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E. van der Mark Paul Krugerstraat 1 0118-487109 1 
    
ONDERWERP    

Raadsinformatiebrief stand van zaken beroep Van Belle Beheer B.V. 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Op 4 april 2017 informeerden wij u over een door Van Belle Beheer B.V. ingesteld beroep 
(zie bijlage: 763216).  
  
Zoals in die raadsinformatiebrief is aangegeven stelt het college zich op het standpunt dat, 
voor zover er sprake is van een aanvraag, deze was verstopt in een zienswijze op het 
gemeentelijke detailhandelsbeleid. Het verstoppen van aanvragen is een tactiek die, tot het 
loskoppelen van de Wet Dwangsom van de Wet openbaarheid van bestuur, veel werd 
toegepast door zogenaamde beroeps Wob-ers. Dit deed men door de aanvragen bewust 
vaag te formuleren en deze aanvragen in enorme lappen tekst over een ander onderwerp 
‘weg te schrijven’. Het doel daarvan was dat de aanvraag door het college niet opgemerkt 
zou worden en dat het college als gevolg van dat niet opmerken de beslistermijn onverbruikt 
zou laten verstrijken. Zou dat gebeuren dan kon de aanvrager het college in gebreke stellen 
wegens niet tijdig beslissen en een dwangsom vorderen van het college.   
  
Het college beschikt inmiddels over informatie waaruit blijkt dat het verstoppen van de 
aanvraag in de zienswijze voorop gezet was. De ingediende zienswijze ziet namelijk niet op 
het detailhandelsbeleid van Vlissingen maar op dat van de gemeente Waalwijk. De 
zienswijze is ook niet geschreven door de heer J. van Belle maar door een onderneming die 
is gevestigd in Waalwijk en met die zienswijze reageerde op het detailhandelsbeleid van de 
gemeente Waalwijk. Dat precies deze zienswijze, met daarin verpakt een aanvraag, is 
gekopieerd is geen toeval. De betreffende onderneming stelde zich bij de rechtbank namelijk 
met succes op een vergelijkbaar standpunt als Van Belle Beheer B.V., namelijk dat hun 
zienswijze als een aanvraag aangemerkt had moeten worden.  
  
Door precies deze zienswijze te kopiëren heeft de heer J. van Belle bewust de aanvraag 
vaag genoeg geformuleerd zodat net als het college van de gemeente Waalwijk ook dit 
college de aanvraag niet zou opmerken maar wel precies binnen de veilige marges om bij 
de rechtbank eenzelfde resultaat te bereiken. Deze handelswijze wordt onderstreept door 
het feit dat Van Belle Beheer B.V. in het verleden wel altijd op de juiste manier haar 
aanvragen indiende, namelijk door gebruikmaking van het daarvoor vastgestelde 
aanvraagformulier. Nu op die aanvragen steeds negatief is besloten, o.a. omdat het 
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beoogde gebruik in strijd is met de provinciale verordening, heeft de heer J. van Belle/Van 
Belle Beheer B.V. kennelijk gemeend door middel van de figuur van de van rechtswege 
ontstane vergunning een andere uitkomst te kunnen afdwingen.  
  
Genoemd standpunt met betrekking tot een verstopte aanvraag blijft door het college 
gehandhaafd maar inmiddels wordt vanwege het voorgaande daarop wat steviger ingezet 
door bij de rechtbank te stellen dat sprake is van misbruik van recht door Van Belle Beheer 
B.V. Rechters zijn –terecht- zeer terughoudend om dergelijk misbruik te honoreren maar het 
college ziet zich hiertoe genoodzaakt omdat derden belangen in het geding zijn, waaronder 
het belang van de provincie.  
  
Inmiddels is een zittingsdatum bekend, 11 september 2017. Een uitspraak is binnen zes 
weken na die datum te verwachten. Ter zijner tijd zullen wij u daarover informeren.  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, 
 

 
  

de burgemeester, 
 

 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
 


