
 
 

 

Rondvraag gemeenteraadsvergadering 20 september 2018 

 

 

 

Het illegaal slaan van heipalen op Geestdorp 4 

 

 

Inleiding  

Vlak voor de vakantieperiode heeft de gemeenteraad in diverse sessies gesproken over het 

bestemmingsplan Geestdorp 4. In de Gemeenteraadsvergadering van juni heeft de raad haar 

goedkeuring uitgesproken voor het bestemmingsplan. 

Een van de belangrijkste discussiepunten was dat omwonenden liever schroefpalen dan 

heipalen gebruikt zien worden om overlast van trillingen en structurele schade te beperken. 

Een paar weken later zijn tot verbazing van eenieder de heipalen de grond ingegaan. 

Dit heeft geleid tot het stellen van een aantal technische vragen door Inwonersbelangen en 

zijn beantwoord door het college (zie bijlage). 

 

De beantwoording door het college en de actualiteit roepen bij Inwonersbelangen de 

volgende vragen op aan het college: 

 

1. Is er al een besluit genomen over de aanvraag omgevingsvergunning? 

2. Wat was de uitslag van de second opinion? 

3. Heeft de gemeente of gaat de gemeente handhavend optreden (bijvoorbeeld de 

heipalen eruit laten halen (zijnde illegaal bouwwerk)) als er geen vergunning is 

verleend? 

4. Welke gevolgen heeft het illegaal heien voor de omwonenden? 

5. Hoe kunnen benadeelde omwonenden vertrouwen  op een correcte procedure? 

 

 

 

 

Inwonersbelangen, Hendrie van Assem  
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Beantwoording technische vragen 
18R.00541 
 
 
 
 

Datum : 5 september 2018 

Portefeuillehouder : Wethouder De Weger 

Contactpersoon: A. Lacroix 

  

Fractie(s) : Inwonersbelangen 

 

Onderwerp: Beantwoording technische vragen over bestemmingsplan Geestdorp 4 

 

Beantwoording van de vragen: 
 

Vraag 

Is door deze bewoners de procedure netjes doorlopen?  

 
Antwoord 

Nee. Voor het zetten van de heipalen is een omgevingsvergunning nodig. Deze is wel gevraagd maar nog niet 
afgegeven.  

 
 
Vraag 

Was het bestemmingsplan onherroepelijk?  

 
Antwoord 

Nee. Het besluit moet nog worden bekendgemaakt. Sprake is van een coördinatieregeling zodat het besluit van 
vaststelling van het bestemmingsplan gelijk met het besluit van de omgevingsvergunning wordt bekendgemaakt. Nadat 
het besluit bekend wordt gemaakt, ligt het zes weken ter inzage en is beroep mogelijk. 

 
 
Vraag 

Is de omgevingsvergunning afgegeven?  

 
Antwoord 

Nee. Over de aanvraag omgevingsvergunning is nog geen besluit genomen, omdat de gemeente nog in afwachting is 
van een second opinion over de gekozen heimethode. Het feit dat de heipalen zonder vergunning zijn gezet laat 
onverlet dat een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt.  

 
 
Vraag 

Heeft in de het kader van de omgevingsvergunning een gesprek met betrokkenen plaatsgevonden?  

 
Antwoord 

Ja. Dit heeft er niet toe geleid dat betrokkenen met elkaar in overleg zijn getreden. Wel hebben de gesprekken de 
gemeente aanleiding gegeven om een second opinion in te winnen over de gekozen heimethode voordat een besluit 
kan worden genomen op de aanvraag omgevingsvergunning. Doel van de second opinion is daarbij inzicht te krijgen in 
de mogelijke gevolgen voor de omgeving van de gekozen heimethode.  

 
 
 

Bijlagen: 
Geen 
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