
LXXXIV Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

D VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT1 VAN W. S. TE E.2

BETREFFENDE VERPLICHTING BESTUURSORGAAN
Vastgesteld 9 februari 2010

Klacht

Verzoeker vraagt of een gemeentelijk bestuursorgaan de verplichting heeft
om een geconstateerd verschil tussen de kadastrale beschrijving en het
geldende bestemmingsplan te onderzoeken en te melden.

Feiten

Verzoeker heeft verschillen geconstateerd tussen de omschrijving in het
kadaster van enkele objecten en de bestemming hiervan volgens het
geldende bestemmingsplan.

Overwegingen

Verzoeker is van mening dat als een dergelijke verplichting volgens de wet
niet bestaat, een gemeente toch melding zou moeten maken van
verschillen op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel.

De minister van VROM stelt vast dat geen wettelijke verplichting op een
bestuursorgaan rust om een geconstateerd verschil tussen de kadastrale
beschrijving van objecten en het geldende bestemmingsplan te onder-
zoeken of te melden. Een gemeente mag een perceelsbestemming of een
wijziging daarvan doorgeven aan het kadaster; het is aan de gemeente
zelf om een dergelijke beslissing te nemen. Op het nalaten rust geen
sanctie en er bestaat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep.
De minister heeft nog toegelicht dat ook het beginsel van zorgvuldigheid
in het openbaar bestuur de gemeente niet dwingt tot bedoeld onderzoek
of tot een ontheffing.

Oordeel van de commissie3

Verzoeker heeft geen klacht dan wel verzoekschrift ingediend maar alleen
informatie gevraagd. Met het antwoord van de minister is aan zijn vraag
naar informatie voldoende tegemoetgekomen.
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1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter
inzage van de leden.
2 Naam en adres van verzoeker zijn de com-
missie bekend.
3 De commissie bestaat uit de leden:
Huijbregts-Schiedon (VVD), Janse de Jonge
(CDA), Quik-Schuijt (SP) (voorzitter), Meurs
(PvdA), Rosenthal (VVD), Sylvester (PvdA) en
Vedder-Wubben (CDA).
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Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie,
Quik-Schuijt

De griffier van de commissie,
De Gier
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