
 

 

  

Motie als bedoeld in artikel 40 lid 1 Reglement van Orde bij agendering 

agendapunt functioneren College en ingevolge artikel 40 lid 6 bij niet agendering 

 

Inzake optreden wethouder Weverling inzake tervisielegging bestemmingsplan 

Dyckerwaal 

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 17 februari 2015 

 

Overwegende: 

 

dat tijdens de vaststelling van de raadsvergadering van 20 januari 2015 met 

name de voorzitter, maar ook de wethouder de toezegging gedaan heeft om de 

tervisielegging van het bestemmingsplan Dijckerwaal aan te houden totdat het 

masterplan Waelpark door de Raad behandeld zou zijn; 

 

dat tijdens de eerdere commissievergadering Ruimte wel door de commissie was 

aangegeven dat tervisielegging kon plaatsvinden, maar de commissie daarbij er 

vanuit ging dat ook het masterplan Waelpark door de Raad op 20 januari 2015 

inhoudelijk behandeld zou gaan worden; Tijdens de commissievergadering zijn 

wel opmerkingen gemaakt over een en ander, doch toen is aangegeven dat het 

bestemmingsplan eventueel nog wel gewijzigd zou kunnen worden als de 

behandeling van het masterplan daartoe aanleiding gaf; 

 

dat het College echter de behandeling van het masterplan Waelpark niet liet 

doorgaan omdat dat nog niet klaar was en dus geen inhoudelijke behandeling 

kon plaatsvinden op 20 januari 2015; 

 

dat bij de vaststelling van de agenda verzocht is om de tervisielegging van het 

bestemmingsplan Dijckerwaal uit te stellen totdat het masterplan Waelpark 

inhoudelijk door de Raad behandeld is; 

 

dat de voorzitter van de vergadering en ook de wethouder hebben aangegeven 

daarmee akkoord te gaan; 

 

dat uitgaande van dat akkoord de kwestie verder is blijven rusten; 

 

dat echter op 22 januari 2015 alsnog tervisielegging van het bestemmingsplan 

heeft plaatsgevonden in strijd met de toezegging tijdens de raadsvergadering; 
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dat weliswaar een memo is gekomen met argumenten, maar die argumenten 

waren ook bekend ten tijde van de raadsvergadering van 20 januari 2015; 

 

dat tijdens de commissievergadering Ruimte de wethouder ontkend heeft dat er 

een toezegging tot aanhouding gedaan is. Een kopie van dit deel van het verslag 

van de commissievergadering wordt bijgevoegd bij deze motie; 

 

dat de wethouder door te ontkennen dat een toezegging gedaan is, in strijd met 

de waarheid heeft verklaard; Hij heeft dat willens en wetens gedaan en ook bij 

doorvragen bleef hij bij zijn standpunt; 

 

dat een wethouder de raadsleden juist en volledig en op tijd moet informeren; 

 

dat daarvan in dit geval geen sprake is geweest. De wethouder heeft tijdens de 

commissievergadering onjuistheid gesproken terzake van het al of niet bestaan 

van een toezegging; 

 

dat dit niet als juist moet worden ervaren en de wethouder verzocht wordt om 

zijn excuses te maken; 

 

Verzoek het College/de wethouder om: 

 

Excuses te maken voor de feitelijke onjuiste weergave tijdens de 

commissievergadering Ruimte en de toezegging te doen in de toekomst de 

commissie/de Raad alleen maar juist en volledig te informeren.  

 

Gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens,  

Fractievoorzitter 

 


