
Beste mevrouw Gaidoukevitch, 

Op 2 juli 2021 hebt u op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht een meervoudige 

klacht ingediend over de wijze waarop de gemeente, met name de heer Nieuwenhuis, is omgegaan met 

uw 

sportschool, Jenergy. Het bedoelde hoofdstuk maakt het mogelijk om tegen gedragingen van een 

overheidsorgaan, inclusief de voor dat overheidsorgaan werkende personen, een klacht in te dienen. 

Hieronder vindt u het oordeel over uw klacht. 

Onderzoek van uw klacht 

Uw klacht heeft mij aanleiding gegeven om uitgebreid intern onderzoek te doen naar de door u 

genoemde 

punten van kritiek. In deze reactie betrek ik voorts het gesprek, dat u op 5 augustus jl. – samen met de 

heer 

Verhagen – met mij had. Het verslag daarvan is u toegezonden en daarop hebt u op 25 augustus jl. een 

inhoudelijke reactie gegeven. Op 10 augustus jl. heb ik, in aanwezigheid van onze klachtencoördinator, 

gesproken met de heer Nieuwenhuis. Het verslag van dit gesprek wordt u hierbij ter kennisneming 

toegezonden. 

Bevindingen naar aanleiding van uw klacht 

Uw klacht bestaat uit meerdere onderdelen. Hieronder ga ik in op deze onderdelen, in de volgorde die u 

zelf hebt aangegeven. 

1. De bestemming is per abuis gewijzigd, zonder enige toelichting. 

2. Er is vooralsnog geen bereidheid om de abusievelijke bestemmingswijziging ongedaan te maken. 

Gezien de samenhang tussen beide punten, zal ik deze tegelijk behandelen. 

U hebt naar voren gebracht, dat op 9 februari 2017 door een van onze medewerkers aan u was gemeld, 

dat het toenmalige bestemmingsplan – onder voorwaarden - uitbreiding mogelijk maakte van de 

sportschool 

naar de locaties aan de overzijde van de Clusiushof, op de nummers 9 en 9-a. Verder was u 

medegedeeld, dat dit blijkens het toekomstige bestemmingsplan (ontwerpfase) niet anders was. 
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Bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan, op 20 april 2017, bleek een voor u relevante 

aanpassing te hebben plaatsgevonden. U vermoedt, dat er bij de vaststelling van het bestemmingsplan 

in 2017 sprake is geweest van een verschrijving, en dat het nooit de bedoeling is geweest dat er een 

wijziging van de bestemming zou komen. 

Wij hebben geprobeerd te achterhalen hoe destijds, in 2017, de besluitvorming omtrent de wijziging in 

het bestemmingsplan tot stand is gekomen, maar we hebben daar niets over kunnen vinden. Ik kan 

daarom geen conclusies trekken over hoe en waarom dit is gebeurd. 

Dit is de kernzin, “heb niets kunnen vinden”, dus ik heb geen enkele verantwoordelijkheid. 

Dat er geen (beleids)stukken zijn over deze bestemmingsplanwijziging was al bekend, dat was ook de 

conclusie in het WOB besluit van 26-8-2021. 

 Dus er was geen intentie om Sport uit het bestemmingsplan te schrappen (en geen discussie in de raad, 

noch informatie aan de belanghebbende), in het raadsvoorstel van 22 maart 2017 (vaststellen 

Bestemmingsplan Poelgeest) wordt toegelicht dat de wijziging slechts een actualisatie betreft en dat, ik 

citeer:  

“In het voorliggende bestemmingsplan Poelgeest zijn in beginsel de huidige rechten uit het 

bestemmingsplan Poelgeest overgenomen, waardoor er geen reden tot planschadeverhaal is.” 

Noem het een fout, noem het een omissie, feit is dat wel degelijk Jenergy bestaande rechten zijn 

ontnomen.. 

Zoals u aangeeft, heeft onze medewerkster u in februari 2017, naar aanleiding van een door u gestelde 

vraag, geïnformeerd dat het bestemmingsplan uitbreiding onder bepaalde voorwaarden toestond, ook 

volgens het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan. Onze medewerkster heeft u geantwoord 

conform de toen bekende stand van zaken. 

U geeft aan dat door het antwoord van onze medewerkster in februari 2017 bij u de indruk was gewekt, 

dat de bestemming niet zou wijzigen.  

Dit was wel iets meer dan een indruk, het is expliciet toegezegd. 

Zoals in Jenny’s brief van 16 juni 2021 aan de gemeenteraad is aangegeven heeft de betreffende 

medewerkster het volgende gesteld: 

“Op basis van het huidige Bestemmingsplan Poelgeest kunnen de ruimten op de BG (en onder 

voorwaarden op de 1e verdieping) worden gebruikt voor o.a. een fitnessruimte etc. In het toekomstige 



bestemmingsplan (ontwerpfase) wordt deze bestemming overgenomen. Indien het gebruik Jenergy B.V. 

Clusiushof 8 2341 PW Oegstgeest info@jenergy.nl vergelijkbaar is als de bestaande sportschool, dan past 

dat dus binnen ons huidige en toekomstige beleid.” 

Jenergy kon er dus wel degelijk van uitgaan dat het beleid niet zou worden gewijzigd. 

Daarna heeft een wijziging van de bestemming plaatsgevonden, zonder dat u daarvan in kennis was 

gesteld. Vanuit het oogpunt van dienstverlening hadden wij naar mijn mening destijds attenter naar u 

toe kunnen reageren. 

Attenter! Vergeef mij, als burger denk ik, “hier zakt mijn broek van af”, wat een bestuurlijke onzin. 

Het nieuwe bestemmingsplan is in april 2017 tot stand gekomen volgens de gebruikelijke procedure van 

bekendmaking en ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan, gevolgd door bekendmaking en 

ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan. 

Dit is de tweede verdedigingslinie; zoals Jan Vos mij heeft gemaild:  

“In dit actualisatie proces is door Jenergie en of haar vertegenwoordigers niet formeel gereageerd tegen 

het nieuwe bestemmingsplan, in de vorm van inspraakreactie, zienswijze of beroep, dat zij benadeeld 

werd in haar rechten. Alle reclamatie termijnen tegen het bestemmingsplan Poelgeest uit 2017 zijn 

inmiddels ruimschoots verstreken.  

Het bestemmingsplan Poelgeest uit 2017 is hiermee onherroepelijk. Ik zie geen mogelijkheden dat u nog 

kunt opkomen tegen dit bestemmingsplan.” 

Mijn reactie; tot het onmogelijke is niemand gehouden, hoe Jenergy had kunnen weten dat bij een 

actualisatie van het bestemminsplan in “een bijlage van een bijlage een definitie is veranderd” (tekst 

Nieuwenhuis tijdens de commissie Burger op 9 sept.j.l.) is mij een raadsel.  

 

De aanpassing van het bestemmingsplan heeft er overigens niet toe geleid dat voortzetting van de 

sportschool in gevaar kwam. Zoals u bij brief van de teammanager Ruimte van 22 juli 2020 is 

medegedeeld, konden de bestaande activiteiten van de sportschool op grond van overgangsbepalingen 

onder het vigerende bestemmingsplan worden gecontinueerd. U heeft de ruimtes dan ook in gebruik 

kunnen nemen. 

De derde verdedigingslinie, Jenergy heeft er geen schade van ondervonden. 

Onzin natuurlijk, Jenergy wordt zwaar geraakt door deze bestemmingsplan fout, zo is bijvoorbeeld de 

sportschool bevroren op de omvang die het voor 2017 had, mocht zij deze willen verkopen dan heeft het 

geen waarde meer, etc. Zie ook bovengenoemde brief aan de Raad. 

Het huidige bestemmingsplan moeten wij nu als uitgangspunt nemen bij onze besluitvorming over het 



toelaten van bepaalde activiteiten ter plaatse. Het bestemmingsplan kan alleen door de gemeenteraad 

worden gewijzigd. Daartoe hebt u op 16 juni jl. aan de gemeenteraad een ‘Verzoek om ongedaan maken 

wijziging bestemmingsplan Poelgeest’ gedaan. 

Het is aan de raad om te beslissen of aan uw verzoek tegemoet wordt gekomen. U heeft hierover op 9 

september jl. ingesproken in een oordeelsvormende commissie. De commissie heeft uw verzoek om de 

bestemming te wijzigen niet ter beoordeling aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Waarvan akte.. 

3. De wethouders Nieuwenhuis en Huizing hebben akkoord gegeven voor de verkoop van Clusiushof 4 in 

2019 aan u en stelden pas daarna dat er geen uitbreiding van de sportschool mogelijk was. 

De gemeente heeft geen formele rol bij de verkoop van Clusiushof 4 omdat de verkoop van 

commercieel sociaal vastgoed geen onderdeel uitmaakt van de met de verkopende coöperatie gesloten 

prestatieafspraken. 

Wel heeft de coöperatie telefonisch de gemeente in kennis gesteld van de verkoop. Voor de gemeente 

was op dat moment relevant dat het hier ging om de ruimte waarin de Superrr, die wij destijds inzetten 

als reïntegratiebedrijf, als huurder was gevestigd en de vraag of de Superrr onder de nieuwe eigenaar in 

dezelfde mate huurbescherming zou blijven genieten. Omdat deze bescherming niet zou verminderen is 
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telefonisch aangegeven geen bezwaar tegen verkoop te hebben. Dit punt is ook aan de orde gekomen in 

de rondvraag van de commissievergadering op 6 juni 2019. 

Uw inschrijving van het eigendom van deze ruimte in het Kadaster dateert van 24 juli 2019. Dat is na de 

commissievergadering van 6 juni 2019 waaraan u refereert in punt 9. 

Dit onderdeel van uw klacht acht ik, gezien het vorenstaande, ongegrond. 

4. De gemeente heeft onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de sportschool en het 

ruimtegebruik vanwege Corona. 



Gelet op hetgeen u hierover met mij besproken hebt, ga ik ervan uit dat u de gemeente met name 

verwijt dat er meer rekening is gehouden met de wensen van de tegenstanders van de uitbreiding van 

de sportschool, dan met uw belangen. U hebt tijdens ons gesprek opgemerkt, dat u vermoedt dat de 

wethouder vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt met buurtbewoners die tegen uw 

uitbreidingsplannen zijn. U leidt dat met name af uit het feit dat de heer Nieuwenhuis op de hoogte was 

van een interview dat u wilde geven bij Unity.nu, hetgeen hij alleen via een lid van de groep 

buurtbewoners had kunnen vernemen. U concludeert daaruit, dat er van zijn kant sprake was van 

vooringenomenheid bij het trekken van conclusies over uw uitbreidingsplannen. 

Zoals u hebt ondervonden, zijn er vanuit de wijk protesten gekomen tegen uw plannen tot uitbreiding 

van de sportschool. Als bestuur moeten wij rekening houden met alle belangen en wensen van onze 

inwoners en de in onze gemeente gevestigde bedrijven. Als er sprake is van tegengestelde belangen, 

willen wij daarbij bij voorkeur in goed overleg met beide partijen tot een oplossing komen. 

De gemeenteraad heeft de wethouder, de heer Nieuwenhuis, gevraagd om te bemiddelen tussen u en 

de tegenstanders van de uitbreidingsplannen, waarvan de meesten zich verenigd hadden. De heer 

Nieuwenhuis ontkent dat hij een vriendschappelijke relatie onderhoudt met deze personen. Hij was er 

inderdaad door iemand uit deze groep van in kennis gesteld, dat u een interview wilde geven bij 

Unity.nu, maar hij had met die persoon uitsluitend contact vanuit diens rol als woordvoerder van de 

groep. 

De heer Nieuwenhuis heeft verder aangegeven dat hij zich niet herkent in uw kritiek inzake het te 

eenzijdig laten meewegen van belangen. Hij heeft gesproken met zowel u, als woordvoerder(s) van de 

groep en heeft gepoogd overeenstemming te bereiken tussen beiden. Tijdens een gesprek in de zomer 

van 2020, heeft hij van u begrepen, dat u geen verdere uitbreiding meer nastreefde. Op zijn vraag of hij 

dit, ter oplossing van het probleem, met de andere partij mocht delen, hebt u instemmend geantwoord. 

U hebt in ons gesprek van 5 augustus jl. opgemerkt, dat u zich onder druk gezet voelde om deze 

oplossing te accepteren. U geeft aan dat u gedwongen door de financiële gevolgen van verder uitstel, 

akkoord bent gegaan met het handhaven van het aantal vierkante meters. Desgevraagd hebt u tijdens 

ons gesprek geantwoord, dat u de wethouder destijds niet duidelijk gemaakt heeft dat u niet achter uw 

toezegging stond en dat u die alleen deed omdat u zich daartoe door de omstandigheden gedwongen 

zou hebben gevoeld. 

Van ontoelaatbare druk van de kant van de heer Nieuwenhuis is mij niet gebleken. Hij heeft getracht om 

in goed overleg met beide partijen tot een oplossing te komen, zoals hem door de gemeenteraad is 

gevraagd. 

Hij heeft daarbij de belangen van zowel Jenergy als omwonenden in het oog gehouden. Door uw 
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toezegging kwam er een doorbraak om de tegenstellingen tot een goed einde te brengen. Daarop is 

vanuit de bewonersgroep toegezegd dat er van hun kant geen bezwaar zou worden aangetekend tegen 

vergunningverlening (in afwijking van het bestemmingsplan). 

U heeft de wethouder niet kenbaar gemaakt wat uw overwegingen zouden zijn geweest bij het doen 

van de toezegging over het handhaven van aantal vierkante meters. Zodoende heeft hij dat niet kunnen 

meenemen bij zijn verdere besprekingen. 

De vierde verdedigingslinie, Jenergy heeft een overeenkomst/afspraak gemaakt met de omwonenden 

dat zij niet verder al uitbreiden. 

Pas tijdens het verhaal van Nieuwenhuis bij de commissie Burger werd duidelijk welk (politiek) belang 

Nieuwenhuis hecht aan wat hij toen noemde de “overeenkomst” of “de afspraak” tussen Jenergy, de 

gemeente en de omwonenden. Deze overeenkomst wordt nu gereduceerd tot de “mondelinge 

toezegging” van Jenny dat zij geen verdere uitbreiding nastreeft. Geen datum van wanneer dit overleg 

heeft plaatsgevonden, geen enkele vastlegging van dit kennelijk zo belangrijke gesprek. 

Jenny herkent deze “mondelinge toezegging” niet. Nieuwenhuis heeft op 13 juli 2020 een bezoek 

gebracht aan Jenergy waar naast een gemeenteambtenaar ook twee andere getuigen aanwezig waren. 

Tijdens dat bezoek heeft Jenny uitgelegd waarom de uitbreiding juist heel nodig is. Reactie Nieuwenhuis; 

“stuur mij jouw voorstel”. Het enige wat Jenny heeft toegezegd is dat zij bereid is de ruimte aan de 

overkant beschikbaar te maken voor een andere onderneming zoals bv een supermarkt. En dat mocht hij 

delen met de omwonenden. 

Dat is natuurlijk wel iets anders dan een overeenkomst/afspraak dat Jenergy afziet van uitbreiding.  

Uit het verhaal van Nieuwenhuis blijkt dat hij grote druk op Jenny heeft gezet om afstand te doen van 

haar rechten, want daar komt het wel op neer. 

Op 22 juli 2020 heeft Nieuwenhuis een verzoek aan Jenny’s advocaat gedaan om te komen tot een 

schriftelijke verklaring tussen Jenergy en de omwonenden. 

Jenergy ’s advocaat heeft daarop het volgende geantwoord:  

“”Het lijkt mij niet verstandig dat Jenergy op dit moment verklaringen aflegt aan omwonenden. Het staat omwonenden 

overigens vrij om in bezwaar of beroep te gaan. Een afspraak waarmee partijen verklaren niet in beroep te gaan is 

volgens vaste jurisprudentie nietig, dus heeft geen waarde.” 

Deze mailwisseling stuur ik separaat door.  

De gewenste verklaring, danwel overeenkomst, danwel afspraak is er dus nooit gekomen. 



Om deze niet bestaande afspraak vervolgens in te zetten als troef om niet het bestemmingsplan te 

hoeven corrigeren lijkt mij op zijn minst niet bestuurlijk integer.  

Hieraan wil ik het volgende toevoegen. U hebt aangegeven, dat u door ruimtegebrek als gevolg van de 

covid-maatregelen (overigens zonder overleg met de gemeente) op de binnenplaats - een 

doorgangsgebied naar de appartementen langs het spoor - sportactiviteiten hebt georganiseerd. 

Daarover zijn via de bewonersvereniging klachten binnengekomen. De wethouder heeft daarop 

aangegeven, dat hij uw besluit om sportactiviteiten in de openbare ruimte te laten plaatsvinden, gelet 

op de moeilijke situatie waarin de sportschool zich bevond, niet onredelijk vond. Dat heeft hij ook zo 

besproken met de bewonersgroep, die daarin is meegegaan. Er zijn van de gemeente uit dan ook geen 

verdere acties met betrekking van dit gebruik ondernomen. Ook op dit punt is rekening gehouden met 

uw belangen. 

Dit onderdeel van uw klacht is naar mijn oordeel ongegrond. 

5. De wethouder heeft onredelijke eisen gesteld, zeker gezien er door de abusievelijke wijziging geen 

beperking bestond met betrekking tot de oppervlakte. 

Ten aanzien van de wijziging van het bestemmingsplan, wijs ik op hetgeen hierover in de punten 1. en 2. 

Is opgemerkt. De heer Nieuwenhuis moest bij zijn bemiddeling rekening houden met het gegeven, dat 

een sportschool op de betreffende locatie niet in overeenstemming is met het vigerende 

bestemmingsplan. 

Voor het verlenen van medewerking aan een uitbreiding in afwijking van het bestemmingsplan, moet 

worden aangetoond dat wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. Daarbij dient het college, 

naast de belangen van de sportschool, ook de belangen van de omwonenden mee te wegen. 

Gezien de ontstane commotie, kon de wethouder ervan uitgaan, dat het verlenen van medewerking tot 

bezwaarprocedures zou leiden, met een voor u onzeker resultaat. Hij heeft gepoogd tot een voor beide 

partijen aanvaardbare oplossing van het conflict te komen. Het spijt mij dat u niet tevreden bent met 

het resultaat, maar ik zien geen reden om aan te nemen dat er onredelijke eisen zijn gesteld. 

De vijfde verdedigingslinie: “Omwonenden zullen niet blij zijn met een uitbreiding in afwijking van het 

bestemmingsplan.” 

Ten eerste gaat het niet om het verlenen van medewerking aan een uitbreiding in afwijking van het 

bestemmingsplan, maar om herstel van de fout in het bestemmingsplan. 

Ten tweede; tegen de huidige omgevingsvergunning op basis van het gewijzigde bestemmingsplan is 

alsnog bezwaar aangetekend door o.m. 1 omwonende, de Commissie Bezwaarschriften heeft afwijzing 

van al haar  bezwaren geadviseerd. 



Op dit onderdeel treft uw klacht naar mijn mening geen doel. 

6. Het traject tot vergunningverlening heeft onnodig lang geduurd en werd opzettelijk vertraagd. 

Het gehele (voor)traject van vergunningverlening heeft ongeveer een jaar geduurd. Volgens u is dit te 

wijten aan de gemeente en heeft uw bedrijf daardoor schade ondervonden omdat noodzakelijke 

uitbreiding daardoor pas in een laat stadium gerealiseerd kon worden. U veronderstelt bovendien, dat 

het traject bewust is getraineerd. 

Uw kritiek betreft in de eerste plaats het traject tot aan de indiening van de aanvraag. U hebt daarover 

onder meer aangevoerd dat u op 2 februari 2020 al telefonisch hebt geïnformeerd naar de mogelijkheid 

van vergunningverlening, maar daar pas op 22 juli 2020 formeel uitsluitsel over hebt gekregen. Verder 

stelt u, dat in november 2020 tekeningen waren aangeleverd, die eerst niet werden geaccepteerd door 

een  
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verkeerde interpretatie van de gemeente van de meetresultaten, maar twee maanden later opeens wel. 

Verder hebt u aangevoerd dat op 14 december 2020 al door de wethouder was gezegd dat hij geen 

probleem had met uw laatste plan, maar dat het toch nog tot 1 februari 2021 duurde – totdat er een 

petitie lag - voordat er een definitieve melding kwam dat de gemeente medewerking zou verlenen. 

De aanvraag zelf is naar uw mening daarna wel tijdig afgehandeld. U bent echter van mening dat de 

vergunning voor het in gebruik nemen van de door u in mei 2021 gerealiseerde tussenvloer ook veel te 

lang op zich laat wachten. U wijst daarbij op een mailwisseling uit 2013, waaruit volgens u blijkt dat de 

tussenvloer vergunningvrij mocht worden aangelegd. U begrijpt daarom niet waarom dat nu opeens niet 

meer mogelijk bleek. 

Naar aanleiding van dit onderdeel van uw klacht hebben onze medewerkers een tijdlijn opgesteld 

betreffende het traject van vooroverleg tot aan de datum van indiening van de aanvraag van februari 

2021. 

Ik stuur dit stuk ter kennisgeving aan u mee. 

Alles overziend is de lange duur van het voortraject naar mijn oordeel aan een samenloop van diverse 



omstandigheden te wijten. 

In de eerste plaats bestond er bij u onduidelijkheid waarom uitbreiding niet zonder meer mogelijk was. 

Op uw telefonische vraag van 2 februari 2020 – herhaald in uw brief van 28 februari 2020 - of u zonder 

vergunning kon uitbreiden, hebt u per mail van 9 maart 2020 antwoord gekregen. U hebt op 22 april 

2020, anderhalve maand na de datum waarop u daarover per mail door ons geïnformeerd werd, om 

uitleg gevraagd over het antwoord. Deze uitleg hebt u op 22 juli, gekregen van de teammanager Ruimte.  

Jenny begreep niet waarom uitbreiding niet meer mogelijk was en hoefde dat ook niet te weten. De 

gemeente heeft alleen aangegeven dat “het bestemmingsplan gewijzigd is”, zonder enige verdere 

verduidelijking en zonder enige transparantie over het feit dat er sprake is van een bestemmingsplanfout 

en niet van een beleidswijziging. 

Dit betekent niet dat er in die tijd niets is gebeurd. In de mail van 9 maart 2020 bent u geadviseerd om 

vooroverleg aan te vragen. Daar hebt u op 6 mei 2020 gehoor aan gegeven, overigens zonder 

tekeningen aan te leveren met betrekking tot uw uitbreidingsplannen. Er hebben daarna gesprekken 

plaatsgevonden en eind juni 2020 zijn stukken door u aangeleverd. Op 3 juli 2020 zijn twee schetsen met 

betrekking tot uw uitbreidingsplannen aan het vooroverleg toegevoegd. Daarnaast heeft u ons, ook op 3 

juli 2020, per mail oppervlaktegegevens toegezonden. 

Verder heeft de commotie die in de wijk was ontstaan invloed op het proces gehad, omdat wij als 

gemeente zowel u als de omwonenden ruimte wilden geven om standpunten naar voren te brengen. U 

hebt uw plannen als gevolg van de besprekingen enkele malen aangepast, waarvoor opnieuw stukken 

en tekeningen moesten worden aangeleverd. Dat heeft enkele maanden tijd in beslag genomen. 

In 14 oktober 2020 zijn via uw advocaat aangepaste tekeningen ontvangen. Daarin was echter 38,5 m2 

meer opgenomen dan was afgesproken. De plannen en tekeningen zijn daarna opnieuw aangepast. Op 2 

en 10 november 2020 zijn nieuwe tekeningen ontvangen. 

De op 2 en 10 november 2020aangeleverde stukken moesten beoordeeld worden en dat neemt enige 

tijd in beslag. Bij de beoordeling – eind november 2020 – leek aanvankelijk opnieuw sprake van een 

afwijking van het afgesproken aantal vierkante meters. Op 26 en 27 november 2020 heeft naar 

aanleiding daarvan contact plaatsgevonden met uw advocaat. Vervolgens heeft een nacalculatie 

plaatsgevonden, waaruit bleek dat dit op een misverstand berustte, veroorzaakt door een andere wijze 

van berekenen. Op 8 december 2020 is dit per mail door ons aan uw advocaat bevestigd. Er is door dit 

misverstand dan ook geen maanden oponthoud ontstaan, zoals door u is aangevoerd, maar ongeveer 

twee weken. 

 

6/10 



 

In januari 2021 zijn de definitieve stukken van uw advocaat ontvangen en op 1 februari 2021 is 

toegezegd dat de gemeente medewerking zou verlenen. Dat is niet onder druk van een petitie gebeurd, 

zoals door u in ons gesprek is gesuggereerd. Onze formele reactie over de medewerking viel vrijwel 

gelijk met de ontvangst van de petitie en kan daarom geen oorzakelijk gevolg daarvan zijn. 

Ook met betrekking tot de tussenvloer zie ik geen reden om aan te nemen dat er is getraineerd door 

onze medewerkers. U hebt de tussenvloer in mei 2021 laten aanleggen zonder de daarvoor vereiste 

vergunning. 

U hebt ons ook niet vooraf op de hoogte gesteld van deze verbouwing, ook niet via uw advocaat. 

U geeft aan dat u in de veronderstelling verkeerde dat u geen vergunning nodig had voor de 

tussenvloer. U wijst op een mailwisseling uit december 2013/januari 2014. Daarin wordt door een 

medewerkster van deze gemeente, in reactie op een vraag van u, medegedeeld dat vergunningvrij 

verbouwen mogelijk is, mits er geen wijziging komt aan de draagconstructie en 

brandcompartimentering. Verder is u toen gemeld dat de aanleg van een vloer zoals u die toen voor 

ogen stond, niet vergunningplichtig is. 

In een eerdere mail (van 24 mei 2013) waren de voorwaarden reeds op een rij gezet, waaronder een 

verbouwing omgevingsvergunningvrij mocht plaatsvinden (voor wat betreft de activiteit b). Dit betreft: 

o Geen verandering van de draagconstructie. 

o Geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering. 

o Geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte. 

o Geen uitbreiding van het bouwvolume. 

Naar mijn mening had u dit jaar, bij de aanleg van de vloer, er niet zomaar op mogen vertrouwen dat, 

gelet op de mailwisseling uit 2013/2014, de aanleg van een tussenvloer met een oppervlak van 200 m2 

vergunningvrij mag. Voor zover wij hebben kunnen achterhalen (de betreffende medewerkster is al 

enige tijd weg bij deze gemeente), ging het destijds om een ander, veel minder ingrijpend, bouwplan. 

Op grond van het vorenstaande had u kunnen weten dat een vergunning nodig is voor de aanleg van de 

vloer. Uw advocaat heeft op 18 mei 2021 telefonisch aangegeven hiervan op de hoogte te zijn. 

Er is geen handhavingsbesluit genomen met betrekking tot de zonder vergunning aangelegde 

tussenvloer, maar er is in goed overleg met u naar een oplossing gezocht. Wel hebben wij u gevraagd 

om deze vloer niet in gebruik te nemen totdat deze is gelegaliseerd.  

Mogelijk de zesde verdedigingslinie; ik heb altijd het beste voorgehad met Jenergy. 



Want anders kan ik dit stukje tekst niet verklaren.  

 

Op 18 mei om 20.15 heeft de gemeente Jenny gemaild dat zij de net gebouwde tussenvloer niet mag 

gebruiken " Mocht u het gebruiksverbod overtreden, dan kunnen wij direct handhavend optreden 

middels een last onder bestuursdwang en/of een last onder dwangsom." 

19 mei om 8:00 s ochtends kwamen ze van de gemeente langs (Jaap van den Broek was aanwezig) en 

hebben gezegd dat zij de tussenvloer niet mag gebruiken. Als zij dat toch wel gaat doen, gaan ze de hele 

sportschool sluiten. 

Ik kan niet beoordelen of dit technisch gezien moet worden als een handhavingsbesluit, een 

gebruiksverbod is het wel degelijk, door Nieuwenhuis ook nooit ontkend tijdens de demonstratie. En “in 

goed overleg naar een oplossing zoeken” noem ik deze gang van zaken niet. 

Er hebben sindsdien diverse onderzoeken plaatsgevonden, conform de daarvoor geldende regels, met 

betrekking tot brandveiligheid, geluid, parkeren en constructie van de vloer. 

Onze medewerkers hebben hier met veel inzet aan gewerkt. Zij waren ook afhankelijk van derden, zoals 

de brandweer, de deskundige op te gebied van de constructie en de Omgevingsdienst, om dit traject af 

te ronden. Inmiddels zijn alle onderzoeken gereed en hebt u de aanvraag voor vergunning ingediend. 

Heel lang verhaal, ik concludeer dat op zijn minst de communicatie moeizaam verliep, maar ik heb vooral 

nog 1 vraag, 

 “Welke van al deze onderzoeken waren nodig geweest als het bestemmingsplan niet was gewijzigd”. 
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Uw klacht acht ik op dit onderdeel – gezien het vorenstaande - ongegrond. Van bewuste vertraging van 

de kant van de gemeente in het (voor)traject van de beide vergunningaanvragen is geen sprake. Het 

door u gemelde misverstand met betrekking tot de meetresultaten heeft slechts in geringe mate 

bijgedragen aan de totale lengte van het voortraject. Het stond u bovendien op elk moment vrij om een 

aanvraag voor vergunning in te dienen, zonder het resultaat van het vooroverleg af te wachten. 

 

7. De wethouder had nooit mogen zeggen dat het traject nog langer kon duren. 

In ons gesprek hebben zowel u als de heer Verhagen aangegeven, dat de heer Nieuwenhuis tijdens het 

overleg op 14 december 2020, als antwoord op de vraag of de procedure versneld kon worden, heeft 

gezegd dat de procedure nog langer gemaakt kon worden. 



Op mijn vraag of een van u beiden daarop nader is ingegaan, is negatief geantwoord. 

De heer Nieuwenhuis geeft aan dat hij niets gezegd heeft over de duur van de afhandeling van de 

vergunningaanvraag. Ook de medewerker, die bij het gesprek aanwezig was, heeft desgevraagd 

verklaard, dat in zijn beleving geen uitlatingen door de wethouder zijn gedaan over verlenging van de 

termijn. Volgens hem heeft hij zelf uitleg gegeven over de aanvraagprocedure, zoals die gebruikelijk 

geldt, inclusief de termijn van afhandeling en de eventuele verlenging van die termijn. 

Ik constateer dat er verschil van mening bestaat over wat destijds in het gesprek op 14 december 2020 

is gezegd over de termijn van afhandeling. Er is geen opname of verslag van dit gesprek en ik zie ook 

verder geen mogelijkheid om te onderzoeken wat er precies aan u is medegedeeld over de termijn. 

Daardoor is het niet mogelijk om een gefundeerd oordeel te geven op dit onderdeel van uw klacht. 

8. De wethouder had u nooit mogen weerhouden van een interview bij Unity.nu. 

U bent van mening dat de wethouder zijn invloed heeft aangewend, om u van een interview met 

Unity.nu af te laten zien. De heer Nieuwenhuis heeft in reactie daarop opgemerkt, dat hij telefonisch 

contact heeft opgenomen met de heer Verhagen en in dat gesprek heeft aangeven dat een gesprek met 

Unity een tegenreactie zou kunnen genereren, waardoor het conflict mogelijk weer zou oplaaien, wat in 

uw nadeel zou kunnen uitpakken. Hij heeft dit gedaan vanuit zijn bemiddelende rol tussen beide 

partijen; een rol die hem door de raad was toebedeeld. Hij had eerder van de andere partij een 

toezegging gekregen dat zij niet de pers zouden opzoeken, in reactie op uw interview bij het Leidsch 

Dagblad. 

Als door het telefoongesprek van de wethouder met de heer Verhagen bij u het beeld is ontstaan, dat u 

niet volledig vrij was om een interview bij Unity.nu te geven, dan betreur ik dat ten zeerste. Iedereen 

heeft het recht om zijn mening te geven aan de pers. Daar zijn wij ons binnen het college zeer wel van 

bewust. 

De wethouder heeft vanuit zijn bemiddelende rol in deze kwestie, slechts aan uw raadgever onder de 

aandacht willen brengen wat een mogelijk – voor u negatief - gevolg zou kunnen zijn van het interview. 

Hij heeft niet op enigerlei wijze druk uitgeoefend om u daarvan af te houden. Er kan naar mijn mening 

dan ook niet worden gesproken van een onheuse gedraging van zijn kant. 
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9. De wethouder had nooit in het openbaar tijdens de raadsvergadering mogen zeggen dat de 

sportschool niet mocht uitbreiden in de ruimte van Clusiushof 4. 



U hebt hierover naar voren gebracht dat, naar aanleiding van de verkoop van het pand in 2019, door de 

wethouder ongenuanceerde uitlatingen in een openbare raadsvergadering zijn gedaan over de 

bestemming. Deze uitlatingen hebben een negatief effect gehad op u en uw sportschool. Met name 

heeft dit aanleiding gegeven tot kwetsende en discriminerende reacties in uw richting, onder meer via 

posters die in de wijk werden opgehangen. U neemt dit de wethouder kwalijk. 

Allereerst wil ik opmerken, dat ik de kwetsende wijze waarop door een of meer personen naar u toe is 

gereageerd zeer verwerpelijk vind. Ik heb begrepen dat u daarover, terecht, aangifte hebt gedaan. 

Met betrekking tot uw klacht tegen de wethouder, wil ik het volgende onder uw aandacht brengen. Er 

was destijds onrust ontstaan naar aanleiding van de verkoop van de ruimte waarin de Superrr gevestigd 

was. 

Voor alle helderheid, dus niet Jenergy’s wens tot uitbreiding (uitspraak Nieuwenhuis tijdens 

raadsvergadering 3-2-2022) was aanleiding tot onrust in de wijk, maar onvrede over de verkoop van de 

Superr.  

Dit was aanleiding voor bespreking in de commissievergadering van 6 juni 2019. 

De heer Nieuwenhuis heeft een vraag vanuit de gemeenteraad gekregen, die hij in de bewuste 

vergadering van 6 juni 2019 heeft beantwoord. De vraag was drieledig, namelijk: 1. hoe kijkt het college 

aan tegen de privaatrechtelijke overeenkomst; 2. is er een rol weggelegd voor de gemeente in het 

traject; 3. zijn er publiekrechtelijke gevolgen van de functiewijziging van retail naar sport. 

De heer Nieuwenhuis heeft op de eerste vraag geantwoord, dat het om een privaatrechtelijke kwestie 

tussen partijen gaat, waarbij in principe geen rol voor gemeente is weggelegd. Op de tweede vraag – 

waar de gemeente wel over gaat - heeft hij geantwoord dat dit de bestemming betreft. Op het derde 

deel van de vraag heeft hij geantwoord dat de functie van sportschool, gelet op het bestemmingsplan, 

niet mogelijk is op de plek van de Superrr. Op de vervolgvraag of dat betekent dat de gemeente geen 

medewerking gaat verlenen, heeft hij aangegeven dat dit een te snelle conclusie is en dat als de 

aanvraag voor vergunning wordt ingediend er omstandigheden kunnen zijn die daar een ander licht op 

werpen en dat de omstandigheden dus wel tot enige medewerking vanuit de gemeente aanleiding 

moeten geven. 

De raad is dus vanaf het begin van deze saga op het verkeerde been gezet, er is geen houdbare 

bestemmingsplanwijziging, er is een bestemmingsplan met een fout. 

Ik constateer dat de wethouder met inachtneming van de wettelijke kaders – en in antwoord op een 

door een raadslid gestelde vraag – heeft medegedeeld dat omzetting van de functie van retail naar sport 

niet in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. Daarnaast heeft hij aangegeven, dat 

dit niet zonder meer betekent dat de gemeente geen medewerking zal verlenen als er een aanvraag 

voor vergunning wordt ingediend. Ik zie dan ook geen reden om te veronderstellen dat er door de 



wethouder dingen zijn gezegd, waarmee hij – bewust – de publieke opinie heeft willen beïnvloeden. Dat 

er discriminerende posters zijn opgehangen, waarin aan zijn opmerking over het bestemmingsplan 

wordt gerefereerd, kan hem naar mijn mening dan ook niet kwalijk worden genomen. 

Uit een door u toegezonden mail blijkt voorts dat de wethouder destijds contact heeft opgenomen met 

omwonenden over de kwetsende uitlatingen in uw richting op social media. Via deze mail heeft hij u 

ervan in kennis gesteld dat de betreffende omwonenden zich daarvan hebben gedistantieerd. 

Dit onderdeel van uw klacht is naar mijn oordeel ongegrond. 
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10. De gemeente had het vertrek van de supermarkt niet aan u mogen toerekenen. 

U hebt aangeven dat u wordt verweten dat u de Superrr hebt ‘weggepest’ van de locatie aan de 

Clusiushof 4. Kennelijk is tijdens het traject van vergunningverlening, dat door u als onplezierig en 

nodeloos lang is ervaren, bij u het gevoel ontstaan dat ook de gemeente u een verwijt maakt over het 

verdwijnen van de supermarkt. U heeft dit niet onderbouwd. 

Wij willen graag aan u meegeven dat wij u absoluut geen verwijt maken over het vertrek van de Superrr 

en dat ook nooit hebben gedaan. Wij weten dat dit een beslissing is geweest van de eigenaar van de 

supermarkt, waar u geen enkele invloed op hebt gehad. 

 

Conclusie 

Ik constateer dat de meeste van uw bezwaren naar het oordeel van het college ongegrond zijn, 

respectievelijk geen doel treffen. Ik begrijp dat destijds – in de eerste helft van 2017 – als gevolg van een 

opmerking van een van onze medewerkers – de suggestie bij u was gewekt, dat het toekomstige 

bestemmingsplan zou blijven voorzien in de functie sportschool. Wij hadden – toen de wijziging 

vervolgens wel plaatsvond - destijds attenter naar u toe kunnen reageren. 

De aanpassing van het bestemmingsplan heeft er overigens niet toe geleid dat voortzetting van de 

sportschool in gevaar kwam, aangezien de bestaande activiteiten van de sportschool op grond van 

overgangsbepalingen onder het vigerende bestemmingsplan konden worden gecontinueerd. 

De wethouder Nieuwenhuis heeft op verzoek van de raad een bemiddelende rol gespeeld tussen de 



sportschool en de groep omwonenden. Hierdoor zijn de oplopende conflicten rond de sportschool in de 

buurt tot bedaren gebracht. Ook op het punten van het legaliseren van de door u zonder vergunning 

gebouwde verdiepingsvloer en het zonder afstemming of toestemming gebruiken van de openbare 

ruimte heeft de wethouder, en met hem het college, zich ingezet op voor u tot constructieve 

oplossingen te komen en daarin de omwonenden kunnen meenemen. 

Voorts wil ik nog het volgende opmerken. De klachtenprocedure is in principe bedoeld voor gedragingen 

die zich niet lang geleden hebben voorgedaan. In de Algemene wet bestuursrecht is daarom opgenomen 

(in artikel 9:8, lid 1) dat klachten tegen gedragingen die langer dan een jaar voor de indiening van de 

klacht hebben plaatsgevonden, niet in behandeling hoeven te worden genomen. Niettemin hebben wij, 

om u tegemoet te komen, ons best gedaan om te achterhalen hoe één en ander in de loop der jaren is 

verlopen. 

De afhandeling heeft daardoor meer tijdsinzet gevergd en daardoor langer geduurd dan gebruikelijk is in 

deze procedure. 

U hebt in het gesprek met mij gezegd dat u zich onvoldoende gehoord voelt en dat de procedure deels 

buiten u om leek te gaan, via omwonenden, ambtenaren, bestuur en uw advocaat. Indien een advocaat 

als vertegenwoordiger optreedt, is het gebruikelijk dat de contacten vanuit de gemeente zoveel mogelijk 

via de advocaat verlopen. Dat neemt niet weg dat er ook verschillende keren met u is gesproken. Ik 

hoop dat ik met deze uitgebreide reactie op uw klacht, het gevoel bij u heb kunnen wegnemen, dat u 

niet door ons gehoord wordt. 
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Ik voeg hieraan de uitnodiging toe om – samen met de heer Verhagen of een andere adviseur – 

vorenstaande bevindingen met mij te bespreken. 

Uw klacht is hiermee afgehandeld. Als u zich niet kunt vinden in deze reactie, kunt u binnen een jaar na 

de datum van verzending van deze brief uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman, postbus 

93122, 

2509 AC Den Haag. 

 

Hoogachtend, 



namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

E. R. Jaensch 

burgemeester 

 

Bijlagen: 

- gespreksverslag met de wethouder 

- tijdlijn vooroverleg (februari 2020 tot februari 2021 


