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Geachte Raad,
Het is u bekend dat wij tegen de ontwikkeling van bedrijventerrein Docks2 zijn. Dat maken wij
kenbaar door het indienen van bezwaarschriften, zienswijze en het inspreken tijdens commissie en
raadsvergadering. Daarbij houden wij ons aan de spelregels. Dat wij toch inspreken terwijl de
bezwarenprocedure nog loopt, heeft een reden.
Waar gaat ons bezwaarschrift over. Volgens ons, is uw besluit van 22 december 2016 in strijd met de
Wet voorkeursrecht gemeenten, omdat naar de verkeerde artikelen wordt verwezen en dat aan
twee voorwaarden die de wet stelt niet wordt voldaan. Die voorwaarden zijn, dat in het raadsbesluit
moet worden vermeld, dat de toegedachte nieuwe bestemming bedrijfsterrein is, dat afwijkt van het
huidige agrarische gebruik. En dat in een later stadium zal worden overgegaan tot het vaststellen van
een structuurplan.
Vorige week vrijdag kregen wij het verweerschrift van het college van b en w tegen ons
bezwaarschrift. Het college erkent dat de verkeerde artikelen in het raadsbesluit staan, erkent dat
het besluit niet vermeld dat de toegedachte nieuwe bestemming bedrijfsterrein is, dat afwijkt van
het huidige agrarisch gebruik, en erkent ook, dat niet in het besluit staat, dat een structuurplan zal
worden vastgesteld. Daarmee is strijdigheid met de Wet voorkeursrecht gemeenten vastgesteld, zou
je denken.
In plaats van dat wij voor de hoorzitting werden uitgenodigd, hadden wij verwacht, dat uw raad door
het college van b en w over de strijdigheid zou worden geïnformeerd. En dat het besluit zou worden
ingetrokken. Maar nee de bezwarenprocedure wordt voortgezet.
Het is algemeen bekend, dat het college de randen van de wet op zoekt. Nu lijkt het er op, dat het
college over de rand is gevallen. Zijn de belangen zo groot dat de wet opzij gezet wordt?
Gokt het college er op, dat ons bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard? En is daarmee de kous af?
Natuurlijk niet. Recht overeind staat, dat uw raad een onjuist besluit heeft genomen. Een besluit, dat
niet voldoet aan de regels die de wet stelt. En dus dient te worden ingetrokken.
Wij vragen u uw verantwoordelijkheid te nemen en uw controlerende taak uit te voeren. En het
college te controleren. Wij vragen u, neem kennis van het verweerschrift van het college en trek uw
conclusie.
Het kan toch in Montferland niet zo zijn, dat goedwillende burgers gemangeld worden door hun
eigen gemeentebestuur. En via een bezwarenprocedure moeten bewijzen dat uw raad een onjuist
besluit heeft genomen. Terwijl het college dat erkent.
Wij vragen u. Help ons. Neem uw verantwoordelijkheid. Corrigeer het college van b en w. Laat de
wet de wet zijn. Ook in Montferland.
Namens het bestuur van de dorpsraad wens ik u allen een prettige carnaval.

