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Kamervragen over de gang van zaken rond de 

vergunningaanvraag van een eendenslachterij in Ermelo 

Aanleiding 

De minister van BZK heeft op 19 januari 2023 vragen ontvangen van de leden 

Vestering en Wassenberg (beiden PvdD) over de gang van zaken rond de 

vergunningverlening ofwel legalisering van de activiteiten van eendenslachterij 

Tomassen Duck-To in Ermelo. In verband met het opvragen van informatie bij de 

gemeente Ermelo en de benodigde interne afstemming, is een uitstelbericht 

gestuurd. De termijn voor beantwoording loopt nu af op donderdag 2 maart. 

 

Omdat de vragen weliswaar overwegend zien op het democratisch-bestuurlijk 

functioneren van de gemeente, maar de onderliggende casus op het terrein van 

ruimtelijke ordening ligt, worden deze vragen, mede naar aanleiding van overleg 

met bestuursadvisering, mede namens de minister voor VRO beantwoord. 

Geadviseerd besluit 

U wordt beiden geadviseerd om in te stemmen met bijgevoegde beantwoording 

van de vragen. De minister van BZK wordt geadviseerd daartoe de 

aanbiedingsbrief te ondertekenen. 

Kern 

• De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning die eendenslachterij Tomassen Duck-To heeft 

ingediend bij het college van de gemeente Ermelo. Omdat het verlenen 

van deze omgevingsvergunning een afwijking van het geldende 

bestemmingsplan zou betekenen, is voor het afgeven van de vergunning 

een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Het 

besluit om die verklaring van geen bedenkingen al dan niet af te geven, 

ligt op dit moment voor bij de raad. 

• De betreffende Kamerleden vragen onder meer wat u ervan vindt dat een 

van de raadsvergaderingen over dit dossier achter gesloten deuren heeft 

plaatsgevonden, wat uw oordeel is over het door het college vermelden 

van de mogelijkheid van een schadeclaim indien de raad geen verklaring 

van geen bedenkingen afgeeft en over welke mogelijkheden u beschikt 

om in te grijpen wanneer een gemeentelijk democratisch proces niet 

fatsoenlijk verloopt. 

• De lijn van beantwoording is dat er hier op dit moment geen aanleiding 

bestaat om in te grijpen. De raad kan op grond van artikel 23 

Gemeentewet besloten vergaderen, indien een raadsmeerderheid hiertoe 
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besluit. De wet normeert niet op welke gronden de raad achter gesloten 

deuren mag vergaderen. 

• Daarnaast is het aan het college om alle relevante factoren en belangen 

die spelen bij een te nemen raadsbesluit te benoemen en uiteen te zetten 

in het betreffende raadsvoorstel. Of in dit specifieke geval een 

schadeclaim daadwerkelijk kans van slagen heeft, en of een mogelijke 

schadeclaim een factor is die moet worden meegewogen bij het nemen 

van het besluit door de raad en in het raadsvoorstel moet worden 

vermeld, is aan het college. 

• Op dit moment is er nog geen besluit genomen door raad dan wel college. 

Wel wordt in de beantwoording volledigheidshalve vermeld dat een besluit 

dat in strijd met het recht of met het algemeen belang is genomen, op 

grond van artikel 268 Gemeentewet kan worden geschorst en/of 

vernietigd. Tevens is vermeld dat besluiten waartegen bezwaar of beroep 

openstaat of aanhangig is, op grond van artikel 10:38 van de Algemene 

wet bestuursrecht echter niet kunnen worden vernietigd. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 
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