
Toelichting Feitenrelaas  
 
Op 8 november heeft het College het onteigeningsverzoek bij de Kroon voor de zuidelijke strook 
ingetrokken nadat de Rijkswaterstaat Corporate Dienst na een beoordeling van het dossier tot de 
conclusie was gekomen dat er gebreken in het dossier zaten. Het onteigeningsbesluit gaat over een 
strook van 1,4 hectare aan de zuidkant van Camping Waterhout. De grond is nodig voor de verbreding 
van de A6.  
 
Het college heeft de gemeentesecretaris opdracht gegeven onderzoek te doen naar de feiten die deze 
situatie hebben doen ontstaan en verbetermaatregelen te treffen. Het feitenrelaas heeft tot doel gehad 
op basis van schriftelijke informatie, zijnde verslagen van bijeenkomsten en adviezen, te beschrijven 
wat er op welk moment in het onteigeningsdossier stadscamping Waterhout is gepasseerd en hier 
lessen uit te trekken. 
 
Uit het feitenrelaas blijkt dat er meerdere aanleidingen zijn voor de ontstane fouten. Er was sprake van 
tijdsdruk door een te optimistische planning, personele wisselingen, een gebrek aan eigenaarschap en 
een groot aantal betrokkenen op het dossier.   
 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst biedt de mogelijkheid een voortoets uit te voeren om te controleren 
of het onteigeningsdossier geen onjuistheden of onvolledigheden bevat. Deze voortoets was voorzien, 
maar is niet uitgevoerd. Er hebben twee externe bureaus meegewerkt aan het onteigeningsverzoek. 
Zij hebben tegenstrijdige adviezen gegeven over de voortoets. Het niet uitvoeren van een voortoets is 
niet voorgelegd aan het college. Met het uitvoeren ervan waren de gemaakte fouten eerder aan het 
licht gekomen en hadden die eerder hersteld kunnen worden. Deze fouten hadden niet mogen 
gebeuren, zeker gezien het inschakelen van externe deskundige adviseurs.  
  
In de zomer van 2016 is een opdracht verstrekt aan AT Osborne om de gemeentelijke Floriade 
organisatie te onderzoeken. De uitkomsten van dat onderzoek zijn samen met de bevindingen uit het 
feitenrelaas voor het college mede aanleiding geweest voor het nemen van verbetermaatregelen. Dit 
betreft het aanscherpen van de ambities van de Floriade, het versterken van de 
programmaorganisatie en het optimaliseren van processen.  
 
Portefeuillehouder Herrema heeft op 26 november 2016 verantwoording afgelegd aan de 
gemeenteraad. In deze vergadering is gevraagd om inzage in het feitenrelaas. Mede vanwege een 
eventuele aansprakelijkheidstelling van de gemeente richting de extern adviseurs heeft het college de 
gemeenteraad voorgesteld om op het geanonimiseerde feitenrelaas geheimhouding op te leggen.  
 
Aangezien met de externe adviseurs overleg heeft plaatsgevonden waarbij zij onder meer kenbaar 
hebben gemaakt tegen opheffing van de geheimhouding op het geanonimiseerde feitenrelaas geen 
bezwaar te hebben, heeft de afweging tegen het algemeen belang van openbaarheid ertoe geleid dat 
besloten is de geheimhouding op dit geanonimiseerde feitenrelaas op te heffen.   
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Feitenrelaas voorbereiding procedure onteigening zuidelijk deel 
Stadscamping Waterhout 

Van: [programmadirecteur Floriade] 
[ambtenaar_0] 

Aan: [gemeentesecretaris] 

Aanleiding 
Op maandag 31 oktober 2016 deelt Rijkswaterstaat Corporate Dienst in een mail1 hun 
bevindingen met de gemeente Almere naar aanleiding van het onteigeningsdossier 
'onderliggend wegennet'. 
Hierin wordt vermeld dat de voornaamste gebreken - die naar de mening van Corporate 
Dienst voor de Kroon van doorslaggevend belang zouden zijn om het verzoek tot de 
aanwijzing van de onteigening af te wijzen - zijn: 
 Raadsbesluit: foutief oppervlakte;
 Minnelijk overleg: er is geen bod gedaan aan de juridische eigenaren maar aan de VOF

(deze is economisch eigenaar en aldus geen rechthebbende conform de Onteigeningswet
(art.3, lid 2)).

Daarnaast geeft de CD een zevental overige bevindingen/tekortkomingen in het 
onteigeningsdossier aan (zie later). 
Tot slot wordt de gemeente Almere geadviseerd – indien een nieuwe onteigeningsprocedure 
nodig mocht blijken – een nieuw dossier vooraf te bespreken en voor te leggen aan de 
Corporate Dienst, voordat de raad een nieuw verzoekbesluit neemt. 

Doel 
Doel van dit memo is het weergeven van een feitenrelaas met daarin een beschrijving van de 
oorza(a)k(en) waardoor de situatie is ontstaan. 

Beschrijving problematiek 
De tekortkomingen zijn als volgt concreet te omschrijven: 
1. Kadastrale aanduiding

Correct is sectie K, nummer 6403. Op 7 juli 2016 heeft de raad een besluit genomen
waarin vermeld wordt sectie K, nummer 5403. Op 8 september 2016 heeft de raad een
nieuw besluit genomen met de correcte kadastrale aanduiding.

2. Te onteigenen oppervlakte
In het raadsbesluit van zowel 7 juli als 8 september 2016 is opgenomen 'gedeelte ter
grootte van 1.14.63 ha' terwijl dit had moeten zijn 1.41.63 ha.2

3. Aan te schrijven rechthebbenden
Verschil tussen 'Stadscamping Waterhout Vof, Almere' en de natuurlijke personen
'[naam_1], [naam_2] en [naam_3]'.

1
 Bron: Mail maandag 31.10.2016 om 10:36 uur van [medewerker_CDR_1) aan [ambtenaar_1] en [medewerker_1, 

bureau_1]. 
2
 Bron: Kaart 'Voorstel grondverwerving van [naam_4] 14163 ca', sectie: K, nr: 6403 GED., formaat: A4, schaal 

1 : 2000 d.d. 25.06.2015, Gemeente Almere Stadsbeheer/G&G, archief nr: 80152334. 

GEHEIM
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Daarnaast is de vraag gerezen waarom er geen voortoets (4) op het dossier heeft 
plaatsgevonden voor Rijkswaterstaat Corporate Dienst? 
 
Alvorens in te gaan op de tekortkomingen en de vraag over de voortoets wordt kort 
ingegaan op de gemeentelijke governance.  
 
Gemeentelijke governance 
De gemeentelijke aansturing van de Floriade-opgave is vastgelegd in het document "Plan van 
aanpak Governance en Control Masterplan Floriade"3. Het document is vastgesteld door het 
directieteam Almere op 13.01.2016 en het College van B&W op 16.02.2016. In het Plan van 
aanpak zijn de afspraken gemaakt over de rol en verantwoordelijkheden in de sturing van de 
programmaonderdelen: 
 Programmadirectie valt rechtstreeks onder de directeur DSO; 
 De programmadirecteur is verantwoordelijk voor de realisatie van de gemeentelijke 

Floriade-activiteiten. 
 
De gemeentelijke activiteiten met betrekking tot de terreinontwikkeling en vastgoed-
opgaven worden ondergebracht bij de afdeling Gebiedsontwikkeling in de reguliere DSO-
organisatie.  
 
De werkorganisatie met de verantwoordelijke programmamanagers en activiteiten is als 
volgt geschetst: 
 

 
 
  

                                                           
3
 Bron: Plan van aanpak, Governance en Control Masterplan Floriade, 04.02.2016 
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Feitenrelaas geschetste problematiek  
 
Voor het kunnen herleiden van het ontstaan van de geschetste problematiek (1. Foutieve 
kadastrale aanduiding, 2. Incorrect te onteigenen oppervlakte. 3. Verkeerd aangeschreven 
rechthebbenden en 4. Waarom geen voortoets?) is het nodig zicht te krijgen op de 
totstandkoming van deze stukken. Dit is chronologisch weergegeven. 
Daarbij wordt ook ingegaan op de momenten waarop de raad is geïnformeerd en 
geconsulteerd voorafgaande aan de besluitvorming over de onteigening. 
 
Donderdag 5 november 2015 
De raad wordt met een raadsbrief4 geïnformeerd over de uitvoering van amendement 2015-
RG/156 over camping Waterhout. Daarin zijn de volgende passages opgenomen: 
 "Op 2 juli heeft u ingestemd met het uitvoeringsbesluit Floriade 2022. Bij de behandeling 

van dit besluit heeft u amendement RG-156/2015 aangenomen, dat luidt: “8. In te 
stemmen met de ruimtelijke hoofdstructuur waarbij het uitgangspunt is dat de 
jachthaven Haddock tijdens de wereldtentoonstelling en de periode daarvoor en daarna 
kan blijven functioneren op de huidige locatie. Voor wat betreft camping Waterhout 
wordt uiterlijk 31 oktober 2015 een raadsbesluit genomen over (her-)locatie of 
onteigening”. 

 "Als hierover geen overeenstemming wordt bereikt, volgt een tweede bieding. Als beide 
biedingen niet leiden tot overeenstemming, zal uw raad worden verzocht de Kroon te 
verzoeken tot onteigening te besluiten." 

 
Zaterdag 16 januari 2016 
Met deze datum verschijnt de definitieve versie5 van de 'Handreiking Administratieve 
Onteigeningsprocedure' – RWS Bedrijfsinformatie van in totaal 58 pagina's. In de inleiding 
van deze handreiking is het volgende opgenomen: 
 "Deze handreiking beschrijft in hoofdlijnen het verloop van de administratieve 

onteigeningsprocedure op grond van de titels II, IIa en IIc (verder tezamen aangeduid als: 
titels II) en van titel IV van de onteigeningswet. Tevens bevat deze handreiking een 
uiteenzetting van de wijze waarop de Kroon een verzoek om onteigening inhoudelijk 
beoordeelt." 

 "Deze handreiking is bedoeld voor instanties (gemeenten, provincies, waterschappen, 
Rijkswaterstaat, openbare lichamen en ProRail), die zich met verzoeken om onteigening 
op grond van bovengenoemde onteigeningstitels tot de Kroon willen wenden." 

 
Donderdag 25 februari 2016 
De raad wordt met een raadsbrief6 geïnformeerd over de Stand van zaken Floriade Almere 
2022.  Daarin is onder het kopje 'Te verplaatsen ondernemers in het gebied' de volgende 
passage opgenomen: 
 " Daarom zullen wij parallel aan het minnelijke verwervingsproces een verzoek tot 

onteigening voorbereiden en indien nodig aan u voorleggen ter besluitvorming." 
 
 

                                                           
4
 Bron: RIS 05.11.2015 Raadsbrief [Uitvoering_amendement_2015-RG_156_over_camping_Waterhout]. 

5
 Bron: 'Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure' – RWS Bedrijfsinformatie d.d. 16.01.2016. 

6
 Bron: RIS 25.02.2016 Raadsbrief [Stand_van_zaken_Floriade_2022]. 
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Dinsdag 22 maart 2016 
 [ambtenaar_2] heeft een concepttekst7 opgesteld voor het CV en RV voor de onteigening 

van de camping en van de wok. 
 [ambtenaar_2] heeft een uitgebreidere basistekst8 opgesteld over de procedure en de te 

nemen stappen. '[medewerker_1, bureau_1] gaat daarmee aan de gang'. 
 
Woensdag 23 maart 2016 
[ambtenaar_2] geeft in een mail9 het volgende aan: 
 "[medewerker_1, bureau_1] [heeft] te kampen met tijdgebrek door de verschillende 

dossiers en onderwerpen die zijn inzet op korte termijn behoeven". "Daarbij gaf hij aan 
aankomende vrijdag een aanvang te maken met het bestuderen van de basistekst voor 
het CV/RV (die ik hem heb aangeleverd)." 

 "De door jullie geschetste planning is dus niet haalbaar." 
 "Hou svp goed voor ogen dat een onteigeningsprocedure een ‘valkuilprocedure’ is: er 

kunnen te snel teveel fouten gemaakt worden waardoor de Kroon geen besluit neemt en 
het terugverwijst. Daarmee verliezen we meer tijd dan met een zorgvuldige 
voorbereiding. Onderdeel van die voorbereiding moet tevens zijn het voor bespreken van 
de stukken (CV/RV met bijlagen) met de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat. Dat heeft 
pas zin als deze stukken vrijwel geheel op orde zijn. Pas als de voortoets positief is, kan 
het formeel de procedure in naar het college en de raad." 

 "Aanvullend heb ik nog een vraag: wie gaat het gesprek aan met de Corporate Dienst? 
Tot voor kort hadden we [extern-adviseur_1] daarvoor. Overigens heeft [medewerker_1, 
bureau_1] ook behoefte aan een sparring partner op het vlak van rentmeester. Hij gaf 
aan daarbij een persoon in gedachte te hebben. Kan hij daarmee in gesprek gaan en 
namens de gemeente inhuren? Ik neem aan dat jullie daartoe eerst kennis met hem 
willen maken en zijn voorwaarden willen vernemen. Hoe gaan we dit organiseren?" 

 
Woensdag 30 maart 2016 
[ambtenaar_1] stuurt een mail10 met daarin onder meer het volgende opgenomen: 
 "De planning heb ik iets ruimer opgesteld ivm de extra tijd die RWS nodig heeft voor de 

voortoets. Een tweede voortoets is gewenst, maar dan halen we geen raadsbesluit voor 
de zomer… het is aan [collegelid_1] of hij dit erg vindt." 

 
Bijgevoegd is een PFO-voorstel11 met een planning die onder meer het volgende vermeldt: 
 "Voortoets RWS (inclusief tijd voor verzending en bestudering bespreking): 13 mei 
 Aanpassing van het onteigeningsdossier: tussen 16-20 mei 
 Tweede voortoets voorleggen aan RWS: ?? indien nodig liever niet want dan schuift 

raadsbesluit door na de zomer" 
 
 
 
 

                                                           
7
 Bron: Mail dinsdag 22.03.2016 om 13:11 uur aan [ambtenaar_1]. 

8
 Bron: Mail dinsdag 22.03.2016 om 18:32 uur aan [ambtenaar_1]. 

9
 Bron: Mail woensdag 23.03.2016 om 13:25 uur aan [ambtenaar_1] en [ambtenaar_4]. 

10
 Bron: Mail woensdag 30.03.2016 om 13:58 aan [ambtenaar_4] in cc aan [ambtenaar_2]. 

11
 Bron: Bestand [PFO Floriade 29-3-2016-b.docx]. 
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Vrijdag 1 april 2016 
[medewerker_1, extern bureau_1] stuurt een mail12 met daarin het volgende: 
 "Mijn voorstel is dat wij volgende week bij elkaar komen om de klokken gelijk te zetten 

voor het traject concept-raadsbesluit, informeel overleg Kroon en aanlevering 
onberispelijk onteigeningsdossier aan de Kroon." 

 
[ambtenaar_1] stuurt een mail13 waarin aangegeven wordt dat zij: 
 met [medewerker_2, extern bureau_1] de concept-tekst van [ambtenaar_2] hebben 

doorgenomen en een nieuwe versie hebben gemaakt; 
 aan de slag gaat "om alle kadastrale nummers te achterhalen". 
 
Maandag 4 april 2016 
In het PFO Floriade wordt het memo 'Planning en procedure onteigening Wok en Camping'14 
besproken waarin aan de wethouder de volgende beslispunten worden voorgelegd: 
 "In te stemmen met het voorstel om in twee stappen het college besluiten te laten nemen 

over de onteigening van de wok en de camping. 
a. Op basis van een concept raadsvoorstel (geheim collegebesluit) een besluit te nemen 

om het concept raadsvoorstel met inbegrip van de concept administratieve stukken 
tbv de onteigening, voor te leggen aan de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat 
(welke het Kroonbesluit tot onteigening voorbereidt). 

b. Nadat de Corporate Dienst op hoofdlijnen heeft ingestemd met het concept 
raadsbesluit en de bijbehorende documenten, op basis van de definitieve documenten 
in te stemmen met een voorstel aan de raad om een verzoekbesluit tot onteigening in 
te dienen bij de Kroon ten behoeve van zowel een deel van het erfpachtrecht van 
Camping Waterhout als het eigendomsdeel (en andere rechten) van wok Atlantis." 

 
Donderdag 7 april 2016 
[ambtenaar_1] stuurt een mail15 aan BureauAgenda: 
 met een planning en aanvullend het verzoek om advies of deze planning haalbaar is; 
 in de planning staat opgenomen "Voortoets RWS (inclusief tijd voor verzending en 

bestudering bespreking): 20 mei 2016". 
 
[ambtenaar_1] stuurt een mail16 aan BureauAgenda met daarin het volgende opgenomen: 
 "We moeten het hele onteigeningsdossier nog op orde brengen. Dat kost tijd". 
 "Daarnaast gaan wij het onteigeningsdossier ook nog voorbespreken met RWS. Er mogen 

namelijk geen fouten in zitten. Als er een fout inzit, beginnen we weer opnieuw met het 
op orde brengen van het dossier (kost nog meer tijd). Op zijn vroegst kunnen we met de 
definitieve stukken 21 juni agenderen voor het college." 

 
 
 

                                                           
12

 Bron: Mail vrijdag 01.04.2016 om 17:20 uur aan [ambtenaar_1], [ambtenaar_4] en [ambtenaar_2]. 
13

 Bron: Mail vrijdag 01.04.2016 om 11:38 uur met al bijlage bestand [concepttekst tbv CV-RV onteigening camping wok – 

MARK-UP [bureau_1](2)]. 
14

 Bron: Bron: Bestand [PFO Floriade 29-3-2016-b.docx] 
15

 Bron: Mail donderdag 07.04.2016 om 11:44 uur aan [ambtenaar_5] in cc aan [ambtenaar_6]. 
16

 Bron: Mail donderdag 07.04.2016 om 12:17 uur aan [ambtenaar_5] in cc aan [ambtenaar_6]. 



Versie 1.0, 06.12.2016 
 

6 
 

[medewerker_1, extern bureau_1] stuurt een mail17 aan [extern bureau_2] met daarin het 
volgende opgenomen: 
 "Deze week hebben wij kort met elkaar gesproken over een mogelijke opdracht van de 

gemeente Almere voor assistentie bij het vergaren en opstellen van het 
onteigeningsdossier ter voorbereiding op de administratieve fase van een onteigening in 
Almere." 

 "Ik heb ons gesprek teruggekoppeld aan [ambtenaar_1] van de gemeente. Zou u 
[ambtenaar_1] een e-mail willen sturen wanneer u voor overleg beschikbaar bent met uw 
contactgegevens? [ambtenaar_1] neemt dan contact met u op." 

 
Zondag 10 april 2016 
[ambtenaar_1] stuurt per mail18 een concept-raadsvoorstel. Deze mail bevat ook een 
planning die vermeldt: 
 "Voortoets RWS (inclusief tijd voor verzending – na 26 april – en bestudering bespreking: 

20 mei 2016." 
 
Maandag 11 april 2016 
Op het PFO Floriade wordt het memo19 'Planning en procedure onteigening Wok en 
Camping' besproken waarin als beslispunt staat opgenomen: 
 "In te stemmen met het alternatieve voorstel, om in een besloten raadsvergadering het 

concept raadsvoorstel te bespreken met de raadsleden." 
 
Oorspronkelijk voorstel: 
 "4 april is de planning besproken in het PFO ten behoeve van de onteigeningsprocedure 

van de camping en wok. Het voorstel was om 26 april het concept raadsvoorstel op de 
geheime agenda van het college te agenderen. Bij dit concept raadsvoorstel zit nog niet 
het volledige onteigeningsdossier, die wel nodig is bij een definitieve raadbehandeling." 

Alternatief voorstel: 
 "Een andere mogelijkheid is om het concept raadsvoorstel eerder met raadsleden te 

bespreken. Dit heeft als voordeel dat raadsleden eerder bij de inhoud worden betrokken 
en eventuele opmerkingen kunnen worden meegenomen bij het definitieve raadsvoorstel. 
Bij het concept raadsvoorstel zitten echter niet de administratieve onteigeningsstukken. 
Dit kan vragen oproepen en vraagt om een uitgebreider concept raadsvoorstel. De kans is 
groter dat er voor de zomer een raadsbesluit wordt genomen omdat er 3 behandelings-
momenten zijn met de raad." 

 
In beide planningsvoorstellen is hetzelfde opgenomen met betrekking tot de voortoets, 
namelijk: 
 "Voortoets RWS (inclusief tijd voor verzending en bestudering bespreking): 20 mei". 
 
 
 

                                                           
17

 Bron: Mail donderdag 07.04.2016 om 14:56 aan [medewerker_1, extern bureau_2] in cc naar [ambtenaar_1]. 
18

 Bron: Mail zondag 10.04.2016 om 14:21 uur aan [extern bureau_1] ([medewerker_2] en [medewerker_1]), 

[ambtenaar_2], [ambtenaar_6] en [ambtenaar_7] met als bijlage bestand [RV onteigeningsprocedure Camping Waterhout – 
V20160405(js1).docx] opgesteld door [ambtenaar_7]. 
19

 Bron: Bestand [20160411-PFO-Floriade]. 
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[medewerker_2, extern bureau_1] stuurt een mail20 met een gewijzigd raadsvoorstel21 met 
daarin het volgende opgenomen: 
 "De planning ziet er wat mij betreft prima uit, maar ik denk dat dit meer een intern 

proces voor de gemeente betreft." 
 "[ medewerker_1, extern bureau_1] heeft nog niet naar dit stuk gekeken, ..." 
 
Dit raadsvoorstel bevat vier voorgestelde raadsbesluiten zonder dat daarin een kadastrale 
aanduiding wordt vermeld. Als bijlagen (niet bijgesloten) bij het concept-raadsvoorstel wordt 
vermeldt: 
 2. Kadastrale gegevens Camping Waterhout, Almere K 6403 
 3. Kadastrale tekening Almere K 6403 
 
Woensdag 13 april 2016 
[ambtenaar_6] stuurt een mail22 met een CV en RV om in iBabs te plaatsen en in routing te 
brengen. Behoudens de vermelding in de bijlagen naar de kadastrale aanduiding K 6403 
bevatten deze stukken geen kadastrale aanduidingen of te onteigenen oppervlakten. 
 
[raadslid_1] stuurt een app23 naar [collegelid_1] met de volgende tekst: "Denk aan kwaliteit 
juridische onderbouwing camping dossier. Gemeente Almere staat bij rechtbanken bekend 
om overmaat beroerde dossiers waardoor Almere veel zaken verliest (twee bronnen uit 
rechterlijke wereld)" 
 
Maandag 18 april 2016 
In het verslag van het PFO Floriade staat vermeld over de Informatiebijeenkomst Raad (19 
mei, van 17:00 – 19:00 uur): "Is nog de vraag of er een informatiepakket vooraf aangeleverd 
kan worden. Onderwerpen: Contouren SOK, Contouren Stoplichtenrapportage, Route 
onteigening, route Onteigeningsbesluit." 
 
Woensdag 20 april 2016 
[ambtenaar_8] stuurt een mail24 door met de planning van de onteigening met daarin het 
volgende opgenomen: 
 "Voortoets RWS (inclusief tijd voor verzending en bestudering bespreking): Begin – 3e 

week mei" 
 
Donderdag 21 april 2016 
[medewerker_1, extern bureau_2] stuurt een mail25 met een aangepaste offerte 
(Onderwerp: Gemeente Almere: Offerte dienstverlening voorbereiding administratieve 
onteigeningsprocedure plangebied 'Weerwaterzone te Almere') ter waarde van € [bedrag] 

                                                           
20

 Bron: Mail maandag 11.04.2016 om 20:13 uur aan [ambtenaar_1] in cc aan [medewerker_1, extern bureau_1], 

[ambtenaar_2], [ambtenaar_6] en [ambtenaar_8] met als bijlage bestand [RV onteigeningsprocedure Camping Waterhout – 
Markup [extern bureau_1].docx]. 
21

 Bron: RV onteigeningsprocedure Camping Waterhout – Markup [extern bureau_1].docx. 
22

 Bron: Mail woensdag 13.04.2016 om 09:37 uur aan [ambtenaar_9] met als bijlagen bestanden [20160413-CV-start-

onteigeningsprocedure-camping-Waterhout-opm-[ambtenaar_7]] en [20160413-RV-onteigeningsprocedure-camping-
waterhout-mark-up-[extern bureau_1] -opm-[ambtenaar_7]]. 
23

 Bron: Bericht WhatsApp 13.04.2016 om 13:28 uur. 
24

 Bron: Mail woensdag 20.04.2016 om 14:04 aan [ambtenaar_6] ontvangen om 13:35 uur van [ambtenaar_1]. 
25

 Bron: Mail donderdag 21.04.2016 om 08:58 uur aan [ambtenaar_1] met als bijlage bestanden [Gem 

Almere,[ambtenaar_1]; Offerte adm. Onteigeningsprocedure HMD.pdf] en [RvR2015.pdf]. 
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exclusief BTW, 6% kantoorkosten, externe verschotten, reis- en verblijfkosten. Deze offerte 
omschrijft 15 specifieke werkzaamheden in het kader van de administratieve onteigenings-
procedure voor het samenstellen van het onteigeningsplan: 
"Het samenstellen van het onteigeningsplan omvat de volgende werkzaamheden: 
a. het opstellen van een gedetailleerde planning; 
b. indien wenselijk/noodzakelijk vooroverleg met de Corporate Dienst Rijkswaterstaat; 
c. het ondersteunen van de gemeente bij het opstellen van het ontwerpraadsvoorstel; 
d. het ondersteunen van de gemeente bij opstellen van het conceptraadsbesluit, 

inhoudende een verzoek aan de Kroon om percelen ter onteigening aan te wijzen (ex 
artikel 78 van de Onteigeningswet); 

e. het adviseren bij het opstellen van een grondplantekening en een grondplantekening 
geprojecteerd op de verbeelding van het bestemmingsplan respectievelijk 
uitwerkingsplan (ex artikel 79, onder 1e, van de Onteigeningswet; 

f. het opstellen van de lijst van te onteigenen percelen en rechten (ex artikel 79, onder 2e en 
3e, van de Onteigeningswet); 

g. het opstellen zakelijke beschrijving (ex artikel 79, onder 4e, van de Onteigeningswet); 
h. het samenstellen van verwervingslogboeken met bewijsstukken (ex artikel 79, onder 5e, 

van de Onteigeningswet); 
i. het samenstellen van de lijst van belanghebbenden (ex artikel 79, onder 6e, van de 

Onteigeningswet); 
j. het opstellen van de voordrachtbrief van de raad aan de Kroon; 
k. het opstellen van een checklist t.b.v. de Kroon; 
l. het samenstellen van het digitale dossier t.b.v. de Kroon; 
m. aanwezigheid tijdens een eventuele hoorzitting van de Kroon; 
n. het opstellen van een reactienota met betrekking tot bij de Kroon ingebrachte 

zienswijzen;  
o. beantwoording van eventuele technische vragen van de Kroon." 
 
Op 12 mei 2016 volgt de schriftelijke opdrachtbevestiging vanuit de gemeente26 aan [extern 
bureau_2]. 
 
[ambtenaar_1] stuurt een mail27 met daarin een presentatie (6 dia's) m.b.t. het 
onteigeningsdeel bedoeld voor de raadsinformatiebijeenkomst op 19 mei 2016. Op de 
laatste dia staat de planning, waaronder "Voortoets RWS (inclusief tijd voor verzending en 
bestudering bespreking): mei" 
 
Woensdag 4 mei 2016 
Onder deze datum zit in het dossier de 'Lijst van de te onteigenen onroerende zaken'28. Deze 
lijst (opgesteld door [extern bureau_2]) vermeldt:  
 Te onteigenen grootte: 1 ha 41 a 63 ca 
 Sectie en nr.: K 6403 
 

                                                           
26

 Bron: Brief DSO/2016/4624523 lvt 'Opdrachtbevestiging administratieve onteigeningsprocedure' ondertekend door 

[ambtenaar_6]. 
27

 Bron: Mail donderdag 21.04.2016 om 16:33 uur aan [ambtenaar_10] en [ambtenaar_11] met als bijlage bestand 

[onteigening tbv raadsinformatie 19 mei 2016.pptx]. 
28

 Bron: Lijst van de te onteigenen onroerende zaken (opgesteld door [extern bureau_2]), versiedatum 04.05.2016. 
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Donderdag 19 mei 2016 
In de Informatiebijeenkomst voor de raad worden vier presentaties gehouden, namelijk over 
de Samenwerkingsovereenkomst, Onteigening, Stoplichtenrapportage en Bestemmingsplan. 
In concept-presentatie voor de raad staat in de planning nog "voortoets" gemeld. In de 
definitieve presentatie staat bij planning: 
 "2. Aanleveren RV/RB en onteigeningsplan aan secretaris (de Kroon): begin juni 2016" 
 
Maandag 23 mei 2016 
[medewerker_2, extern bureau_2] stuurt een mail29 waar een 'markup'30 op het 
raadsvoorstel van 5 april is bijgevoegd. Daarin wordt aangegeven: 
 "Ik heb het daadwerkelijke besluit aanzienlijk ingekort". 
In dit raadsvoorstel zijn vele wijzigingen aangebracht: 
 De vier voorgestelde raadsbesluiten worden teruggebracht naar één (zonder kadastrale 

aanduiding daarin opgenomen). 
 De bijlagen 2. en 3. (met verwijzingen naar kadastrale gegevens) worden geschrapt. 
 
Donderdag 26 mei 2016 
[ambtenaar_1] stuurt een mail31 - met als bijlage een raadsvoorstel32 – met daarin het 
volgende opgenomen: 
 "Begin volgende week zijn alle onteigeningsstukken compleet en kunnen ze de routing in 

voor het mt van de 7e. Ik ga morgen aan de slag met het collegevoorstel". 
Dit raadsvoorstel bevat 1 beslispunt, zonder kadastrale gegevens in het besluit. 
 
Aanvullend stuurt [ambtenaar_1] een mail33 met daarin opgenomen de planning: 
 7 juni: MT-DSO 
 9 juni: Aanleveren t.b.v. PFO donderdag vóór 11:00 uur 
 13 juni: PFO Floriade 
 15 juni: Aanleveren stukken t.b.v. College vóór woensdag 09:00 uur bij BureauAgenda 
 21 juni: College 
 30 juni/7/14 juli: Raad 
 
Maandag 30 mei 2016 
[ambtenaar_1] stuurt een mail34 met bijgevoegd een CV en een RV. Het raadsvoorstel bevat 
1 beslispunt. Noch in het CV of RV zijn kadastrale gegevens vermeld. 
 
Dinsdag 31 mei 2016 
CV en RV worden in het MT-DSO behandeld in bijzijn van [ambtenaar_1]. De volgende 
opmerkingen35 worden gemaakt: 

                                                           
29

 Bron: Mail maandag 23.05.2016 om 15:54 uur aan [ambtenaar_1] met cc aan [medewerker_1, extern bureau_2], 
[medewerker_2, extern bureau_1] en [medewerker_1, extern bureau_1]. 
30

 Bron: Bestand [RV onteigeningsprocedure Camping Waterhout – V20160405(js1) – markup [extern bureau_2] 23-05-

2016.docx]. 
31

 Bron: Mail donderdag 26.05.2016 om 15:42 aan [ambtenaar_6]. 
32

 Bron: Bestand [20160526-RV-onteigeningsprocedure-Camping-Waterhout-v20160526]. 
33

 Bron: Mail donderdag 26.05.2016 om 16:12 uur aan [ambtenaar_6]. 
34

 Bron: Mail maandag 30.05.2016 aan [ambtenaar_6] met als bijlagen de bestanden [RV onteigeningsprocedure Camping 

Waterhout-V20160530.docx] en [CV onteigeningsprocedure Camping Waterhout-V20160530.docx]. 
35

 Bron: Verslag MT-DSO van 31.05.2016. 
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 "Raadsbesluit moet nog aangepast, duidelijk aangeven welk perceel het betreft." 
 "Dossiers/bijlagen moeten nog doorgelopen op geheimhouding (in overleg met 

[ambtenaar_2])". 
 "Redactionele opmerkingen worden nog nagezonden". 
 "Stukken gaan naar PFO Floriade van 6 juni". 
 
Woensdag 1 juni 2016 
[ambtenaar_1] stuurt een mail36 met bijgevoegd een aangepast RV37 en CV38 aan: 
 In het RV wordt het besluit aangevuld met: ".... kadastraal Almere K 5403, benodigd 

1.14.63 ha, ...." 
 In het CV wordt het besluit aangevuld met: ".... kadastraal Almere K 5403, benodigd 

1.14.63 ha, ...." 
 
[Hier worden in de voorgestelde besluiten de fouten gemaakt in enerzijds de kadastrale 
aanduiding en anderzijds de te onteigenen oppervlakte] 
 
[ambtenaar_2] stuurt een mail39 met daarin opmerkingen en wijzigingsvoorstellen op de 
concepten van het RV40 en CV41 aan: 
 In het RV wordt (onder andere) het aantal besluiten met 3 uitgebreid tot 4. De reeds 

opgenomen kadastrale gegevens blijven ongewijzigd. 
 In het CV wordt (onder andere) het aantal besluiten met 3 uitgebreid tot 4. De reeds 

opgenomen kadastrale gegevens blijven ongewijzigd. 
 
In de mail is het volgende opgenomen: 
 "Ik hecht er aan dat ook [medewerker_1, extern bureau_1] en [ambtenaar_12] goed 

meelezen op deze besluitvormingsdocumenten alsmede de genoemde bijlagen." 
 "Bij voorkeur nemen we ook [extern bureau_1] hierin mee." 
 "Mogelijk dat [medewerker_1, extern bureau_1] die afstemming kan organiseren." 
 
[ambtenaar_1] stuurt een mail42 met daarin het volgende verzoek: 
 "Beste [medewerker_1, extern bureau_1] en [medewerker_2, extern bureau_2], 

Bijgevoegd de versie die ik jullie vanmiddag stuurde met daarin de opmerkingen van 
[ambtenaar_2]. Kunnen jullie in deze versie jullie aanvullingen opmerkingen verwerken?" 

 
Donderdag 2 juni 2016 
[medewerker_2, extern bureau_2] stuurt een mail43 met daarin het volgende opgenomen: 
 "Ik kan mij namelijk (in het geheel) niet vinden in de (vier) voorgestelde beslispunten." 

                                                           
36

 Bron: Mail 01.06.2016 om 12:22 uur aan [medewerker_1, extern bureau_1], [medewerker_2, extern bureau_2] en 

[ambtenaar_2]. 
37

 Bron: Bestand [RV-onteigeningsprocedure-Camping-Waterhout-V20160601]. 
38

 Bron: Bestand [CV-onteigeningsprocedure-Camping-Waterhout-V20160601]. 
39

 Bron: Mail 01.06.2016 om 22:39 uur aan [ambtenaar_1] in cc aan [medewerker_1, extern bureau_1] en [ambtenaar_12]. 
40

 Bron: Bestand [RV-onteigeningsprocedure-Camping-Waterhout-(opm. [ambtenaar_2] 1-6-16]. 
41

 Bron: Bestand [CV-onteigeningsprocedure-Camping-Waterhout-(opm.  [ambtenaar_2] 1-6-16]. 
42

 Bron: Mail 01.06.2016 om 22:46 uur aan [medewerker_1, extern bureau_1] en [medewerker_2, extern bureau_2] in cc 

aan [ambtenaar_2] en [ambtenaar_12]. 
43

 Bron: Mail 02.06.2016 om 00:00 uur aan [ambtenaar_1] en [medewerker_1, extern bureau_1] in cc aan [ambtenaar_2] 

en [ambtenaar_12]. 
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 "De raad hoeft immers niet meer of minder dan: Te besluiten bij de Kroon in te dienen 
een verzoek tot onteigening als bedoeld in artikel 78 en volgende van de 
Onteigeningswet, onder overlegging van de in artikel 79 van de Onteigeningswet 
bedoelde stukken en gegevens, ter uitvoering van bestemmingsplan "Onderliggend 
Wegennet"". 

 "..., voor de inhoud van het thans voorliggende raadsvoorstel kan ik onmogelijk 
aansprakelijkheid ervaren. Ingeval de gemeente persisteert in het thans voorliggende 
raadsvoorstel dan adviseer ik dringend om dit ter preventieve toetsing aan 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst voor te leggen. Gelet op de beoogde besluitdatum is 
alsdan haast geboden." 

 
[medewerker_2, extern bureau_2] stuurt een mail44 met daarin het volgende opgenomen:  
 "2. Te besluiten om bij de Kroon een verzoek tot onteigening in te dienen, als bedoeld in 

artikel 78 en volgende van de Onteigeningswet, onder overlegging van de in artikel 79 
van de Onteigeningswet bedoelde stukken en gegevens, ter uitvoering van 
bestemmingsplan "Onderliggend Wegennet", ter plaatse van de zuidelijke strook van 
Stadscamping Waterhout (gedeelte ter grootte van 1.14.63 ha van het perceel kadastraal 
bekend gemeente Almere, sectie K, nummer 5403)." 

 
Het bijgevoegde raadsbesluit bevat 2 beslispunten (met foutieve kadastrale gegevens in het 
besluit). 
 
Maandag 6 juni 2016 
[ambtenaar_1] stuurt een mail45 met daarbij een aangepast raadsvoorstel op basis van de 
uitkomsten van de bespreking met de wethouder in het PFO. De opmerkingen van de 
wethouder waren: 
 "Te vaak herhalingen waarom wij de gronden moeten leveren aan RWS; 
 Meer benadrukken dat wij al zeer lang op zoek zijn naar een oplossing met de camping; 
 Het risico benadrukken dat het niet verkrijgen van de gronden financiële consequenties 

heeft voor de gemeente; 
 Uitleg waarom het logboek geheim is. 
 Daarnaast moeten wij een korte samenvatting geven van de uitspraak van de Raad van 

State aanstaande woensdag en eventuele consequenties en risico's van deze uitspraak 
(vullen wij woensdag aan)." 

 
Daarnaast merkt [ambtenaar_1] het volgende op: 
 "Om die reden ben ik even flink door de tekst gegaan en heb dit ervan gemaakt. Hoe 

kijken jullie hier tegenaan? Dekt dit raadsvoorstel de lading bij aanbieding aan de 
Kroon?" 

 
Dit RV kent 2 beslispunten, met foute kadastrale gegevens in het besluit. 
 

                                                           
44

 Bron: Mail donderdag 02.06.2016 16:59 uur aan [ambtenaar_1] met cc aan [ambtenaar_2], [ambtenaar_12] en 
[medewerker_1, extern bureau_1] met als bijlagen de bestanden [RV onteigeningsprocedure Camping waterhout 
V20160602-A MARKUP [extern bureau_2] 02-06-2016.docx] en [A4 – Almere – Onteigeningslijst.doc]. 
45

 Bron: Mail maandag 06.06.2016 om 21:55 uur aan [medewerker_2, extern bureau_2], [medewerker_1, extern bureau_1] 
en [ambtenaar_12] met cc aan [ambtenaar_2] en [ambtenaar_6] met als bijlage bestand [RV onteigeningsprocedure 
Camping waterhout V20160606-verkort.docx] 
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Woensdag 8 juni 
[medewerker_2, extern bureau_2] stuurt een mail46 met daarin het volgende opgenomen: 
 "Jullie ontvangen met een paar minuten via Wetransfer het complete onteigeningsplan. 

Voor de goede orde: dit onteigeningsplan wordt na besluitvorming definitief gemaakt 
(actualisatie kadastrale informatie, getekende besluitstukken etc.)." 

 "Het definitieve raadsvoorstel en –besluit moet nog worden toegevoegd." 
 
Zaterdag 11 juni 2016 
[collegelid_1] stuurt een mail47 met daarin onder meer het volgende opgenomen: 
 "Ik heb het voorstel om de voortgang geparafeerd, maar nog niet content met inhoud na 

laatste pfo." 
 "advies over risico's onvoldoende in advies verwerkt als die risico's er zijn zoals in laatste 

pfo gemeld dan moeten ze in het advies staan. Wil graag zelf met onteigeningsjurist 
spreken, komt er nog onafhankelijk advies op onteigeningsdossier van gem. Advocaat? 
Welke onteigeningsjuristen zijn bij dossier betrokken en waar kan ik hun advies lezen" 

 
Maandag 13 juni 2016 
[medewerker_2, extern bureau_2] stuurt een mail48 waarin een terugkoppeling wordt 
gegeven van een contact met de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat. Inhoudelijk ging dit 
over de handelswijze van de Corporate Dienst met betrekking tot het logboek (met de 
bijbehorende bewijsstukken). 
 
[ambtenaar_13] stuurt een mail49 met een terugkoppeling uit het die dag gehouden PFO 
waarin het volgende wordt aangegeven: 
 "In het PFO Floriade van vandaag is afgesproken dat er op 2 punten door [collegelid_1] 

mandaat wordt gevraagd voor tekstuele aanpassingen/verduidelijkingen: 
1. In het raadsvoorstel iets meer inhoud geven aan het proces dat met de camping is 

doorlopen met wat meer exactere data erbij waarop zij nee hebben gezegd. 
2. In het raadsvoorstel een betere duiding van het waarom van de geheimhouding. 

 Ten aanzien van het laatste vindt er tevens morgen om 13 uur nog een gesprek plaats 
met [collegelid_1], [ambtenaar_1] en [medewerker_1, extern bureau_1] (de 
onteigeningsjurist op het dossier)." 

 
Dinsdag 14 juni 2016 
In het College van B&W worden de CV- en RV-stukken behandeld en dienovereenkomstig 
besloten50. Het CV kent 4 beslispunten, het RV 2 beslispunten, elk met foutieve kadastrale 

                                                           
46

 Bron: Mail donderdag 08.06.2016 om 13:20 uur aan [medewerker_1, extern bureau_1] en [ambtenaar_1]. 
47

 Bron: Mail zaterdag 11.06.2016 om 20:06 uur aan[ambtenaar_13], [ambtenaar_6], [ambtenaar_1], [ambtenaar_14], 

[ambtenaar_15] en met cc aan [collegelid_2] en [collegelid_3]. 
48

 Bron: Mail maandag 13.06.2016 om 16:36 uur aan [ambtenaar_1]. 
49

 Bron: Mail maandag 13.06.2016 om 20:19 uur aan [collegelid_2], [collegelid_3] en [ambtenaar_16] met cc aan 

[ambtenaar_15], [ambtenaar_14], [ambtenaar_1], [ambtenaar_6]  en [collegelid_1]. 
50

 Bron: Mail van 21.06.2016 om 10:41 van [ambtenaar_17] aan [ambtenaar_8] met als bijlagen de volgende bestanden: 

[08a CV Onteigeningsprocedure Camping Waterhout.docx], [08b RV Onteigeningsprocedure Camping Waterhout.docx], 
[08c BL Onteigeningsprocedure Camping Waterhout ZAKELIJKE BESCHRIJVING ONDERLIGGEND WEGENNET.docx], [08d BL 
Onteigeningsprocedure Camping Waterhout ONTEIGENINGSLIJST.doc], [08e BL Onteigeningsprocedure Camping waterhout 
HANDREIKING ADMINISTRATIEVE ONTEIGENINGSPROCEDURE.pdf], [08f BL Onteigeningsprocedure Camping waterhout 
TOELICHTING ONTEIGENINGSPROCEDURE.pdf], [08h BL Onteigeningsprocedure Camping waterhout LOGBOEK – 
GEHEIM.doc]. 
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gegevens in de besluiten. Daarnaast krijgt de wethouder het mandaat om het RV tekstueel 
aan te passen. In het CV en RV wordt geen melding gemaakt van het feit dat niet gebruik is 
gemaakt van de mogelijkheid om de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat een (voor-)toets 
uit te laten voeren. 
 
Om 13:00 uur vindt er een overleg plaats met [collegelid_1] met [medewerker_1, extern 
bureau_1], [ambtenaar_1] en [ambtenaar_6] over geheimhouding en risico's. 
 
Donderdag 16 juni 2016  
[ambtenaar_14] stuurt een mail51 met het verzoek het raadsvoorstel aan te passen. Als 
bijlage is het raadsvoorstel met annotaties52 opgenomen. In de mail is onder meer het 
volgende opgenomen: 
 "Vermoed dat nog niet alles naar tevredenheid van [collegelid_1] is aangepast. Heb 

hierbij nog een aantal suggesties aangegeven voor aanpassing. 2 hoofdpunten: 
1. Concrete verwijzing naar gesprekken/voorstellen over verplaatsing naar het 

Weerwatereiland 
2. Er is echt onderbouwing van het GEHEIM nodig." 

 
Overigens betreft dit geen aanpassingen in de 2 beslispunten met de foute kadastrale 
gegevens in het besluit. 
 
Donderdag 30 juni 2016 
Behandeling van het raadsvoorstel53 in de Carrousel op de Politieke Markt van de 
gemeenteraad. 
 
Donderdag 7 juli 2016 
Besluitvorming gemeenteraad. Besloten54 wordt: "Bij de Kroon een verzoek tot onteigening 
in te dienen, als bedoeld in artikel 78 en volgende van de Onteigeningswet, onder 
overlegging van de in artikel 79 van de Onteigeningswet bedoelde stukken en gegevens, ter 
uitvoering van bestemmingsplan "Onderliggend Wegennet", ter plaatse van de zuidelijke 
strook van Stadscamping Waterhout (gedeelte ter grootte van 1.14.63 ha van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K, nummer 5403)." 
 
De kadastrale gegevens en de oppervlakte opgenomen in dit besluit zijn niet correct. 
 
Vrijdag 5 augustus 2016 
[medewerker_2, extern bureau_2] stuurt een mail55 met daarin het volgende opgenomen: 
 "Er staat een fout in het raadsbesluit. Hierin wordt besloten om perceel 5403 i.p.v. 6403 

ter onteigening aan te wijzen. Dat is natuurlijk een kennelijke verschrijving. In alle overige 
bescheiden wordt overigens wel het juiste perceelnummer genoemd. Voor zover ik kan 

                                                           
51

 Bron: Mail 16.06.2016 om 22:22 uur aan [ambtenaar_6], [ambtenaar_13] en [ambtenaar_1]. 
52

 Bron: bestand [08b RV Onteigeningsprocedure Camping waterhout-DSO def2.docx.pdf]. 
53

 Bron: Bundel [Agenda Rode Zaal 20160630] met daarin Raadsvoorstel RV-41/ 2016 Administratieve 

onteigeningsprocedure Onderliggend Wegennet  (Camping Waterhout – Floriade) met diverse bijlagen. 
54

 Bron: Raadsbesluit RV-41/ 2016 Administratieve onteigeningsprocedure Onderliggend Wegennet (Camping Waterhout – 

Floriade). 
55

 Bron: Mail 05.08.2016 om 16:00 uur aan [ambtenaar_1] met cc aan [medewerker_1, extern bureau_1]. 
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nagaan is deze fout er in de versie van 2 juni jl. ingeslopen en nadien niet meer 
opgemerkt. Of we deze kunnen aanpassen moet worden afgestemd met de Griffie." 

 
Vrijdag 12 augustus 2016 
[medewerker_2, extern bureau_2] stuurt een mail56 met daarin aan de Corporate Dienst van 
Rijkswaterstaat: "De vraag is of de raadsgriffie deze kennelijke verschrijving (vgl. KB van 13 
juni 2016, nr. 2016000996) kan herstellen en zo ja, op weke wijze?". 
 
Maandag 5 september 2016 
[medewerker_CDR_2] stuurt een mail57 met daarin onder meer opgenomen: 
 "Suggestie: Als de gemeente helemaal op zeker wil spelen zouden ze in de aanvulling op 

de aanbiedingsbrief van B&W ook nog een verklaring van de gemeenteraad moeten 
sturen waarin de raad verklaart dat in het verzoekbesluit het perceelnr. 5403 gelezen 
moet worden als 6403. Volgens mij kan dit met een hamerstuk worden geregeld in de 
eerstvolgende raadsvergadering. Dit hoeft in de aanbiedingsbrief van B&W en ook de 
procedure bij de Kroon niet op te houden. Het is dus geen nieuw verzoekbesluit, maar een 
uitleg van het verzoekbesluit." 

 
Donderdag 8 september 2016 
De raad neemt het volgende besluit58: 
 "1. Bij de Kroon een verzoek tot onteigening in te dienen, als bedoeld in artikel 78 en 

volgende van de Onteigeningswet, onder overlegging van de in artikel 79 van de 
Onteigeningswet bedoelde stukken en gegevens, ter uitvoering van bestemmingsplan 
"Onderliggend Wegennet", ter plaatse van de zuidelijke strook van Stadscamping 
Waterhout (gedeelte ter grootte van 1.14.63 ha van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Almere, sectie K, nummer 6403). 

 2. Het besluit met als onderwerp 'Administratieve onteigeningsprocedure Onderliggend 
Wegennet (Camping Waterhout – Floriade)' d.d. 7 juli 2016 in te trekken." 

 
Woensdag 5 oktober 2016 
Gemeente Almere stuurt het volledige onteigeningsdossier naar de Corporate Dienst van 
Rijkswaterstaat59. 
 
Maandag 31 oktober 2016 
[medewerker_CDR_1] stuurt een mail60 met daarin het volgende opgenomen: 
 "Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er diverse gebreken in het dossier zitten. De 

voornaamste punten zijn: 
1. Raadsbesluit: foutief oppervlakte; 

                                                           
56

 Bron: Mail 12.08.2016 om 20:32 uur aan [medewerker_CDR_2], [medewerker_CDR_3], [medewerker_CDR_4] met cc aan 
[ambtenaar_1] en [medewerker_1, extern bureau_1] met als bijlagen de volgende bestanden: [A2 – Almere – 
Verzoekbesluit.pdf], [A3 – Almere – Grondtekening.pdf], [A4 – Almere – Onteigeningslijst.doc]. 
57

 Bron: Mail 05.09.2016 om 15:30 uur aan [medewerker_2, extern bureau_2] met cc aan [medewerker_1, extern 

bureau_1] en [medewerker_CDR_4]. 
58

 Bron: Raadsbesluit RV-41/ 2016/def Administratieve onteigeningsprocedure Onderliggend Wegennet (Camping 
Waterhout – Floriade). 
59

 Bron: Intern verzendformulier 'AANGETEKENDE POST' met sticker 3SRRC07380445. 
60

 Bron: Mail maandag 31.10.2016 om 10:36 uur aan [ambtenaar_1] en [medewerker_1, extern bureau_1]. 
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2. Minnelijk overleg: er is geen bod gedaan aan de juridische eigenaren maar aan het 
VOF (deze is economisch eigenaar en aldus geen rechthebbende conform de 
Onteigeningswet (art.3, lid 2)). (Overigens lijkt uit de manier waarop het logboek is 
beschreven dat ook het minnelijk overleg met het VOF als rechtsvorm is gevoerd)." 

 "Bovenstaande punten zijn tezamen voor de Kroon van doorslaggevend belang. Indien u 
besluit de onteigeningsprocedure te vervolgen kunnen wij, op deze gronden, niet anders 
dan de Kroon adviseren het verzoek tot aanwijzing van de onteigening af te wijzen." 

 "Wij stellen daarom voor dat u het onteigeningsverzoek intrekt." 
 "Mocht een nieuwe onteigeningsprocedure nodig blijken, adviseer ik u het nieuwe dossier 

bij ons van te voren te bespreken en voor te leggen alvorens de raad een nieuw 
verzoekbesluit neemt." 

 "Overige bevindingen: 
 A2: de tenaamstelling in het dictum ontbreekt; 
 A3: Grondplantekening: sectiegrens wordt wel op de legenda opgenomen maar staat 

nergens op de kaart; 
 A4: Onteigeningslijst: gehuwden die in de kadastrale registratie als zodanig zijn 

genoemd dienen in de onteigeningslijst te worden opgenomen; 
 A5: Zakelijke beschrijving: duidelijker beschrijven wat er op de te onteigenen percelen 

gaat gebeuren; 
 B1: Verbeelding: deze is niet vastgesteld (betreffend blok is niet ingevuld). Graag 

vastgestelde versie bijvoegen; 
 B2: projectie: de grondtekening moet op de verbeelding worden geprojecteerd. Op de 

bijgevoegde projectie is het juist andersom, de verbeelding is op de grondtekening 
geprojecteerd; 

 C2: Logboeken: deze vermeldt een verkeerd grondplannummer, dit moet zijn 
grondplannummer 1." 

 
* * * 
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Toelichtingen achteraf 
Zowel aan [extern bureau_2] als aan [extern bureau_1] is gevraagd met een verklaring te 
komen waarom er geen voortoets bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat heeft 
plaatsgevonden op het gehele onteigeningsdossier. 
 
Maandag 31 oktober 2016 
[medewerker_2, extern bureau_2] stuurt een mail61 met daarin het volgende opgenomen: 
 "Daar is op mijn advies van afgezien omdat een dergelijke toetsing, zo is mijn ervaring, 

gewoonlijk resulteert in een aantal punten die tussen het moment van voordracht en 
tervisielegging kunnen worden hersteld en/of aangevuld." 

 
[medewerker_1, extern bureau_1] stuurt een mail62 met daarin het volgende opgenomen: 
 "De bedoeling was vooroverleg met Corporate Dienst. Er kwamen vanuit de gemeente 

nog zoveel tournures dat kennelijk tijd daarvoor ontbrak." 
 
Maandag 7 november 2016 
In een memo63 verklaart [extern bureau_2] hierover het volgende: 
 "Vanwege de ontwikkelingen rond de verwerving van wokrestaurant Atlantis Almere BV, 

de daarmee samenhangende wijzigingen van het onteigeningsplan en de naderende 
datum van besluitvorming door de raad hebben wij geadviseerd om af te zien van de 
voortoets. Reden hiervoor was, dat ons inziens sprake is van een relatief eenvoudige 
onteigeningscasus en dat er tussen met moment van voordracht en terinzagelegging 
gewoonlijk ruimte wordt geboden om tot het onteigeningsplan behorende stukken aan te 
vullen en/of te wijzigen." 

 
Donderdag 10 november 2016 
In een memo64 verklaart [medewerker_1, extern bureau_1] onder meer het volgende: 
 "23. daarnaast vind ik dat de voortoets wel had moeten plaatsvinden. Mijn advies is daar 

niet gevolgd en ik heb achteraf begrepen dat [extern bureau_2] heeft geadviseerd om dit 
niet te doen. Ook waren de stukken nog niet gereed in die periode. Ik kan daarover geen 
uitspraken doen. Zelf benut ik de voortoets, omdat dat het middel is om onjuistheden te 
herstellen en tijdverlies te beperken. Bovendien optimaliseert communicatie met de 
corporate dienst het resultaat." 

 
* * * 

 

  

                                                           
61

 Bron: Mail 31.10.2016 om 21:45 uur aan [ambtenaar_1] en in cc aan [medewerker_1, extern bureau_1]. 
62

 Bron: Mail: 31.10.2016 om 22:39 aan [ambtenaar_1] en in cc aan [medewerker_2, extern bureau_2]. 
63

 Bron: Memo 07.11.2016 met nummer 16.0529 van [medewerker_2, extern bureau_2] aan [ambtenaar_1]. 
64

 Bron: Memorandum van [medewerker_1, extern bureau_1] aan Gemeente Almere ([ambtenaar_2] en [projectdirecteur 

Floriade]). 
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Verantwoording   
 Feiten zijn zoveel mogelijk verzameld in de week van 31 oktober 2016. Op maandag 7 

november heeft [projectdirecteur Floriade] direct betrokkenen en verantwoordelijken 
gevraagd alle relevante documenten ter beschikking te stellen voor het opstellen van het 
feitenrelaas met deadline van dinsdagmiddag 8 november om 17:00 uur. 

 Bij bestudering van de documenten zijn aanvullende stukken opgevraagd bij betrokken 
personen. Tot en met donderdag 10 november zijn nog documenten toegevoegd aan het 
dossier. Hierdoor zijn nog niet alle documenten grondig bestudeerd. 

 Het is nog niet volledig duidelijk op welke wijze de opdrachtverlening aan [extern 
bureau_1] is verlopen. 

 Weliswaar is het feitenrelaas van [medewerker_1, extern bureau_1] ontvangen, maar 
tijd voor grondige bestudering heeft ontbroken. 

 Wij kunnen als niet-betrokkenen bij dit dossier geen uitspraak doen of garanties geven 
dat dit ook daadwerkelijk alle relevante stukken zijn die van belang zijn voor een correct 
feitenrelaas. 
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