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Geachte heren Luteijn en Boelhouwers, 
 

In de programmabegroting 2015-2018 wordt het 
verwachtingspatroon van burgers op uitstekende wijze 
weergegeven, namelijk dat de overheid proactief, 
slagvaardig, doelmatig, doeltreffend en rechtmatig 
handelt, betrouwbaar en transparant is. Voorts wordt 
gesteld dat de klant de communicatie met de 
gemeente steeds meer ervaart als open, eerlijk en 
direct, flexibel en vraaggericht.  
Voornoemde kernwaarden en normen zijn dan ook de 
uitgangspunten van behoorlijk overheidsoptreden.  
 

De constructieve ontevredenheid dan wel de negatieve 
perceptie mijnerzijds in het hiernavolgende verzoek 
dient dan ook aangemerkt te worden als een kritische 
kanttekening met betrekking tot het non-
normconformgedrag van de zijde van de gemeente 
Cromstrijen. 
 
Uiteindelijk heb ik de volgende reacties ontvangen van 
de gemeente  inzake de grond- en 
graafwerkzaamheden in de Torensteepolder. 
 



Middels e-mail van 20 oktober 2014: 
 

“Op 31 augustus 2014 verstuurde u ons een e-mail. U 
constateerde dat er grondwerkzaamheden zijn 
aangevangen in de Torensteepolder door Kuipers 
infra. De werkzaamheden betreffen het graven van 
sloten en een waterberging. 
Er is geen omgevingsvergunning verleend voor deze 
werkzaamheden. Midstate is opdrachtgever.” 
 

Middels e-mails van 14 oktober 2014 inzake de 
waterberging: 
 

“In de brief van 23 september 2014 gaven wij aan dat 
er geen vergunningen, graafmeldingen en besluiten 
bekend zijn inzake de grond- en graafwerkzaamheden. 
Deze kunnen we u niet verstrekken. Uit deze 
formulering volgt ook dat er geen besluit is dat er een 
waterberging mag komen op de gronden in de 
Torensteepolder.” 
 

“Nogmaals bevestig ik dat het college geen expliciet 
besluit of schriftelijk iets heeft vastgelegd over de 
“waterberging”. U vraag of er een 
omgevingsvergunning nodig is, hebben wij in 
onderzoek. U diende hierover ook een 
handhavingsverzoek in. Wij willen niet vooruitlopen op 
een besluit van het college. Ik hoop dat u dit begrijpt.” 
 

Middels e-mail van 22 oktober 2014 inzake vragen 
van het AD: 
 



“Midstate voerde graafwerkzaamheden uit ten behoeve 
van waterberging in de Torensteepolder. Wij gaven 
destijds aan dat we onderzoeken of deze 
werkzaamheden passen binnen de huidige 
bestemming. Op dit moment is het onderzoek nog in 
bewerking. Hieruit zal blijken of de werkzaamheden 
passen binnen de huidige bestemming.  
Zodra het mogelijk is zal het college hierover een 
besluit nemen.” 
 

Middels e-mail van 24 oktober 2014 inzake de 
aanleg van een waterberging in de 
Torensteepolder: 
 

"Dat is niet besproken noch besloten.” 
 

Middels brief d.d. 20 oktober, ontvangen op 24 
oktober 2014, inzake handhavingsverzoek: 
 

“Ingevolge artikel 1:2, eerste lid Awb bent u geen 
belanghebbende, derhalve wordt het verzoek niet in 
behandeling genomen.” 
 
(Appellant is van mening dat hij wel degelijk belanghebbende is gegeven de overduidelijke 
samenhang met het voorliggende beroep bij de RvS.) 
 
Vorenstaande reacties getuigen niet van behoorlijk 
overheidsoptreden, namelijk Open en Duidelijk, Eerlijk 
en Betrouwbaar.   
Vandaar dat ik deze reacties heb getoetst aan hetgeen 
hieromtrent is bepaald in de realisatieovereenkomst 
van 21 mei 2013. 
In het bijzonder breng ik de volgende relevante 
artikelen en passages onder uw aandacht: 



 

Artikel 1. Definities inzake Bouwrijp maken:  
 

Relevante passage: "onder toezicht van de 
gemeente onder andere aanleggen of doen 
aanleggen" 
 

Artikel 3. Taken en verplichtingen Midstate 
 

Relevante passage onder s : "Midstate zal tijdig alle 
benodigde inlichtingen en vergunningen aanvragen"  
 

Artikel 4. Taken en verplichtingen van de gemeente 
 

Relevante passage onder b : "om alle voor de 
ontwikkeling en realisatie van het Projectgebied 
benodigde vergunningen, toestemmingen, 
beschikkingen, vrijstellingen en/of ontheffingen steeds 
af te geven, voor zover deze passen binnen haar 
publiekrechtelijke bevoegdheid." 
 

Bovendien staat in het Programma van Eisen onder 
1.4 dat de ontwikkelaar zorg draagt voor de tijdige en 
volledige aanvraag van de omgevingsvergunning(en) 
en overige benodigde toestemmingen en vergunningen 
van bijvoorbeeld het Waterschap. 
 
Het hiervoor overwogene, stel ik vast dat de 
beantwoording van de gemeente Cromstrijen uiterst 
terughoudend en niet overtuigend is geweest en dat 
bovendien betrokken partijen niet hebben gehandeld 
naar hetgeen is vastgelegd in de 
realisatieovereenkomst.  



 

Op grond van de reacties van de gemeente 
Cromstrijen stel ik voorts vast dat Midstate niet aan 
haar verplichtingen heeft voldaan en er dientengevolge 
sprake is van grove nalatigheid . Dat het 
bestemmingsplan is vernietigd laat onverlet dat 
Midstate zich ook in de nieuw ontstane situatie dient te 
houden aan de overeengekomen verplichtingen dan 
wel vigerende wet- en regelgeving. 
 

Verder is het uiterst merkwaardig en verwonderlijk dat 
het wel of niet vergunningsplichtig zijn nog steeds niet 
is vastgesteld, terwijl dit onderzoek 
vanzelfsprekend voor de aanvang van de grond- en 
graafwerkzaamheden had moeten plaatsvinden. 
 

Uw afwijzing van het handhavingsverzoek laat 
onverlet dat van een dienstige overheid wel verwacht 
wordt dat hij de ‘klacht’ van de burger adresseert en 
deze waar mogelijk en opportuun onderzoekt en dat de 
burger in ieder geval tijdig wordt geïnformeerd. 
 

In het kader van de vereiste transparantie verzoek ik u 
hierbij de juiste informatie te verstrekken in deze 
mistige kwestie en dat deze informatie is voorzien van 
een heldere en begrijpelijke motivering. Tevens 
verzoek ik u aan te geven op grond waarvan 
handhaving jegens Midstate niet aan de orde is. 
 

Ten behoeve van het onderzoek door OZHZ zijn de 
realisatieovereenkomst en het programma van eisen 
bijgevoegd. 
 



Ten slotte, het niet in acht nemen van 
behoorlijkheidsnormen schaadt niet alleen het 
vertrouwen dat de burger heeft in de gemeente, maar 
schaadt ook de ervaren rechtszekerheid van die 
burger. "Ik hoop dat u dit begrijpt.” 
 
In afwachting uw tijdige reactie, verblijf ik. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
John Zeilstra 


