
Geacht college, 
 
Tot mijn verrassing is aan de agenda van de raad van 17/12 a.s. een agendapunt (6.5 - aanpassing 
begrenzing open gebied Ammanswal) toegevoegd. Ik ging er aanvankelijk van uit dat dit punt 
28/1/2016 zou worden geagendeerd. Ik heb begrepen dat deze toevoeging op nadrukkelijk verzoek 
vanuit de agendacommissie is gedaan. 
Aangezien ik over dit onderwerp de nodige vragen heb (bij uw wethouder Kool is dat bekend) en ik 
eigenlijk van mening ben dat deze, ten dele feitelijke vragen niet direct in een oordeelsvormende  
vergadering thuishoren stel ik u hierbij vooruitlopend op de vergadering van 17/12 a.s. schriftelijk 
een aantal vragen. 

1. De beplanting van het open gebied speelt al vanaf 2014. Het 1ste advies daarover van het 
Gelders landschap daarover dateert van 4/12/2014. Volgens eigen zeggen van het 
Genootschap adviseerde men u omdat u intern van mening verschilde over de 
“wenselijkheid van het laten vervallen van het open landschap”. 
Wanneer hebt u over dat advies een besluit genomen en wat was de inhoud van dat besluit? 
Was er toen sprake van een unaniem besluit? 

2. Alles afwegende hebt u kennelijk een besluit genomen om de gesignaleerde werkzaamheden 
(niet in overeenstemming met het vastgestelde bestemmingsplan) stil te leggen en een 
dwangsom op te leggen. 
Wanneer hebt u dat besluit genomen en wat waren de voorwaarden opgenomen in het 
“dwangbevel”? 

3. Tegen de opgelegde dwangsom heeft betrokkene( initiatiefnemer) bezwaar gemaakt. Kunt u 
kort aangeven het feitelijk verloop van deze bezwarenprocedure? Heeft de 
bezwarencommissie inmiddels een advies uitgebracht aan uw college en zo ja, wanneer? Hoe 
luidde het eventuele advies en welk besluit hebt u vervolgens genomen en wanneer? 

4. Initiatiefnemer heeft in april 2015 een nieuw plan ingediend. Heeft die nieuwe aanvraag 
plaatsgevonden na overleg met uw college? 
Het Gelders Genootschap heeft daarop op 4/7/2015 een  nader advies uitgebracht. En 
volgens  uw eigen zeggen een “aanvullend”(positief) advies? 
Waarom hebt u dan pas op 23/11/2015 daarover een besluit genomen, wetende dat een 
snelle besluitvorming in het belang van initiatienemer zou zijn, onder meer om tijdig de 
eerder opgeslagen jonge fruitbomen nog te kunnen planten? 

5. Hebt u bij het nemen van een planologische beslissing op het voorstel van initiatiefnemer 
van april 2015 gewacht op een beslissing m.b.t. de dwangsomprocedure? 
Zo ja, acht u het juist om een koppeling te leggen tussen de planologische procedure en de 
dwangsomprocedure? 
U zegt immers zelf in het raadsvoorstel dat het handhavingsdossier juridisch losstaat van het 
principeverzoek voor planologische medewerking? 

6. Bestaat er een relatie tussen bovenstaande problematiek en uw besluit van 23/11 om ten 
uitvoerlegging van het dwangsombevel in de zaak van Tuijl te staken? 
Gaat het komende gesprek van  de secretaris met de directeur van ODR over een aantal 
attentiepunten o.m. ook over de “dwangsomprocedure’ rond de  “z.g. erker” in Varik? 
Ook daar lijkt het er immers op dat de “dwangsomprocedure” doorgaat, terwijl inmiddels 
een vergunning is verstrekt voor de inmiddels gerealiseerde nieuwe erker. 

 
Ik hoop, gezien het spoedeisende karakter op  korte termijn een antwoord van u te mogen 
ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ed van Tellingen 
raadslid Voor Neerijnen 


