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Beste leden van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten,
U heeft onze bewoners die langs uw vaarten wonen een aanbod gedaan. De bewoners
kunnen de beheerstrook langs de vaart van u huren. Zij schreven ons daarover, en ook
onze gemeenteraad. Daarom vragen wij in deze brief uw aandacht voor hun verhaal.
De bewoners uit Marknesse voelen zich overvallen
Het is een grote verandering voor hen. Tot nu toe onderhielden zij de beheerstrook zelf,
met eigen inspanning en materiaal en tegen eigen kosten. Zij verwachtten dat u daar blij
mee zou zijn. Uw aanbod komt op hen over als een stap de andere kant uit. In plaats van
dankbaarheid, gaan zij nu huur betalen als zij de beheerstrook blijven onderhouden. Dat
gevoel spreekt uit de email die wij van hen ontvingen (zie bijlage 1 bij deze brief). Wij
hebben vernomen dat u de bewoners daarna nog een voornemen tot bestuursdwang
heeft opgelegd. Ook hierdoor voelen zij zich overvallen.
Juridisch is uw aanbod wellicht begrijpelijk, maar bewoners ervaren het anders
Uw argumenten om de beheerstrook nu te huur aan te bieden, zijn ons bekend. Huren is
juridisch gezien een normale manier om te regelen dat iemand anders uw grond
gebruikt. En als u het vanaf de eerste dag dat zij uw grond onderhielden, al zo met hen
geregeld had, hadden zij het misschien ook normaal gevonden. Nu komt het voor hen
heel anders over.
Wij raden u aan om met de bewoners in gesprek te gaan
Natuurlijk weten wij niet precies hoeveel u met deze bewoners heeft gepraat en
geschreven. Maar het is duidelijk dat de bewoners er niet door overtuigd zijn. En dat zij
het overleg onvoldoende vonden. Als gemeente vinden wij overleg met - en begrip van bewoners belangrijk. Daarom vragen wij u om opnieuw met deze bewoners in overleg te
gaan en uw voornemen tot bestuursdwang op te schorten. Samen met hen kunt u dan
een passende oplossing zoeken. De contactgegevens van de bewoners uit Marknesse
kunnen wij u geven.
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