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Aanleiding om te informeren

Het anonieme rapport van de Gemeentelijke Ombudsman (hierna: ombudsman) over de klacht inzake 
het dossier windmolenpark hebben wij ontvangen op 11 juli 2016. De verzoekers hebben de 
ombudsman gevraagd onderzoek te doen naar een tiental punten inzake het dossier windmolenpark. 
Deze punten staan in het rapport beschreven. Eén van de aanbevelingen van de ombudsman is het op 
de hoogte stellen van uw raad van het rapport ‘NIMBY’ (Not In My BackYard). 

Samenvatting

Op basis van de voorhanden informatie kan de ombudsman niet concluderen dat in dit dossier het 
democratische proces te wensen overliet: het is de raad die besluit over het plaatsen van de 
windmolens. Verzoekers kregen de mogelijkheid om de rechtsbeschermingsinstrumenten te 
gebruiken die de wet hen toekent. De ombudsman concludeert tevens dat er geen sprake is van 
onbehoorlijk bestuur en dat de procedure voor besluitvorming van de raad over het windmolenpark 
juist is geweest. Ook zijn de verzoekers niet buitenspel gezet. De raadsleden kenden de bemerkingen 
die de verschillende betrokkenen (waaronder verzoekers) hadden tegen het windmolenpark. Er zijn 
echter wel ernstige zorgvuldigheidsfouten gemaakt inzake de correspondentie met verzoekers en de 
klachtenprocedures.
 
De ombudsman beveelt het college verschillende acties aan. Eén aanbeveling hebben wij al uitgevoerd, 
de klachtafhandelingsbrief is verzonden. Aan de tweede aanbeveling zijnde, uw raad op de hoogte 
stellen van dit rapport, geven wij hierbij gehoor. De overige aanbevelingen hebben betrekking op de 
klachtenregeling en het proces van klachtbehandeling. Vorig najaar is al gestart met een 
verduidelijking van de klachtenregeling en het verbeteren van het interne werkproces voor de 
klachtbehandeling. Het rapport van de ombudsman laat nu zien dat het inderdaad goed is dat we 
hiermee aan de slag zijn gegaan en dat het nodig was om dit te verbeteren. Organisatorisch zijn de 
verbeteringen al merkbaar.
Wij willen alle aanbevelingen overnemen.
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Toelichting

1. Inleiding

Op 9 oktober 2015 hebben de heren H en K (hierna: verzoekers) hun klachten over de gemeente 
Oldebroek inzak het project windmolenpark Hattemerbroek aan de ombudsman kenbaar gemaakt. Op 
8 juni 2016 heeft de ombudsman het verslag van bevindingen aan de verzoekers en de gemeente 
verzonden. Zowel de verzoekers als de gemeente hebben een reactie gegeven op dit verslag. Op 11 
juli 2016 is het anonieme rapport ‘NIMBY’ (Not In My BackYard) van de ombudsman ontvangen. De 
ombudsman is wettelijk verplicht om dit rapport openbaar te maken. Dit doet zij door het rapport op 
haar website te plaatsen.

2. Toelichting 

De verzoekers hebben de ombudsman gevraagd onderzoek te doen naar een tiental punten die in het 
rapport beschreven staan. Het rapport is bijgevoegd. Het heeft de ondertitel ‘NIMBY, Not In My 
BackYard’.

Conclusies ombudsman
Op basis van de voorhanden informatie kan de ombudsman niet concluderen dat in dit dossier het 
democratische proces te wensen overliet: het is de raad die besluit over het plaatsen van de 
windmolens. Verzoekers kregen de mogelijkheid om de rechtsbeschermingsinstrumenten te gebruiken 
die de wet hen toekent.
Er zijn echter ernstige zorgvuldigheidsfouten gemaakt inzake de correspondentie met verzoekers en de 
klachtenprocedures. De regie en de voortgangscontrole op dit klachtendossier ontbraken. Dat is het 
college zwaar aan te rekenen. In plaats van te leren van de fouten die hij in de eerste klachtenprocedure 
maakte en zijn excuses kracht bij te zetten door de vervolgprocedure soepel en vlekkeloos te laten 
verlopen herhaalt het college zijn fouten. Het doel van de klachtenprocedure, namelijk het vertrouwen 
van de burger herstellen en rechtzetten wat in eerste instantie verkeerd is gelopen, is met de 
handelwijze van het college nog verder uit zicht geraakt.

De ombudsman concludeert dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur van ons college en dat de 
procedure voor besluitvorming van uw raad over het windmolenpark juist is geweest. Ook zijn de 
verzoekers niet buitenspel gezet. De raadsleden kenden de bemerkingen die de verschillende 
betrokkenen (waaronder verzoekers) hadden tegen het windmolenpark. 
Wel zijn er zorgvuldigheidsfouten gemaakt in de klachtenprocedures. In de klachtafhandelingsbrief van 
17 juni 2015 heeft ons college excuses aangeboden voor de fouten die zijn gemaakt in de eerste 
klachtenprocedure. De tweede klachtenprocedure, naar aanleiding van de klacht van 21 mei 2015, is 
voortvarend aangepakt. Op 6 augustus 2015 hebben verzoekers hun klacht mondeling kunnen 
toelichten aan de burgemeester en de eenheidsmanager. Op 1 september 2015 heeft ons college een 
besluit genomen over de klachtafhandeling. Echter, door een onbekende fout is de 
klachtafhandelingsbrief niet verzonden na het collegebesluit. Inmiddels is de brief wel verzonden. De 
verzoekers waren voor 1 september 2015 op de hoogte gebracht, middels een mail van de 
eenheidsmanager, dat het college een besluit zou gaan nemen over de klachtafhandeling. Als 
verzoekers ons destijds hadden geattendeerd op het feit dat de klachtafhandelingsbrief niet was 
verzonden, dan had dit destijds hersteld kunnen worden.

Aanbevelingen ombudsman
De ombudsman beveelt het college de volgende acties aan:
1. Alsnog de klachtafhandelingsbrief van september 2015 aan verzoekers verzenden.
2. De raad op de hoogte stellen van dit rapport. Daarmee kan de raad de bevindingen van de 

ombudsman betrekken bij zijn besluitvorming en is meteen voldaan aan de vraag van verzoekers 
om hen publiekelijk te rehabiliteren. Uit het rapport blijkt immers op welke punten het college 
verzoekers niet behoorlijk behandelde.

3. Maatregelen treffen om regie te voeren op (klacht)dossiers en eveneens op correspondentie.
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4. Ervoor zorgdragen dat verslagen van gesprekken in het kader van klachtbehandeling adequaat 
worden opgesteld.

5. De tekst van de klachtenregeling aanpassen aan de feitelijke gang van zaken en zodanig te 
verduidelijken dat klagers helder hebben wat de procedure inhoudt.

De aanbevelingen van de ombudsman zijn waardevol. 
De klachtafhandelingsbrief is op 11 juli 2016 verzonden. Uw raad ontvangt het rapport en deze college-
informatie. Daarmee zijn de acties bij aanbevelingen 1 en 2 uitgevoerd.
Ook met de aanbevelingen 3, 4 en 5 zijn we al aan het werk. Vorig najaar is al gestart met een 
verduidelijking van de klachtenregeling en het verbeteren van het interne werkproces voor de 
klachtbehandeling. Het interne werkproces voor de klachtbehandeling is beschreven bij klachten over 
gedragingen van het bestuur. Het is in concept gereed, de interne besluitvorming hierover moet nog 
starten. Over dit interne werkproces heeft afstemming met de ombudsman plaatsgevonden. 
Daarnaast wordt met hetzelfde concept voorstel de klachtenprocedure in de ‘Klachtenregeling 
gemeente Oldebroek’ verduidelijkt. Bij klachten over gedragingen van het bestuur wordt het proces 
van klachtbehandeling meer specifiek benoemd. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden.
Het rapport van de ombudsman laat nu zien dat het inderdaad goed is dat we hiermee aan de slag zijn 
gegaan en dat het nodig is om dit te verbeteren. Organisatorisch zijn de verbeteringen al merkbaar.
Wij willen alle aanbevelingen overnemen.

Bijlage:
Anoniem rapport van de gemeentelijke ombudsman, getiteld ‘NIMBY’ (Not In My BackYard).

Oldebroek, 26 juli 2016.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, wnd. secretaris drs. M.G.M. van de Geijn, , burgemeester mr. A. Hoogendoorn.


