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Onderwerp: Art. 33 van het Reglement van Orde, vragen namens de SP 

Geachte mevrouw Versteeg,

Wij hebben uw brief (d.d. 15 april 2020) ontvangen. In deze brief heeft u namens de SP vragen gesteld cf. 
art 33 van het Reglement van Orde.

In uw brief stelt u het college een groot aantal en een grote verscheidenheid aan vragen over Agrogas. De 
beantwoording van deze vragen is volgens ons niet relevant voor de besluitvorming over het raadsvoorstel 
om geen medewerking te verlenen aan actualisatie van de bestemmingsplannen rondom Agrogas 
Varsseveld. De noodzaak om deze vragen nu te beantwoorden is niet aanwezig.

Uiteraard komen we op uw vragen terug. Dat doen we binnen de gestelde termijn van 30 dagen, waarbij we 
op voorhand al wel willen aangeven dat een (groot) deel van de door u gestelde vragen zeer waarschijnlijk 
niet door het college beantwoord kan worden, omdat deze vragen buiten de verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid van het college liggen. Deze vragen kunt u stellen aan de betreffende en verantwoordelijke 
instanties zoals de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en de Veiligheidsregio Noord- en Oost 
Gelderland (VNOG).

Deze instanties waren ook aanwezig op de speciale informatieavond op 11 maart 2020, die op verzoek van 
de gemeenteraad is georganiseerd. De vragen die u in uw brief stelt hebben zoals gezegd voor een groot 
deel betrekking op inhoudelijke zaken als handhaving, toezicht, vergunningverlening e.d. Voor deze vragen 
zijn, zoals tijdens de informatieavond ook duidelijk is geworden, de genoemde instanties (ODRN en VNOG) 
het bevoegd gezag. De gemeente gaat daar simpelweg niet over. U vraagt ons naast de inhoudelijke zaken 
op onderdelen van deze kennisvelden een standpunt in te nemen. Zoals u weet treden wij niet in de 
bevoegdheden van andere instanties en vertrouwen wij op hun deskundigheid.

Dat maakt dat het zeer waarschijnlijk ook niet haalbaar is om voorafgaand aan de raadsvergadering al uw 
vragen door de verschillende instanties beantwoord te krijgen. Zoals gezegd is dat in onze ogen ook niet 
relevant om te in te stemmen met het raadsvoorstel. Al eerder is toegezegd dat een eventuele nieuwe QRA 
zal worden meegenomen in het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein Hofskamp Oost Fase III.

Het is onmogelijk om in de relatief korte tijd voor de raadsvergadering nog zorgvuldig naar al uw vragen te 
kijken en deze te beantwoorden zoals u dat van ons gewend bent. Daar komt bij dat u zult begrijpen dat wij 
bijzonder druk zijn met alle dagelijkse werkzaamheden om de negatieve gevolgen van de corona crisis zo 
veel mogelijk te beperken. Wij staan bijna dag en nacht klaar voor onze burgers, onze ondernemers, scholen 
en kinderopvangorganisaties, kwetsbare kinderen, hulpbehoevende ouderen en andere kwetsbare mensen 
in onze gemeente. Dat doen wij als extra taken en uitvoerende werkzaamheden in diverse crisisteams 
bovenop de reguliere publieke taken waarvan wij als organisatie van mening zijn dat die gewone 
dienstverlening zo veel mogelijk door moet blijven gaan voor alle inwoners en bedrijven.
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Wel kunt u van ons op korte termijn de antwoorden verwachten op de nog openstaande vragen van de 
betreffende informatieavond. Deze vragen hadden betrekking op voedselveiligheid en waterhuishouding. 
Mede in het licht van bovenstaande heeft de beantwoording van deze vragen vertraging opgelopen. Wij 
vragen daarvoor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Namens het College

M.J.F.Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester


		2020-04-22T20:09:21+0200
	Client IP: 80.101.34.26, Transaction ID: SAm9gR9S2IZ3AvQdtbsN3j-eMUw=
	ValidSign
	E-SIGNED by m.verstappen@oude-ijsselstreek.nl, ID: 344a1fc5-1f41-4ef5-a863-a536dddbbaf8


		2020-04-22T21:04:39+0200
	Client IP: 212.84.139.10, Transaction ID: SAm9gR9S2IZ3AvQdtbsN3j-eMUw=
	ValidSign
	E-SIGNED by o.vandijk@oude-ijsselstreek.nl, ID: 82973436-767a-4886-a3bc-6196c4df9cd6




