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18069 Deze brief schrijf ik u namens de heer en  , eigenaren van het rijksmonument,
Uw kenmerk gelegen aan de Koningin Julianastraat  te Emmeloord.
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Zeer recent en bij toeval kwam familie V  erachter dat op 25 mei 2021 de Commissie
Bijlagen Woonomgeving vergadert over een voorstel tot afgifte van een (ontwerp) verklaring van geen

bedenkingen voor het bouwplan hoek Koningin Julianastraat / Onder de Toren. Dit bouwplan is
gesitueerd recht tegenover de woning van de familie .

Op 23 april 2021 heb ik, nadat de familie  had gehoord over nieuwe besluitvorming, het
college per e-mail verzocht om informatie en relevante stukken. Tot op heden heb ik daar echter
geen inhoudelijk antwoord op ontvangen.

Het heeft de familie  erg teleurgesteld dat zij per toeval moeten vernemen dat dit plan bij
u op de agenda staat. Vooral omdat zij eerder een bezwaar- en beroepsprocedure hebben moeten
doorlopen om vastgesteld te krijgen dat het college ten onrechte vergunning had verleend voor
dit bouwplan. In die procedures heeft de familie  vele zaken aangedragen die ertoe
zouden moeten leiden dat voor het betreffende plan géén vergunning wordt verleend.

Voor de familie  is het onbegrijpelijk dat het college nu opnieuw het bouwplan ‘erdoor
druktþÿ �� zonder aandacht te hebben voor de belangen van de directe omgeving. Het bouwplan is
gesitueerd in het hart van Emmeloord met veel cultuurhistorische waarde. Juist dan is essentieel
dat een plan tot stand komt in samenhang en overleg met de nabije omgeving. Vast staat dat dit
niet is gebeurd. Integendeel; het college heeft de omgeving op geen enkele wijze bij de
voorbereiding van de besluitvorming betrokken. Ze zijn niet eens geïnformeerd over deze nieuwe
procedure en de op handen zijnde raadsbehandeling. Dit staat haaks op de kernwaarden van de
gemeente Noordoostpolder, recent nog door het college vastgelegd in het Beleidsplan 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020-2023, vastgesteld op 24 november 2020. In 
dit beleidsplan staat onder meer:

“Samenwerken
Weten en begrijpen wat er in de samenleving leeft. De verbinding aangaan en zaken in beweging brengen.
Verantwoordelijkheden delen of zelfs uit handen geven, wanneer een ander cluster, een andere organisatie, of de
samenleving zelf, het beter kan. Heldere afspraken maken en elkaar successen gunnen. Met elkaar ontdekken
welke vormen van samenwerking het best bij onze verschillende soorten van dienstverlening passen

Maatwerk

Op de dienstverlening door Blokvoort Advocaten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder andere een www.blokvoortadvocaten.nl
beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Zie voor de algemene voorwaarden www.blokvoortadvocaten.nl/avw



= blokvoort advocaten
Veel initiatieven zijn uniek. Ze verdienen het om met een open mind bekeken te worden. Uiteraard moeten ze
voldoen aan de basisuitgangspunten van kwaliteit en veiligheid. Als een initiatief zich aandient dan bekijken we
per geval waar het om gaat en welk optreden dit van ons vraagt. De ene keer verlangt een situatie flexibel en
stimulerend optreden van de gemeente. Andere situaties vereisen meer sturend of controlerend handelen. Ook
kunnen we terug treden en ruimte laten aan initiatiefnemers. Het vraagt om gedurende het hele proces bewust te
kijken en te luisteren naar alle betrokkenen. De regels die van toepassing zijn, interpreteren we op een manier die
het beste past bij de situatie, zonder dat er sprake is van willekeur. Maatwerk wil echter niet zeggen dat we het
iedereen naar de zin kunnen maken. Dat is niet waar te maken. Het vraagt dus ook om het zorgvuldig managen
van verschillende verwachtingen binnen de context. Maatwerk verlangt bovendien goede samenwerking tussen
alle betrokkenen. En het samen verantwoordelijk zijn en voelen voor het resultaat.

Vertrouwen
Vertrouwen is een groot goed en geldt als vertrekpunt in de onderlinge samenwerking. Je krijgt vertrouwen vanuit
je houding en je gedrag: dat is wat mensen zien. Dit geldt voor alle betrokkenen bij een zaak: gemeente,
initiatiefnemers, bewoners en andere partijen. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Vertrouwen is er op gestoeld 
dat je je zaken goed voor elkaar hebt en dat je je best doet helder te zijn over de impact van een initiatief. Dit
vraagt over en weer om volledige, tijdige en open communicatie met de betrokkenen. Alleen zo krijg je vertrouwen 
in een goed proces en in een goede relatie.

Belangenafweging
Als overheid spelen we een belangrijke rol bij het objectief afwegen van de verschillende belangen als zich een
initiatief aandient. We kijken met een brede blik naar het initiatief en wie er allemaal bij betrokken (moeten) zijn.
Samen stemmen we af wat er nodig is. Daarbij houden we ook rekening met de belangen van mensen die wellicht
minder snel voor zichzelf opkomen of die geen kennis hebben over een bepaald onderwerp. Afhankelijk van de
vraag en de omstandigheden, bepalen we bij wie de regie ligt en in welke mate regie nodig is. Het aangaan van 
de dialoog is essentieel om inzicht te krijgen in eikaars belangen. Het is de kunst om begrip te krijgen voor de
verschillen in de belangen en te zoeken naar waar we elkaar kunnen vinden (Onderstreping: AD)

Over niet al te lange tijd zal de Omgevingswet in werking treden, waarin het belang van participatie
sterk voorop staat. Niet in de procedure zelf (als het plan al in kannen in kruiken is), maar juist
aan de voorkant, aan de tekentafel. Het is bestuurlijk niet uit te leggen om daar nu nog geen oog
voor te hebben.

Na de uitspraak van de rechtbank op 17 september 2020, waarin de verleende vergunning werd 
vernietigd, had het op de weg van het college gelegen om in overleg te gaan met alle betrokkenen.
Dat is niet alleen de initiatiefnemer, maar dat zijn juist ook de omwonenden. Middels maatwerk
hadden alle betrokkenen gezamenlijk kunnen komen tot een plan met voldoende draagvlak. In
plaats daarvan heeft het college ervoor gekozen hetzelfde bouwplan uit 2018 opnieuw in
procedure te brengen, zonder de omgeving daar zelfs maar over te informeren.

De familie  vraagt uw raad oog te hebben voor de kernwaarden van de gemeente en het
belang van voldoende participatie en draagvlak. Nu dat in dit plan volledig ontbreekt, is het
voorstel niet rijp voor besluitvorming. De familie  vraagt u daarom géén ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen af te geven en het college opdracht te geven in overleg te gaan met de
omgeving en initiatiefnemer om te komen tot een gedragen plan wat recht doet aan het hart van
Emmeloord.

Met vriendelijke groet,
Blokvoort advocaten,

A. Daan
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