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 Betreft Vragen art.47 beantwoorden inzake RIB m.b.t. SSC’55. 

 

 

 

 

Geachte fractie, 

  

U heeft het college op 15 augustus 2022 vragen gesteld op basis van artikel 47 van het 

Reglement van Orde. Hieronder vindt u in cursief uw vragen met daaronder de 

antwoorden. 

 

Vraag 1 

Waarom hebt u de gemeenteraad niet in het Najaarsbericht 2021 noch in het Jaarverslag 

2021 de gemeenteraad geïnformeerd over de ontstane vertraging?  

Antwoord 1 

Op het moment dat het Najaarsbericht 2021 en het jaarverslag van 2021 werden 

opgesteld was nog onvoldoende duidelijk wat de vertraging inhield (procesmatig en 

financieel). Aanvankelijk leek het immers dat de vergunning verleend zou worden.  

 

 

Vraag 2 

Waarom hebt u de twee hierboven geciteerde zinnen buiten de raadsinformatiebrief 

gehouden? Hebt u bewust de achterliggende oorzaak van de vertraging en kostenstijging 

zoveel mogelijk buiten beeld willen houden?  

Antwoord 2 

Nee, het leek ons college gepast u kort en snel -vooruitlopend op het najaarsbericht- te 

informeren over ons besluit. Er is aanvankelijk geoordeeld dat de vergunning snel 

verleend kon worden terwijl dit niet het geval was. Bovenop de hierdoor ontstane 

vertraging zijn de marktomstandigheden in algemene zin (bouwkosten, rente, etc.) 

extreem gestegen t.o.v. de eerste ramingen. Achteraf gezien zijn wij met u van mening 

dat we deze achterliggende oorzaken van de vertraging in de raadsinformatiebrief 

uitgebreider hadden kunnen toelichten. Over de kostenstijging bent u via de betreffende 

raadsinformatiebrief geïnformeerd. 

 

 

  



 

 

 

 

Vraag 3 

Hoe kan het dat de ene medewerker meent dat de oorspronkelijke plannen wel op grond 

van het bestemmingsplan mogelijk waren en de andere medewerker oordeelde dat dit 

niet was toegestaan?  

Antwoord 3 

Voor een toets aan het bestemmingsplan maakt het voor een aanvrager niet uit welke 

medewerker deze toets heeft uitgevoerd. De uitkomst zou altijd eensluidend moeten zijn. 

In het kader van de rechtszekerheid heeft een aanvrager daar recht op. Dat neemt niet 

weg dat het in een enkel geval wel eens fout gaat. 

 

Vraag 4 

Hoe vaak komt het gemiddeld per jaar voor dat een soortgelijk probleem zich voordoet? 

Antwoord 4 

Wij kunnen geen gemiddeld aantal noemen omdat ons geen soortgelijk probleem bekend 

is. 

 

Vraag 5 

Weet u of het ook voorkomt dat iemand zich bij de gemeente meldt met een plan, te 

horen krijgt dat dit volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan en vervolgens 

afhaakt, terwijl het wel mogelijk was geweest? 

Antwoord 5 

Nee. In een geval dat wordt geconstateerd dat een plan in strijd is met het 

bestemmingsplan wordt -op een wettelijke basis- altijd beoordeeld of de gemeente van 

de regels van het bestemmingsplan kan en wil afwijken om aan een plan alsnog 

medewerking te verlenen. Dit gaat via het zogenaamde ambtelijke Ari-overleg 

(Afstemmingsoverleg ruimtelijke initiatieven). Bij die beoordeling ontstaat daardoor een 

tweede controle op de geconstateerde strijdigheid met het bestemmingsplan. De casus 

die u schetst komt daarom naar ons oordeel niet voor. De situatie is anders wanneer een 

aanvrager meent dat er geen strijd is met het bestemmingsplan, terwijl namens het 

college wordt aangegeven dat dit wel het geval is. Dan kan slechts door het indienen van 

een formele aanvraag omgevingsvergunning een oordeel worden verkregen die 

onafhankelijk kan worden getoetst (bezwaar- en/of beroepsmogelijkheid). 

 

Vraag 6 

Wat zegt dit over de leesbaarheid van bestemmingsplannen die ten behoeve van burgers 

en ondernemers zijn gemaakt?  

Antwoord 6 

Wij erkennen dat niet alle door de raad (recent) vastgestelde bestemmingsplannen altijd 

duidelijk leesbaar en daardoor begrijpelijk zijn voor burgers en bedrijven. Vaak komt dat 

ook door de ingewikkelde materie van hetgeen geregeld moet worden. 

 

Vraag 7 

 In hoeverre vindt u het reëel en acceptabel dat als een initiatiefnemer door een fout van 

de gemeente met hogere kosten wordt geconfronteerd, de vergunning aanvrager een 

substantieel deel van de kosten - in dit geval meer dan de helft, namelijk € 123.000 van 

de € 233.000 - voor zijn rekening neemt?  

Antwoord 7 

Het proces tot aan de vergunningverlening heeft, door eerder genoemde fout, extra 

vertraging opgelopen. Echter, wanneer de vergunningaanvraag in beginsel al was 

afgewezen was er nog steeds een situatie ontstaan waarbij SSC opnieuw naar de 

tekentafel moest voor een herontwerp – waardoor dus ook dan vertraging was 

opgetreden in het proces.  

De gemeente en SSC’55 hebben het gehele verdere proces nauw samengewerkt en 

bekeken hoe we tot een zo goed mogelijke oplossing konden komen. Beide partijen 

hebben geen invloed op de enorme rentestijging en de stijging in de bouwkosten gehad. 



 

 

 

 

Gezien de gemeente reeds een bedrag ad € 1.000.000 beschikbaar heeft gesteld voor 

het kunstgras en de opstallen, wilde SSC’55 ook graag meedenken aan de oplossing om 

het gat van € 233.000 te dichten. Hiervoor heeft zij sponsoren weten te vinden die hier 

een bijdrage aan leveren. In samenspraak met SSC’55 heeft het College de overige € 

110.000 op zich genomen. 

 

Vraag 8 

In het collegebesluit - niet in de raadsinformatiebrief – valt te lezen dat SSC’55 bij het 

herontwerp erin is geslaagd om een aantal bezuinigingen te realiseren; welk bedrag is 

hiermee gemoeid en waarom zijn dergelijke bezuinigingen met het oog op het 

voorzichtig omgaan met gemeenschapsgeld niet al in eerste instantie doorgevoerd?  

Antwoord 8 

We kunnen geen exact bedrag noemen omdat het herontwerp een totaal nieuw ontwerp 

is ten opzichte van het eerdere ontwerp. Wel is er intern een aantal zaken versoberd om 

binnen het budget te kunnen blijven. Dit betekent niet dat er onvoorzichtig omgegaan 

wordt met het gemeenschapsgeld. SSC’55 heeft onder andere geprobeerd te bezuinigen 

door een aantal zaken zelf uit te gaan voeren met al hun vrijwilligers waardoor er minder 

betaalde arbeidsuren zijn met betrekking tot de verbouwing. 

 

Vraag 9 

Hoe kan het dat een structurele kostenstijging, met name van rentelasten voor een 

bedrag van in totaal € 191.000, wordt gecompenseerd met een incidentele bijdrage van 

€ 110.000? 

Antwoord 9 

De extra rentelasten ten opzichte van het afsluiten van de lening op het moment dat het 

plan wel direct in het bestemmingsplan had gepast zijn over de totale looptijd € 191.000. 

Door incidenteel een bedrag van € 110.000 aan SSC’55 uit te keren kan zij de extra 

rentelasten over de gehele looptijd betalen. De looptijd en het rentepercentage staan 

immers voor de gehele looptijd vast waarop deze kostenstijging berekend is. 

 

Vraag 10 

Is het de bedoeling om de aanvullend benodigde € 42.000 te onttrekken aan één van de 

daarvoor in aanmerking komende sportreserves? 

Antwoord 10 

Nee, dit betreft een overschrijding van het krediet. 

 

  



 

 

 

 

Vraag 11 

Is hier, gezien het onvolledige raadsvoorstel, de extra benodigde garantie en de 

kredietoverschrijding, sprake van een (wet van) Murphy-project? 

Antwoord 11 

Het college wil conform regels en procedures op de juiste momenten besluiten nemen.. 

In een project als dit zijn er diverse momenten binnen het proces waarbij besluitvorming 

van het college nodig is. Hierop is niet altijd te anticiperen omdat we hierbij ook 

afhankelijk zijn van diverse stappen binnen het proces. Ondanks de vertraging in het 

proces en de sterk gewijzigde marktomstandigheden zijn wij met SSC verheugd over 

hetgeen nu is gerealiseerd.  

SSC’55 heeft inmiddels een prachtig kunstgrasveld liggen en de nieuwe LED-verlichting 

hangt, waarmee al twee van de drie projecten gerealiseerd zijn.   

 

 

 

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

 

 

Bijlagen: 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 


