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Geachte mevrouw Cramer, 

 

De gemeenteraad van Zeewolde wordt zowel in het Buitengebied als in de dorpskern 

regelmatig geconfronteerd met het feit, dat inrichtingen die zonder vergunning reeds in bedrijf 

zijn tengevolge van bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht, moeten worden gedoogd 

omdat deze vergunbaar zijn, dan wel omdat eerst onderzocht dient te worden of deze 

instellingen voor een vergunning in aanmerking kunnen komen. In deze situaties kan door de 

gemeente niet handhavend worden opgetreden.  

De gemeenteraad van Zeewolde vindt dit een onwenselijke situatie. Het moeten gedogen van 

feitelijk illegale activiteiten ondermijnt het gezag van het lokale bestuur. In de ogen van 

degenen die zich aan de te volgen procedures houden, beloont de lokale overheid door 

zorgvuldig te handelen diegenen die verzuimen een vergunning aan te vragen. 

In het schemergebied tussen gedogen en legaliseren kan een oncontroleerbare situatie 

ontstaan waarbij het openbaar bestuur wel verantwoordelijk is voor eventueel nadelige 

gevolgen, maar geen bevoegdheid heeft om op te treden. Door lange bezwaarprocedures 

waarvan de afloop niet vaststaat, kan deze schemerperiode nog aanmerkelijk worden 

verlengd. 

Samengevat ervaart de gemeenteraad van Zeewolde de huidige bescherming van nog niet 

gelegaliseerde activiteiten, waardoor 'lik op stuk' beleid niet kan worden gevoerd, als uiterst 

onbevredigend. 

Tijdens de raadsvergadering d.d. 31 mei 2007 heeft de gemeenteraad bij motie uitgesproken 

de Tweede Kamer en de minister van VROM te willen verzoeken de wetgeving zodanig aan te 

passen, dat de lokale overheid de mogelijkheid wordt geboden om in te grijpen zodra er een 

inrichting zonder vergunning in gebruik is, ook al is de wijze van bedrijfsvoering vergunbaar. 

 

 

 

 

 

Een afschrift van voornoemde motie is bijgevoegd. 
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Hoogachtend, 

 

Het presidium van de gemeenteraad van Zeewolde, 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

B.J. Schouten G.J. Gorter 

 

 


