
BIJLAGE 

 

Afgehandelde onderzoeken De Marne 2015 

 
 

De Marne 

Veel te klagen over de gemeente 

 

15.4.009/II 

De Marne 

Trefwoorden: handhaving, voortvarendheid 

 

Een echtpaar heeft diverse klachten over de gemeente. De gemeente zou onvoldoende toezicht houden op de 

zaagactiviteiten bij de buren, terwijl ze zelf worden beperkt ten aanzien van hun eigen zaagactiviteiten.  

De ombudsman concludeerde dat de gemeente naar de zaagactiviteiten van de camping heeft gekeken, maar 

niet heeft geconstateerd dat er op zodanige wijze wordt gezaagd en gekloofd dat er reden is om tot handha-

ving over te gaan. Nu de gemeente er wel naar heeft gekeken, maar geen constateringen heeft gedaan dat er 

normen worden overtreden heeft de gemeente op dit punt correct gehandeld. 

 

De buren van de familie exploiteren een camping. Ten aanzien van de openingstijden daarvan zou de gemeen-

te wisselende informatie verstrekken. De ombudsman heeft vastgesteld dat vóór de wijziging van het be-

stemmingsplan in 2004 een ander regime gold dan daarna. Nu de regels al zeker tien jaar hetzelfde zijn, treft 

de klacht geen doel dat de gemeente destijds andere informatie verstrekte over de toegestane opening van de 

camping dan nu. 

 

Ook beklaagt het echtpaar zich over het lange tijdsverloop tussen een geconstateerde overtreding en het 

voornemen van de gemeente om een last onder dwangsom op te leggen.  

De ombudsman heeft vastgesteld dat het tijdsverloop tussen een geconstateerde overtreding van de Drank- 

en Horecawet en het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen ruim 8 maanden bedroeg. De 

daarvoor gegeven verklaring van de gemeente was dat dit veroorzaakt werd doordat overleg en afstemming 

nodig was tussen meerdere instanties. Dit beoordeelde de ombudsman als niet voortvarend en daarmee was 

dit onderdeel van de klacht gegrond.  

  

Ten slotte zouden gemeente en politie verwondingen hebben veroorzaakt tijdens een ‘inval’. Tijdens het on-

derzoek bleek de ombudsman dat hier niet eerder melding van was gemaakt, terwijl er na de ‘inval’ een ge-

sprek is geweest met de burgemeester. Niet in het gesprek, noch in het conceptverslag naar aanleiding van het 

gesprek zijn verwondingen aan de orde gesteld. Ook zijn de gestelde verwondingen niet nader onderbouwd of 

aangetoond. Daarmee was dit onderdeel van de klacht ongegrond.  

   

Van diverse andere klachtenonderdelen die naar voren zijn gebracht, heeft de ombudsman aangegeven om 

verschillende redenen niet bevoegd te zijn dan wel deze niet in onderzoek te nemen.  

 

 


