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Onderwerp 
Vervolg proces op eindbeslissing bindende adviesprocedure Vahstal. 
Preadvies Motie 2021-001M. 

Aanleiding 
Op 31 dec 2020 is uw raad, via collegebericht 2020-248 geïnformeerd over de 
uitkomst van de eindbeslissing in de bindende adviesprocedure in de zaak Vahstal. 
Het college heeft aangeven de eindbeslissing, in samenhang met de 
tussenbeslissingen, te gaan bestuderen. Het college had – en heeft nog steeds – 
voor ogen om eerst een goed beeld te krijgen van: 1) de juridische positie van de 
gemeente na de eindbeslissing en 2) de verschillende mogelijke consequenties van 
de ter beschikking staande vervolgstappen.  

Ondertussen zijn vanuit de gemeenteraad schriftelijk vragen 2020-006 BPA gesteld 
en is een motie 2020-001M ingediend met een duidelijke voorkeur voor een van de 
mogelijke vervolgstappen, waarvoor de gemeente zou kunnen kiezen. Het college 
was voornemens uw raad in twee rondes te laten informeren: één over de 
juridische positie en opties en in een tweede (besloten ronde) over de strategie 
die het college voor ogen heeft.  
Uw raad is voornemens om op 2 februari al een ronde te organiseren over de 
gevolgen van de eindbeslissing. Het college biedt de raad graag aan, tijdens deze 
ronde, de raad te laten informeren over de juridische positie van de gemeente.  

Proces bepalen vervolgstappen 
Het college heeft inmiddels (op 12 en 15 januari jl.) een juridische toelichting 
gehad op de eindbeslissing van advocaten die de gemeente hebben bijgestaan in 
het bindend adviesproces. Er zijn nog verschillende zaken die uitgezocht moeten 
worden om als college een standpunt voor het vervolgproces in te kunnen nemen. 
Om een meer compleet beeld te krijgen, laat het college zich de komende week 
verder informeren over de mogelijke vervolgstappen die de gemeente ter 
beschikking staan en de mogelijke gevolgen daarvan. Kanttekening daarbij is dat 
het niet enkel de gemeente is die het vervolg bepaalt. Ook Vahstal kan 
verschillende vervolgstappen zetten. Het college kan pas een verantwoord 
standpunt innemen over de vervolgstappen nadat zij dit volledige beeld heeft.  

Het college wil de informatie over de juridische positie van de gemeente en de 
mogelijke vervolgstappen graag met de raad delen, maar kan dat pas op een 
verantwoorde wijze doen nadat het college voor zichzelf een goed beeld heeft 
kunnen vormen van die juridische positie, de mogelijke vervolgstappen en de 
mogelijke gevolgen daarvan. Zo ver is het college op dit moment nog niet. Hoewel 
het college begrijpt dat de raad graag zo spoedig mogelijk wil worden 
geïnformeerd over de positiebepaling van de gemeente, verwachten wij niet dat 
het proces van informeren, duiden en in kaart brengen van de vervolgstappen en 
de mogelijke gevolgen daarvan, voor medio februari kan worden afgerond. Het 
betreft immers een complexe casus, met een decennialange geschiedenis en met 
mogelijk grote gevolgen voor de gemeente. Het college kiest ervoor om eerst 
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zorgvuldig de opties te wegen. Wij zullen uw raad direct daarna via een RIB 
informeren.  
 
Het college biedt aan om de raad – en dit kan wellicht ook in de ronde van 2 
februari - door de betrokken advocaten te laten informeren over de juridische 
positie van de gemeente na de eindbeslissing en de verschillende ter beschikking 
staande vervolgstappen. 
 
Motie  
Voor de raad van 26 januari is motie 2020-001M ingebracht door de fractie van de 
BPA.  
Het is niet in het belang van de gemeente, waaronder ook wordt verstaan de 
financiële positie van de gemeente, om nu al richtinggevende uitspraken te doen 
en daarmee de juridische positie en handelingsruimte van de gemeente mogelijk 
te benadelen. Het college wil de raad dan ook nadrukkelijk adviseren om deze of 
enige andere motie aan te houden totdat de raad geïnformeerd is over de 
juridische positie van de gemeente, de vervolgstappen die de gemeente ter 
beschikking staan in deze en de gevolgen daarvan, waaronder de financiële 
verwerking van de keuze van bepaalde vervolgstappen.  
 
Vervolg 
Het college laat zich nader informeren over de mogelijke vervolgstappen, 
kansrijkheid daarvan en de eventuele gevolgen. Op basis daarvan zal het college 
de raad informeren over de koers die het college voor ogen heeft en de 
vervolgstappen die daarbij worden genomen en haar mogelijke gevolgen.  
Via de griffie vernemen wij graag of uw raad de RIB met het college wil bespreken 
alvorens wij vervolgstappen zetten. 
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