
Waardenburg 9 maart 2015.

Betreft; verzoek van dhr van Tuijl.

Geacht college,

De fractie van Gemeentebelangen Neerijnen heeft een analyse van de feiten gemaakt en 
heeft een aantal vragen aan het college. Graag zien wij de antwoorden zo spoedig mogelijk 
tegemoet.

ANALYSE VAN DE FEITEN

1. Waarom heeft dhr van Tuijl niet voordat hij op 17 februari 2014  de grond aankocht, bij de 
gemeente geïnformeerd wat de mogelijkheden waren? Dit was hij vanuit het kopen wel 
verplicht (informatieverplichting) en waarom heeft hij dan niet voor de aankoop een principe
verzoek ingediend? Volgens eigen zeggen heeft dhr van Tuijl dit pas na de aankoop gedaan 
en daarmee risico genomen dat hij een miskoop zou hebben gedaan, want, gezien de info is 
hij daarbij wel afhankelijk van de gemeente Neerijnen. Dhr van Tuijl is sinds 17 februari 2014 
eigenaar van het perceel en had hij bijvoorbeeld een zienswijze kunnen indienen tegen het 
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, wat vanaf  juli/augustus 2014 ter inzage is gelegd, 
met de bedoeling om op dat perceel een nieuw agrarisch bedrijf te starten dan wel de 
aanduiding open landschap te laten vervallen. Omdat dhr van Tuijl dat niet heeft gedaan (hij 
kon het ook doen als niet eigenaar, want een ieder kan een zienswijze indienen) is die 
mogelijkheid vervallen. Overigens de vraag: waarom heeft wethouder Kool c.q. John Jansen 
dhr van Tuijl niet verteld dat er op korte termijn een wijziging van het bestemmingsplan aan 
zat te komen, want dat was begin maart 2014 wel bekend. 

2. Gesprek 4 september 2014 daar hoort bij: het gespreksverslag van 4 september 2014. Dit 
gespreksverslag heeft GBN op woensdag 4 maart 2015 ontvangen, naar aanleiding van 
informatie van dhr van Tuijl zelf op 2 maart 2015. GBN was niet eerder op de hoogte gesteld 
van deze ontwikkeling door het college.  GBN wist daardoor ook niet dat het College van plan
was om een postzegelbestemmingsplanwijziging door te voeren, terwijl het nieuwe 
bestemmingsplan nog niet door de Raad was vastgesteld. Vraag aan college: waarom heeft 
men dan destijds de Raad hierover niet geïnformeerd? Want als de Raad deze ontwikkeling 
zou hebben willen omarmen, dan had men dat nog kunnen doen bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan in december 2014. Overigens was het sowieso van belang om de Raad over
deze ontwikkeling te infomeren, omdat het een ontwikkeling is die strijdig is met het destijds 
in procedure zijnde bestemmingsplan Buitengebied.
Deze vraag is niet van toepassing omdat u uitgaat van een foutieve datum van vaststelling 
van het bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan is door uw gemeenteraad op 6
februari 2014 vastgesteld.
 Andere vraag: Heeft het college na het gesprek van 4 september 2014 contact opgenomen 
met de provincie, omdat het eventueel laten vervallen van de aanduiding open landschap en 
het toch toestaan van een nieuw agrarisch bedrijf in strijd zou kunnen zijn met provinciale 
regeling, bijvoorbeeld via bestuurlijk overleg? 
Hierover heeft het college geen contact opgenomen met de provincie omdat het aanduiden 
van waardevol open landschap een autonome gemeentelijke bevoegdheid betreft.
Uit het verslag 3 maart 2015 blijkt overigens dat de gemeente van mening is dat regeling uit 
het vorige bestemmingsplan en de regeling vanuit de provincie onderdeel moeten blijven 
uitmaken van het bestemmingsplan, inclusief de open structuur. Er zijn twee mogelijkheden: 
of de gemeente is tussen 4 september 2014 en 3 maart 2015 van mening veranderd, maar 
waarschijnlijker is dat zij ook op 4 september 2014 deze mening huldigde en dan had zij zeker



een reden om navraag te doen bij de provincie dhr van Tuijl op dat moment te waarschuwen 
dat een dergelijke ontwikkeling waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn. 

3. Uit het gespreksverslag van 3 maart 2015 blijkt dat dhr van Tuijl kritisch is naar het nieuwe, 
door de Raad vastgestelde bestemmingsplan omdat het niet flexibel en weloverwogen 
genoeg zou zijn geweest en de Raad niet weloverwogen deze flexibiliteit zou hebben 
ingebouwd in de vorm van en wijzigingsbevoegdheid. Wij vragen ons dan af hoe de Raad dat 
dan zou moeten hebben geweten, want als dhr van Tuijl dan zo kritisch is naar het nieuwe 
plan, dan had hij ook een zienswijze kunnen indienen. Verder had de gemeente dhr van Tuijl 
op dit aspect moeten wijzen en niet de schuld in de schoenen van de Raad moeten schuiven 
door te wijzen op de keuzevrijheid van de Raad. Als je als Raad niet op de hoogte bent van 
bepaalde ontwikkelingen, dan kun je ook geen keuzes maken. 

4. Uit het verslag van 3 maart 2015 blijkt dat dhr van Tuijl begonnen is met het inplanten van 
bomen (waarschijnlijk op het stuk van het perceel waar hij dat mocht op basis van het 
bestemmingsplan, 40% mag namelijk worden aangeplant. Maar hij had al op het hele perceel
palen gezet met de bedoeling ook daar te gaan planten. De gemeente heeft dat reeds in 
november 2014 gezien, het aanplanten op dat moment stilgelegd en vervolgens een 
dwangsombesluit genomen (14 november 2014). Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt 
door dhr van Tuijl. Dit blijkt uit het invorderingsbesluit van 26 februari 2015, want daarin 
wordt gesproken over een onherroepelijke dwangsombeschikking waarbij ook de hoogte van
de dwangsom onbetwistbaar is. Dit invorderingsbesluit is overigens namens het college 
ondertekend door de loco burgemeester H.A. Verwoert. Nadat het aanplanten was 
stilgelegd, was dit kennelijk geen reden voor dhr van Tuijl om met het aanplanten te 
stoppen, want vervolgens heeft hij, voor eigen rekening en risico, toch door geplant op het 
perceel, terwijl hij wist en zeker kon weten dat dit niet was toegestaan.

5. Op 12 februari 2015 vindt wederom een gesprek tussen de gemeente en dhr van Tuijl plaats, 
hiervan is een gespreksverslag gemaakt. In dit gesprek wordt verwezen naar een uitspraak 
van de Raad van State over het open gebied. Deze uitspraak is kennelijke relevant voor deze 
zaak. Wij vragen het college daarom deze uitspraak van Raad van State aan de Raad te 
sturen.
Zie bijlage.

6. Uit het verslag van 12 februari 2015 blijkt dat de gemeente dhr van Tuijl wederom voor de 
zoveelste keer wijst op het feit dat het vigerende bestemmingsplan het initiatief van dhr van 
Tuijl niet toelaat. Bovendien kwalificeert het college deze zaak als een “impasse”. Verder zie 
je ook duidelijk in het verslag staan,  dat de gemeente geen toezeggingen doet en er ook 
alles aan doet om dit te voorkomen teneinde misverstanden uit de weg te gaan. Uit het 
verslag van 12 februari 2015 blijkt wederom dat de Raad over dit initiatief zou moeten 
worden geconsulteerd omdat nu plotseling wordt geopteerd voor verschuiving van het open 
gebied. Wij tekenen daarbij aan dat de wethouder vreemd genoeg, de provincie niet noemt. 
Wij stellen vast dat de wethouder, ondanks het feit dat hij zelf vindt dat hiertoe aanleiding 
zou zijn, weer geen contact heeft opgenomen met de Raad en ook niet met de provincie. 
Sterker nog: dhr van Tuijl gaat vervolgens een ronde doen bij verschillende Raadsfracties, 
maar het college laat in de tussentijd niets van zich horen. Pas op 3 maart 2015 vindt er 
kennelijke wederom een gesprek plaats tussen dhr van Tuijl en de gemeente.

7. Uit het gespreksverslag van 3 maart 2015 blijkt ook, dat dhr van Tuijl niet alleen willens en 
wetens in strijd blijft handelen met het vigerende bestemmingsplan, maar dat hij ook voor 
eigen rekening en risico een perceel grond koopt van een derde, met het doel om met dit 
perceel Natuur te compenseren in een poging de strijdigheid te legaliseren, maar dit is in het 
geheel niet zeker en de gemeente gedraagt zich daar ook naar, want na het laatste gesprek 
van 12 februari 2015, stuurt de gemeente op 26 februari 2015 een invorderingsbesluit aan 



dhr van Tuijl. Ook uit het gespreksverslag van 3 maart 2015 blijkt dat de vraag of er 
gecompenseerd kan worden in het geheel niet zeker is, want uit het verslag blijkt dat de 
Raad en de provincie nog steeds van niets weten.

8. Aan het einde van het gesprek van 3 maart 2015 blijken een aantal actiepunten voor de 
initiatiefnemer te staan waarbij wij vraagtekens zetten en de volgende vragen hebben:
a. Wat wordt bedoeld met het woord “overeengekomen” onder het kopje “conclusie”? Dit 

lijkt op een verplichting van de gemeente richting initiatiefnemer te duiden, terwijl het 
juiste woord naar onze mening “afspraak “ zou moeten zijn. 
Wat bedoeld wordt is nogmaals kort weer te geven wat is besproken.

b. Uit het feit dat initiatiefnemer bewijs moet aanleveren richting gemeente dat men aan de
compensatienorm zou voldoen, betekent nog niet dat vast staat dat dit ook zo is, mede 
gezien de regeling en de visie van de provincie hierop. De provincie wordt ook op geen 
enkele wijze bij deze actiepunten betrokken. 
U stelt hier geen vraag aan het college 

c. Waarom wordt nu al de toezegging gedaan voor het sluiten van een privaatrechtelijke 
overeenkomst met de initiatiefnemer, nu in het geheel nog niet duidelijk is of en zo ja hoe
aan de compensatienorm is voldaan en wat het standpunt van de provincie is?
Het betreft hier een privaatrechtelijke overeenkomst waarin de gemeente het 
daadwerkelijk realiseren van natuur af kan dwingen. Via het bestemmingsplan kan wel 
het gebruik maar niet de daadwerkelijke inrichting van een perceel natuur worden 
afgedwongen. De provincie heeft aangegeven dat natuur ook elders binnen het 
grondwaterbeschermingsgebied kan worden gerealiseerd. Onafhankelijk van de locatie 
wenst het college privaatrechtelijk afspraken te maken over de inrichting van natuur. 

d. Heeft het college inmiddels de brieven van initiatiefnemer met daarin een nieuw 
principeverzoek alsmede een beschrijving van de genoemde alternatieven ontvangen?
Nee dat heeft het college niet ontvangen.

Dhr van Tuijl heeft op 2 maart 2015 een gesprek gehad met de fractie van GBN en heeft aangegeven 
ontevreden te zijn over de manier waarop het college en vooral de wethouder met deze kwestie was 
omgegaan, waarbij hij ook zelf aandacht vroeg voor zijn plannen om het open gebied te laten 
vervallen of de grens ervan te verleggen. Dhr van Tuijl heeft tegen de fractie van GBN alleen maar 
aangeven, dat hij natuur wilde compenseren bij het plan Kruit in Tuil. Hij heeft met geen woord 
gerept over het feit dat hij op dat moment al een perceel aan de Slimweistraat had gekocht en 
geleverd gekregen, want kennelijk is hij ( blijkt uit het gespreksverslag van 3 maart 2015) in het bezit 
van een notariële akte. De fractie van GBN heeft pas kennis kunnen nemen van deze feiten op 4 
maart 2015 omdat toen het gespreksverslag d.d. 3 maart 2015 aan GBN is verzonden. Tijdens het 
gesprek met de fractie van GBN op 2 maart 2015 heeft dhr van Tuijl aangegeven, dat hij de volgende 
dag 3 maart 2015, wederom een gesprek zou hebben met de gemeente. Naar aanleiding van deze 
informatie heeft GBN het gespreksverslag van dit gesprek opgevraagd en ontvangen. Tenslotte heeft 
dhr van Tuijl in het gesprek van 2 maart 2015 met de fractie van GBN verteld, dat hij een gelijksoortig
gesprek heeft gehad met alle andere Raadsfracties. Diezelfde avond op 2 maart 2015 ging hij bij alle 
fracties zijn verhaal doen. 

Toen werd het 5 maart 2015. GBN verwachtte dat dhr van Tuijl over hetgeen hij in ieder geval aan 
GBN heeft verteld, tijdens de vergadering van de commissie ruimte op 5 maart 2015 zou gaan 
inspreken over een kwestie die overigens niet op de agenda stond, maar inspreken is dan wel 
toegestaan. De heer van Tuijl was wel aanwezig tijdens deze vergadering op de publieke tribune, 
maar heeft niet ingesproken. Vervolgens heeft de heer Nijhoff (GBN) tijdens de rondvraag de vraag 



gesteld waarom dhr van Tuijl niet heeft ingesproken. De griffier meldde dat de heer van Tuijl had 
afgebeld. 

POLITIEKE ANALYSE EN STANDPUNTBEPALING GBN

Gezien ons feitenrelaas en de visie die wij hierop hebben, zijn wij van mening dat het college ten 
aanzien van dit dossier behoorlijk wat steken heeft laten vallen. Aanvankelijk was het college naar 
onze mening op de goede weg door de verbeurde dwangsom te gaan invorderen, maar lijkt dit pad, 
gezien het gespreksverslag van 3 maart 2015 nu te hebben verlaten, terwijl de omstandigheden niet 
zijn gewijzigd. De bomen/palen staan er nog steeds illegaal. Het is nog steeds niet zeker of en zo ja 
hoe eventueel natuur kan worden gecompenseerd. Het is nog steeds niet zeker of en zo ja hoe de 
met aanduiding open landschap wordt omgegaan en de vraag of deze grens kan worden verlegd. 
Verder weten wij niet of dhr van Tuijl al een nieuwe aanvraag heeft gedaan. Allerlei onzekerheden 
dus, maar het ergste vinden wij dat de gemeenteraad van Neerijnen en de provincie niet eerder op 
de hoogte zijn gesteld van deze kwestie. De Raad heeft van deze kwestie kennis genomen door dhr 
van Tuijl zelf en niet door het college. Van de provincie is het al helemaal niet duidelijk of men 
hiervan weet. Naar onze informatie is ook onduidelijk of de burgemeester vanuit haar 
handhavingsportefeuille door de wethouders Kool (vanuit RO) en Verwoert (heeft als loco 
burgemeester het invorderingsbesluit getekend) de burgemeester hiervan op de hoogte hebben 
gesteld. Als de burgemeester op de hoogte was, dan is de vervolgvraag wat zij dan als 
portefeuillehouder handhaving met deze kwestie heeft gedaan. 

Wij willen voorkomen dat door deze kwestie het beeld ontstaat dat onze gemeente de eigen regels 
aan de laars lapt en zo het verkeerde voorbeeld geeft aan onze burgers. Wij vinden het goed dat de 
gemeente, in overleg met de initiatienemer probeert te komen tot mogelijke legalisatie, maar ook 
daaraan zijn grenzen. Wij vinden dat de gemeente hierin al veel te ver is gegaan, zeker als je bedenkt 
dat dhr van Tuijl de regels al aan zijn laars heeft gelapt door het illegaal planten van de betreffende 
bomen/palen en hij ook in het recente verleden (2013) behoorlijk in de fout is gegaan. Het beeld dat 
uit de gespreksverslagen naar voren lijkt te komen is dat de gemeente elke keer met ideeën komt en 
de initiatiefnemer achterover leunt. Vandaar dat er ook grenzen zijn aan het meedenken. Wij vinden 
dat het college inzake de haalbaarheid van een mogelijke legalisatie (open gebieden) veel kritischer 
had moeten opstellen naar dhr van Tuijl. Dhr van Tijl heeft op zijn beurt bewust het risico genomen 
dat hij in deze situatie zou belanden. Hij heeft het perceel voor eigen rekening en risico gekocht. Hij 
wist of kan vrij snel weten dat zijn plannen in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan. Hij had 
een zienswijze tegen het in procedure zijnde bestemmingsplan Buitengebied kunnen indienen, hij 
had bezwaar kunnen maken tegen het dwangsombesluit van 14 november 2014. Hij heeft dat 
allemaal niet gedaan maar is wel doorgegaan met het illegaal planten van de bomen terwijl dat al 
was stilgelegd door de gemeente. Dit zegt ook iets over de mentaliteit van dhr van Tuijl.

VRAGEN EN VERZOEKEN AAN HET COLLEGE

1. Kan het college aangeven of de in het gespreksverslag van 3 maart 2015 genoemde 
overeenkomst tussen dhr van Tuijl en het college al is gesloten en zo ja waarom heeft het 
college dat dan gedaan zonder de Raad infomeel op de hoogte te stellen van deze kwestie?
Deze overeenkomst is niet gesloten.

2. Waarom heeft het college de Raad niet geïnformeerd, ook niet informeel, over deze kwestie, 
terwijl daar wel aanleiding voor was?
Het college heeft tot nu geen aanleiding gezien de gemeenteraad over deze dossiers te 
informeren. Het betreft twee afzonderlijke dossiers waarbij het ene dossier gaat over 
ingediende principeverzoeken tot oprichting van een agrarisch bedrijf en het verleggen van 
de grens van het waardevol open landschap. Het college heeft in beide gevallen een negatief 
principestandpunt ingenomen.



Het dossier betreffende de handhaving heeft tot nu geen aanleiding gegeven de 
gemeenteraad te informeren omdat het hier uitvoering van wetgeving en van door de 
gemeenteraad vastgesteld beleid betreft. Tegen het voornemen tot en het opleggen van de 
dwangsom is door de heer Van Tuijl geen zienswijze ingediend.

3. Heeft het college overleg gehad met de provincie over deze kwestie? Zo ja, wat is daar dan 
uitgekomen? Zo nee, waarom niet?
Over de begrenzing van het waardevol open landschap heeft het college geen overleg gehad 
met de provincie omdat dit een autonome bevoegdheid van de gemeente is en de 
gemeenteraad heeft deze grenzen in februari 2014 vastgelegd in het bestemmingsplan 
Buitengebied. Over het mogelijk elders compenseren van natuur is ambtelijk overlegd met 
de provincie wat heeft geleid tot het standpunt dat natuurcompensatie elders mogelijk is 
mits dit plaatsvindt binnen het grondwaterbeschermingsgebied.

4. Wat is de stand van zaken inzake de invordering? Is reeds door dhr van Tuijl betaalt?
De heer Van Tuijl had niet betaald. Om die reden heeft het college op 23 februari 2015 een 
invorderingsbesluit genomen. De heer Van Tuijl heeft niet binnen de termijn (voor 12 maart 
2015) betaald en daarom start de gemeente het invorderingstraject op.

5. Als dhr van Tuijl niet op tijd betaalt, gaat men dan tot invordering met dwangbevel over?
Zie hierboven onder 4.

6. Heeft dhr van Tuijl inmiddels een nieuwe aanvraag gedaan en zo ja, kunnen de stukken dan 
aan de Raad worden overlegd?
De heer Van Tuijl heeft 2 principeverzoeken ingediend. Deze kunt u in zien bij de griffier.

7. Wij verzoeken om, zodra het college de beschikking heeft over de notariële akte tussen dhr 
van Tuijl en een derde over een perceel aan de Slimweistraat, zo snel mogelijk aan de Raad 
overleggen?  Er is een notariële akte overlegd en deze is toegevoegd aan het dossier. Nog 
niet is beoordeeld of hiermee aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

8. Gezien de gevoeligheid van dit dossier, verzoeken wij het college om het gehele dossier, 
inclusief alle aanvragen en bijlagen, aan de Raad te sturen. 
De dossiers liggen voor u ter inzage bij de griffier.

Wij verzoeken het college dringend om vooralsnog niet over de gaan tot het ondertekenen van 
welke overeenkomst dan ook met dhr van Tuijl, omdat wij de belangen van de gemeente willen 
beschermen.

Namens de fractie,
Gemeentebelangen Neerijnen
Petra van Kuilenburg


