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Stichting Behoud Waterland
t.a.v. Prof. Dr. C.A. de Lange
Johan Buijeslaan 15
1141 GR MONNICKENDAM

1141GR15

Onderwerp: klacht over inspraakprocedure “stedenbouwkundig
landschappelijke visie Hemmeland (zuidwestelijk deel).

Geachte heer De Lange,

Wij hebben uw brief van 18 juli 2008 in goede orde ontvangen. Wij beschouwen uw brief als een klacht op
grond van artikel 5 van de Inspraakverordening Waterland 2005. In dit artikel staat dat het betrokken
bestuursorgaan, in casu ons college, de klacht binnen 4 weken na ontvangst afhandelt, met de mogelijkheid
de afhandeling met maximaal 4 weken te verdagen. Mede in verband met de vakantieperiode lukt het ons
niet om uw klacht binnen de gestelde maximale termijn van 8 weken af te doen. Onze excuses hiervoor.

Wij hebben, naast uw klacht, in het kader van de inspraakprocedure ook inspraakreacties ontvangen die
betrekking hebben op de gevoerde inspraakprocedure. Wij zijn voornemens de gemeenteraad in oktober
2008 een voorstel voor te leggen voor besluitvorming over de bovengenoemde stedenbouwkundige visie
waarbij wij inhoudelijke reageren op de ingekomen inspraakreacties. Hierbij zullen wij de gemeenteraad
ook een toelichting geven op de gevoerde inspraakprocedure.

In het verlengde daarvan zijn wij, uit oogpunt van efficiency en zorgvuldigheid, voornemens om uw klacht
inhoudelijk beantwoorden nadat de gemeenteraad, aan de hand van onze reactie en toelichting, een oordeel
heeft gegeven over de gevolgde procedure.

Mocht bovenstaande vragen bij u oproepen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de heer
Kemper, hoofd van ons bureau VROM, telefoon 0299-658575 of per e-mail b.kemper@waterland.nl.

Wij hopen u met bovenstaande voorshands voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Waterland,
de loco-secretaris, de burgemeester,

(J. Zwaan) (Mr. E.F. Jongmans)
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