helaas ongegrond: wil niet op de stoel van de politiek zitten. 
Jaar later hebben wij eindelijk de rapporten met conclusies. Vragen herziening van 
de uitspraak op beroep BP door RvS. Wordt wel ontvankelijk verklaard, maar eind 
2016 afgewezen. Daar leggen wij ons bij neer: smaller water en eengezinswoningen 
met tuin aan de overkant. We gaan ervan uit dat het nieuwe BP het nieuwe kader is 
waarmee wij rekening mee hebben te houden.

Hoger beroep BVG 8 woningen gaat over afstand tussen woningen en over 
welstandsaspecten. Wij voelden ons gedwongen deze vergunning tegen te houden 
zo lang er geen definitieve uitspraak was op het BP. Om de overburen niet verder te 
frustreren trekken wij onmiddellijk ons hoger beroep in. (gezien de verdere escalatie 
hebben we hier achteraf wel spijt van). De bouw kan beginnen.

Hier had het klaar moeten zijn (afgezien van de civiele claim die wij nog denken te 
hebben vanwege de misleiding bij verkoop van onze kavels.) Wij hadden nog in 
vrede met onze overburen kunnen leven...

Vervolgens vraagt de PO een stalen en houten damwand aan met vlonder. De 
damwand is in strijd met het BP, met het Beeldkwaliteitsplan (BKP) en met de 
overeenkomst tussen gemeente en PO. Er zou een groene overgang van 3m komen 
met hier en daar een vlonder, dus geen damwand en een vlonder over de volle 
breedte. Het college doet net of het het verschil tussen een damwand en een vlonder 
niet weet, past de omschrijving van de aanvraag aan, verklaart dat er geen strijd is 
met het BP en verleent vergunning.
Wij maken bezwaar. Desondanks ramt de PO de damwand er gewoon in, onze 
waarschuwingen negerend. De kopse kanten van de damwand zijn volgens 
vergunning van staal met beton. De PO doet, in strijd met de vergunning, voor het 
gemak toch maar van hout. Het college verklaart later van niets te weten, terwijl het 
voor die tijd nog bij de rechtbank mooie foto’s van de damwand wilde tonen.

Bezwaarprocedure verliezen wij. Ook de bezwarencommissie ziet niet het verschil 
tussen een damwand en een vlonder. Er wordt wel geconstateerd dat de kopse 
kanten van de damwand in afwijking van de vergunning, dus clandestien, zijn 
aangebracht. Daarvoor gaat de PO alsnog een vergunning aanvragen.

Tweemaal beroep bij de rechtbank tegen de vergunning voor de damwand en voor 
de vergunning voor de legalisering van het clandestiene deel van de damwand. 
Anders dan de bezwarencom missie en het college ziet de rechtbank wel het verschil 
tussen een damwand en een vlonder. Ook beaamt de rechtbank dat de 
welstandsadvisering dubieus is geweest. Tweemaal beroep gegrond. Dat was 
december 2017, nu negen maanden geleden.
Terzijde: het tweede beroep diende in april jl. Het college heeft twee werkdagen 
voordien afgemeld. Wij hebben onze voorjaarsvakantie er voor laten schieten.

Terzijde: tussendoor is het gewijzigde BP Strip opgenomen in de herziening van het 
BP Ter Borch. Hier zijn wederom (2® keer) de spelregels veranderd. De
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begripsomschrijving voor bijgebouwen is aangepast, opdat de afstand tussen de 
woning weer tot 0 kan worden gebracht. Het aanlegvergunningstelsel ivm de 3m 
groene overgang was “per ongeluk even vergeten” over te nemen. Moesten we weer 
een zienswijze indienen. Leuk geprobeerd...

Dit voorjaar zijn de eerste woningen betrokken. Onze nieuwe overburen zijn 
enthousiast begonnen allerlei zwarte muurtjes op te metselen binnen de 3m groene 
overgang. Deze groene strook behoort niet tot het begrip erf. De muurtjes zijn dus 
niet vergunningvrij en in strijd met het BP.
Wij hebben onmiddellijk het college geadviseerd toezicht te gaan houden en de 
regels uit teleggen aan onze overburen, om vervelende situaties achteraf te 
voorkomen.
Het college heeft ons gemeld dat er niets aan de hand is. Wel worden wij sindsdien 
door onze overburen bedreigd. Ook zijn bijna alle overburen inmiddels zwarte 
muurtjes aan het lijmen/metselen.

Het college heeft nu (vorige week) besloten om de damwand mogelijk te maken door 
het BP opnieuw te wijzigen (3® keer). Het college ziet in dat de damwand ook niet 
aan het BKP kan voldoen, dus wordt het BKP aangepast (4® keer). Intussen gaat het 
college opnieuw vergunning verlenen voor de damwand met afwijking van het BP en 
het BKP. Tenslotte worden de regels in het BP zodanig aangepast dat andere 
bouwwerken wel worden toegestaan binnen de groene strook (dat is dan de vijfde 
keer dat de spelregels worden gewijzigd tijdens het spel).
Het kleine gebaar dat de raad naar ons heeft gemaakt om het inleveren van 8 meter 
water te verzachten wordt volledig teniet gedaan. Dat was dus een dode mus.

Ons wordt verweten dat wij tijdrekken. Wij zijn van oordeel dat het college dit vooral 
doet.

College verdedigt alleen de belangen van PO en bewoners Strip. Met 3 man 
vertegenwoordigd in de rechtszaal, zelfs ingehuurde jurist (daar betalen wij ook nog 
eens aan mee). PO laat zich niet eens meer zien in de rechtszaal.

Overburen kennen de uitspraken van de rechtbank. Kunnen zich niet beroepen op 
onwetendheid.

Hebben onze burgervader meermaals verzocht om gesprek, aangezien de lieve 
vrede tussen de inwoners verstoord dreigde te raken. De gemeente dient zorg te 
dragen voor een veilige en prettige woonomgeving. Wordt geweigerd zolang er 
procedures lopen. Ook als er geen procedures meer lopen overigens, zoals op dit 
moment. Spreekt echter wel met overburen die ook partij zijn in dezelfde procedure. 
BM ontkent gesproken te hebben met onze overburen. Overbuurman bevestigt dit 
echter wel.

Beleidskaders zoals BP BKP stel je vooraf vast en zijn niet bedoeld om achteraf de 
regels naar believen aan te passen. Er zijn geen nieuwe omgevingsfactoren 
aanwezig, die het nodig maken het beleid te wijzigen.
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Wij zien ons telkens genoodzaakt het college te wijzen op de voorschriften, waardoor 
wij nu de Zwarte Piet krijgen toegespeeld. Wij worden in een situatie 
gemanoeuvreerd die wij niet hebben gekozen en waarin we liever ook niet zitten.
Ons woongenot wordt hierdoor al jarenlang als minder positief ervaren. De waterzijde 
van onze kavel mijden wij inmiddels al deze zomer.

Wij zetten onze vraagtekens bij de relatie tussen PO en college. PO krijgt grond en 
water cadeau, hoeft nu zelfs geen leges te betalen (voorziet de legesverordening 
hierin?). Vanwaar deze voorrechten?

College spreekt opeens van “geleidelijke overgang” ipv “groene overgang”. Spreekt 
nu opeens van “geen hoge bouwwerken toegestaan” in plaats van “bebouwingsvrije 
zone”: subtiele manipulatie.

Er is ons toegezegd dat wij worden uitgenodigd voor de behandeling van de 
damwand in de ‘grote’ welstandscommissie. Niets meer van gehoord. Vermoeden 
dat er in de achterkamertjes het nodige overleg heeft plaatsgevonden. Het lijkt erop 
dat de grote commissie zich niet laat lenen om gewenste adviezen af te geven.

Strijd tegen de gemeente is per definitie ongelijk. Gemeente kan jarenlang 
doorprocederen, ons kost het onze gemoedsrust. De gemeente krijgt over het 
algemeen het voordeel van de twijfel bij de rechtbank, tenzij het echt over de schreef 
gaat.

Wij moeten erop kunnen vertrouwen dat onze belangen in goede handen zijn bij de 
gemeente. Denk hierbij aan dienstbaarheid, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, 
zorgvuldigheid, openheid.

Wij hebben gevraagd naar de verkoopprijzen van enkele kavels op ons eigen eiland. 
6 kavels verkocht aan een PO. College verklaart dat er geen korting is verleend. 
Vervolgens vragen wij middels een Web om dat hard te maken. Moeten wederom 
anderhalf jaar procederen om het boven tafel te krijgen. En dan nog is het geen 
onomstotelijk bewijs. Er ontbreken parafen op de cruciale pagina. Dat betekent dat 
de pagina gemanipuleerd zou kunnen zijn. Als dit stuk het is wat het is, dan begrijpen 
wij niet waarom daarover geprocedeerd moet worden. Dat is echt een staaltje 
burgertje pesten.

Wij zien overeenkomsten met handelswijze in het dossier Supermarkt Ter Borch. 
College maakt vergaande afspraken met projectontwikkelaar voordat de mening van 
de Raad bekend is en kan dan niet meer terug.
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