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Geacht college
Hierdoor wend ik mij tot uw Afdeling namens appellanten:
-

Mevrouw C.A. Loos - Schouten, wonende te Hoorn
De Erven van Wijlen de heer E Loos.

Het geschil betref* inhoudelijk een fictieve weigering om tijdig te beslissen Ik verzoek uw Afdeling
dan ook om aeze zaak af ie doen zonder monaelinge behandeling in Den Haag
Voorgeschiedenis
Op 15 november 2017 heeft uw Afdeling uitspraak gedaan in twee samenhangende zaken,
welke òij uw Afdeling waren (zijn) geregistreerd onder de nummers 201700733/1/R1 en 2017
00734/1/R1. Kortheidshalve verwijs ik om te beginnen naar deze uitspraken en meer in het
bijzonder naar het gestelde in rechtsoverweging 4.7 daarvan waarin staat:
'De Afdeling concludeert dat de onderbouwing van het raadsbesluit niet aan het vereiste voldoet
dat uit het bezwaarschrift zelf ai aanstonds is gebleken dat dit ongegrond was en het daarom niet
noodzakelijk meer was om bezwaarden te noren. Het voorgaande leidt de Afdeling tot het oordeel
dat de raad het bezwaar ten onrechte als kennelijk ongegrond heeft beoordeeld. Daarmee is niet
voldaan aan de voorwaarden die zijn genoemd in artikel 7:3 van de Awb, en moet geconcludeerd
worden Jat ten onrechte van het horen van Loos- Schouten en anderen is afgezien. Hei betoog
van Loos-Schojten en anderen slaagt".
Advies hoorcommissie
Appellanten zijn vervolgens 3İsnog gehoord door de - onafhankelijke - bezwaarschriften
commissie die in de gemeente Koggenlana is ingesteid. Deze hoorzitting neeft plaatsgevonden
op dinsdag 19 december 20'7.
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DOMMERHOĽ
De in de vorige alinea bedoelde commissie heeft op 9 januari 2018 advies uitgebracht aan de
gemeenteraad van Koggenland. Zie: (productie 1). Hierin staat o.a. het volgende (voor zover hier
het meest van belang):
“In hetgeen bezwaarde heeft aangevoerd ziet de commissie aanleiding voor het oordeel dat het
besluit van de raad, waarbij is geweigerd het bestemmingsplan vast te stellen, in strijd met artikel
3:2 en 3:47 van de Algemene wet bestuursrecht is genomen. Daarom geeft de commissie in
overweging om voorafgaande aan de beslissing op bezwaar een onafhankelijk stedenbouwkundig
advies te vragen waarbij dient te worden onderzocht in hoeverre de door de raad genoemde
planologische belangen worden geraakt door de verzochte bestemmingsplanwijziging".
Collegebesluit
In de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 30 januari 2018 (productie 2) is
(echter) onder andere het volgende besloten (voor zover hier relevant):
“Het college besluit het advies van de commissie bezwaarschriften gemotiveerd naast u neer te
leggen en géén onafhankelijk onderzoek te laten doen. Te zijner tijd de gemeenteraad een
gemotiveerd voorstel aanbieden om de locatie Loos niet voor woningbouw in aanmerking te laten
komen”.
Met andere woorden: als het aan het college ligt, komt er geen onderzoek en wordt er 'gewoon'
nog een keer op het voorliggende verzoek om bestemmingsplanwijziging beslist zonder dat er
alsnog wordt ingegaan op de argumenten die appellanten inmiddels al meermalen en gedurende
vele járen naar voren hebben gebracht ter onderbouwing van hun verzoek. Maar uiteraard ‘bakt
de bakker koek' Het college ‘gaat’ zoals bekend niet over bestemmmgsplanwijzigingen. Dit is een
bevoegdheid van de gemeenteraad en deze raad zal uiteindelijk ook moeten beslissen of het
advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie wordt gevolgd jail nee.
Het punt is alleen dat het nu — opnieuw - allemaal wel erg lang gaat duren voordat er ook maar
iets wordt beslist. Dat brengt appellanten op het volgende.
Ingebrekestelling
Bij brief van 6 maart 2018 (productie 3) is namens appellanten een ingebrekestelling verstuurd
waarbij de gemeenteraad van Koggenland is gevraagd - en voor zover nodig ook gesommeerd om uiterlijk binnen een termijn van twee weken (te rekenen vanaf de dag na de verzenddatum
van de betreffende brief) alsnog - opnieuw - te beslissen op het bezwaarschrift dat nog altijd ter
besluitvorming voorligt bij de genoemde raad. Deze termijn verstreek op 21 maart 2018.
Naar aanleiding van de in de vorige alinea bedoelde brief - die aangetekend is verstuurd en
waarvan zeker is dat de gemeente haar heeft ontvangen - is tot op heden nog geen enkele
reactie van de gemeente Koggenland ontvangen (zelfs geen ontvangstbevestiging ).
Het is daarmee dus overduidelijk dat appellanten door de gemeente Koggenland worden
doodgezwegen en dat er geen enkel zicht is op een redelijke termijn van afhandeling, laat staan
dat appellanten inhoudelijk serieus zouden worden genomen.

Paoina 7 van 4

OQMMERHOL
Geen instemming
In het verslag dat van de hoorzitting is gemaakt, staat (voor zover hier van belang):
'De commissie vraagt of men wil dat de beslissing op bezwaar in de oude of de nieuwe raad
komt Dat maakt niet uit, aldus de heer Maakal, als het maar zorgvuldig gebeurt".
Op ambtelijk niveau wordt een en ander zodanig uítgelegd dat appellanten uitdrukkelijk en
ongeclausuleerd toestemming zouden hebben gegeven voor een overschrijding van de wettelijke
beslistermijn. Daarvan is echter geen sprake. Het enige dat tijdens de betreffende hoorzitting is
besproken, is dat het voorbereiden van de nieuwe beslissing op bezwaar op de wijze zoals die
namens appellanten is bepleit tijdens deze zitting uiteraard de nodige tijd kost en dat dit zou
kunnen betekenen dat de gemeente aldus de wettelijke beslistermijnen zou kunnen overschrijden.
Daarop is geantwoord dat zorgvuldigheid voorgaat. Maar nu komt er dus, als het aan het college
ligt, helemaal geen onafhankelijk onderzoek meer (zoals de bezwaarschriftencommissie
adviseert).
Onder die omstandigheden wensen appellanten uiteraard vast te houden aan de wettelijke
beslistermijnen. Zij hebben immers geen enkel belang meer bij een (nog) verder uitstel (in eerste
instantie zijn de geldende termijnen - die zijn begonnen te lopen na de uitspraak van uw Afdeling
van 15 november 2017 ook al niet gehaald en er is nooit een verdagingsbesluit genomen). De
wijze waarop er ambtelijk en bestuurlijk met dit dossier wordt omgegaan, belooft bovendien maar
weinig goeds voor de toekomst. Het ziet er met andere woorden dus naar uit dat uw Afdeling
opnieuw zal moeten ingrijpen om het althans daarheen te leiden dat er alsnog werkelijk serieus
wordt gekeken naar de aangevoerde gronden van bezwaar/ beroep.
MET CONCLUSIE:
In deze zaak is sprake van een fictieve weigering om tijdig te beslissen op het bezwaarschrift
dat zich richt tegen het besluit van de gemeenteraad van Koggenland van 20 juni 2016,
ínhoudende de weigering om over te gaan tot een gewijzigde vaststelling van de bestemming van
een perceel aan de Zuid-Spierdijkerweg te De Goorn, gemeente Koggenland (op de wijze als is
beschreven in de inmiddels meermalen genoemde uitspraak van uw Afdeling van 15 november
2017 met de zaaknummers 201700733/1/R1 en 201700734/1/R1).
Namens appellanten stel ik daartegen beroep in.
Daarbij verzoek ik uw Afdeling om de gemeenteraad van Koggenland een termijn te stellen
waarbinnen alsnog beslist dient te worden op het voorliggende bezwaarschrift van appellanten.
Daarbij denken zij op voorhand aan een termijn van uiterlijk twee weken, te rekenen vanaf de dag
na de verzenddatum van de uitspraak van uw Afdeling, dan wel een andere (in redelijkheid door
uw Afdeling te bepalen) termijn.
Op de overschrijding van de in de vorige alinea bedoelde beslistermijn dient vervolgens ook
een dwangsom te worden gesteld, welke door de gemeente Koggenland (als publiekrechtelijke
rechtspersoon) wordt verbeurd aan appellanten. De hoogte daarvan dient zodanig te zijn dat deze
de gemeente ook daadwerkelijk aanspoort om haast te maken. Appellanten denken derhalve op
voorhand aan een bedrag van EURO 10.000,3 voor iedere week of gedeelte daarvan dat de
beslissing op bezwaar uitblijft, met een maximum van EURO 100.000,-
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Schadevergoeding
Appellanten lijden door de wijze waarop zij tot op heden behandeld zijn/ worden schaae
In de eerste plaats gaat het hierbij om de kosten van rechtsbijstano die appellanten hebben
moeten maken om gehoord te worden. Naar de mening van appellanten ligt het in de rede om
deze kosten m afwijking van de hoofdregel njeţ op basis van het landelijke uniforme systeem
(Besluit Proceskosten-veroordeling Bestuursrecht) te vergoeden, maar in plaats daarvan een
reële vergoeding van deze kosten toe te kennen. Appellanten zijn in dat verband bereid om hun
vordering te beperken tot een bedrag van EURO 5.000,s.
Daarnaast wordt de bouw van de geprojecteerde zorgwonmgen inmiddels al zeer aanzienlijKe
tijd vertraagd, waardoor sprake is var renteverlies en gestegen bouwkosten. Deze hoogte van
deze schade laai zich thans nog met becijferen en zal te zijner tijd nog worden onderbouwd met
objectief verifieerbare gegevens. Voor dit moment verzoeken appellanten uw Afdeling om in de
uitspraak op te
t de gemeente Koggemand ook voor aeze schade aansprakelijk is.
Hoogachtend,
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