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Geachte heer Vrijhoef,

Aanleiding
Op 2 augustus 2020 heeft u de heer M. Sturkenboom, fractievoorzitter Groen Links-PvdA in
de gemeenteraad, een email gestuurd. Daarin vraagt u hem of hij kan aangeven waarom de
vraag van Postduivenvereniging Leusden (PVL) over de huisvesting van Post NL in het
verenigingsgebouw van de PVL niet tijdens een raadsvergadering wordt behandeld.
Verder heeft u hem gevraagd waarom de PVL geen antwoord heeft gekregen op de brief die
u op 12 juli 2019 namens de PVL aan de gemeenteraad gestuurd heeft.
Beantwoording namens de fractievoorzitter
Vanwege het zomerreces van de gemeenteraad nemen wij de vrijheid op uw verzoek om
duidelijkheid met betrekking tot deze kwestie te reageren. Vanzelfsprekend ontvangen alle
raadsleden een kopie van onze antwoordbrief. Als de gemeenteraad naar aanleiding van
deze antwoordbrief behoefte blijkt te hebben aan een nadere toelichting kan hij ons of u
daarom vragen.

Inhoudelijk
De kwestie waar het feitelijk allemaal om draait, is uw ongenoegen over het feit dat het
college geen medewerking wenst te verlenen aan uw verzoek om een deel van het
verenigingsgebouw van de PVL aan PostNL te verhuren. Deze organisatie vindt uw
verenigingsgebouw een geschikte locatie als distributiepunt voor de postbezorging in
Leusden en wil daar dan ook graag gebruik van maken. Volgens u kunnen verschillende
(maatschappelijke) doelen worden gediend bij honorering van uw aanvraag.
Voorgeschiedenis
Over deze kwestie is meermaals overleg gevoerd tussen u en medewerkers van de
gemeente. Tijdens diverse gesprekken is u meegedeeld dat de gemeente geen
medewerking wenst te verlenen aan medegebruik van het verenigingsgebouw door PostNL.
Deze afwijzende houding is zowel gebaseerd op planologische als op privaatrechtelijke
gronden (dit laatste omdat de gemeente eigenaar is van de grond waarop het betreffende
verenigingsgebouw gesitueerd is).
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Procesverloop
Reeds op 7 februari 2019 heeft u te horen gekregen dat de kans laag is dat het college
medewerking zal verlenen aan uw verzoek. Dit is bevestigd in een email van 5 maart 2019.
Daarin is ook expliciet verwoord dat het u vrij staat een aanvraag omgevingsvergunning in te
dienen waarop dan een formeel besluit van het college zal volgen.
Vervolgens heeft de PVL op 5 april 2019 een officiële aanvraag omgevingsvergunning
ingediend voor een wijziging van de bestemming van het clubgebouw ten behoeve van de
vestiging van een depot voor PostNL.
Bij brief van 13 mei 2019 is besloten deze aanvraag buiten behandeling te laten op grond
van artikel 4:5, lid 1 van de Awb. De motivering daarvoor was dat de gemeente, als
privaatrechtelijk eigenaar van de ondergrond waarop het clubgebouw staat, geen
toestemming geeft voor een gewijzigd gebruik van het pand. En dat houdt weer in dat de
aanvrager zijn plan niet kan realiseren en dus ook niet als belanghebbende kan worden
aangemerkt.
Ondanks het feit dat in de brief van 13 mei 2019 duidelijk op de bezwaarmogelijkheid wordt
gewezen heeft uw vereniging daar geen gebruik van gemaakt. Eerlijk gezegd heeft dit ons
verbaasd omdat dit nu juist de aangewezen weg voor een heroverweging (en een eventuele
gang naar de bestuursrechter) was geweest.
In plaats van gebruik te maken van de bezwaarprocedure heeft u op 18 mei 2019 een mail
naar de fractievoorzitters van de raad gestuurd waarin u uw verbazing uitspreekt over de
opstelling van het college (ongelijke behandeling).

Op 21 mei 2019 heeft u een brief gestuurd naar de raadsfracties en raadsleden. Deze is
ingeboekt onder nummer C.6. Tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2019 heeft de
gemeenteraad besloten deze brief ter afdoening in handen van het college te stellen.
Naar aanleiding van deze brief heeft u de gemeenteraad tijdens de informatiemarkt van 27
juni 2019 kunnen toespreken.

Vervolgens heeft u op 12 juli 2019 (opnieuw) een brief naar de gemeenteraad gestuurd
waarin u hem vraagt het advies van het college te heroverwegen en een positief besluit te
nemen zodat de PVL een omgevingsvergunning kan indienen ten behoeve van de
huisvesting van PostNL. In uw brief doet u onder andere een beroep op het
gelijkheidsbeginsel. Deze brief was mede aan ons gericht.
Deze brief heeft op 26 september 2019 op de lijst met ingekomen stukken gestaan (B9).
Dit document is door de griffie gerubriceerd onder het kopje ‘overige informatie ter
kennisname’. En dat houdt in dat er geen formele reactie hoeft te volgen.
Dat uw document als ‘overige informatie ter kennisname’ is aangemerkt komt waarschijnlijk
doordat de gemeenteraad er op vertrouwde dat uw brief van 21 mei 2019 door het college
zou worden afgehandeld.
Op het moment van de raadsvergadering van 26 september 2019 waren onze medewerkers
de heren Boone en Leijenaar overigens al met u in gesprek over een aantal onderwerpen op
en rond het sportpark.
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Wij gingen er van uit dat door de gesprekken met genoemde medewerkers tegemoet is
gekomen aan de beantwoording van uw brieven van 21 mei en 12 juli 2019. En daarom is er
niet meer schriftelijk op deze mede aan ons gerichte brief gereageerd.

Dat wij als college niet formeel op uw correspondentie hebben gereageerd had ook te
maken met het feit dat dit dossier wat ons betreft gesloten is. Ons standpunt met betrekking
tot uw verzoek was u immers bekend uit de vele mondelinge en schriftelijke contacten
tijdens de fase voorafgaand aan onze beslissing op uw aanvraag. Ook in latere contacten is
dit opnieuw aan u toegelicht. Bovendien heeft u geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
bezwaar te maken.
Naar onze mening hebben wij uw verzoek zorgvuldig in overweging genomen en is onze
beslissing zowel schriftelijk als mondeling diverse malen uitgebreid onder uw aandacht
gebracht.
Een afschrift van deze brief zenden wij aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Leusden,
■-

H.W. de Graaf - Koelewijn
directeur-secretaris

.//W.XBouwmeester
burgemeester

Bijlage(n):
Geen
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