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Beantwoording raadsvraag 
 

 

 

Onderwerp Loon 62 

 

Datum 

 

02-03-2018 

 

Nummer 

 

RV-1812 

  

Steller vraag R. Berkers Fractie VVD 

 

Portefeuillehouder 

 

 

 

Steller 

  

 

  

Datum afdoening  

 

 

Vraag 

Op 28 november heeft VVD Deurne net als alle andere politieke partijen een mail (zie 

bijlage I) ontvangen van Familie Schouten, betreffende de slepende kwestie Loon 62. 

Deze email heeft uiteindelijk geresulteerd in diverse vragen tijdens de commissie R&E 

van 12-12-2017. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in motie M2 ‘’Motie Loon 62’’, welke 

per meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen op 19-12-2017 bij agendapunt 3e 

herziening bestemmingsplan buitengebied. De motie riep Wethouder Biemans op om zijn 

aangedragen oplossing in RIB-MB-1745 tot uitvoering te brengen.  

 

Aanleiding voor de steun van VVD Deurne voor de motie was de verontrustende email 

van Familie Schouten, waarin gesteld werd dat de gemeente, provincie en urgentieteam 

nalatig zijn geweest. Met deze raadsvragen willen wij controleren of de gemeenteraad 

ten tijde van de motie volledig op de hoogte was van alle feiten. Het gaat immers om 

ernstige beschuldigingen waarbij de betrouwbaarheid van de overheid in twijfel wordt 

getrokken. Daarom de volgende raadsvragen:   

 

1. In de mail (bijlage I) wordt geschreven: Uiteindelijk hebben wij besloten om het 

akkoord van het urgentieteam te tekenen. Klopt deze bewering? Zo ja, graag zou-

den wij het getekende akkoord met het urgentieteam kunnen zien.   

2. Schouten stelt het akkoord ondertekend te hebben. In de email (bijlage I) ver-

wijst Schouten naar de afspraken die gemaakt zijn met het urgentieteam (bijlage 

II). Daarin zou Schouten de bezwaren intrekken voor de nieuw te bouwen var-

kensstal. Aangezien het akkoord ondertekend is, kunnen we daarmee stellen dat 

daarmee de bezwaren tegen de nieuw te bouwen varkensstal ook ingetrokken wa-

ren?  

3. Hoe kan het zijn dat de rechter op 04-12-2015 een uitspraak heeft gedaan (bijla-

ge IV), terwijl er een akkoord was met het urgentieteam in het voorjaar 2015, en 

daarmee de bezwaren van tafel waren (zoals gesteld in vraag 1)?   

4. Heeft Wethouder Lemlijn destijds zwart op wit een akkoord aangeboden, zoals ge-

steld wordt in de email van Schouten (bijlage I)? Bijgevoegd was namelijk ook bij-

lage III, waarin Wethouder Lemlijn schrijft dat ze geen harde toezeggingen kan 

doen, maar dat ze zich wel hard wil maken voor de zaak. Graag toelichting op 

hetgeen wat zich destijds heeft afgespeeld en wat het vervolgtraject is geweest.     

5. Hoe heeft het urgentieteam gefunctioneerd in dit dossier? 

6. Wanneer en waarom is het urgentieteam in dit dossier opgeheven?  

7. Wat zijn uw conclusies n.a.v. bovenstaande vragen? Graag daarin meenemen het 

verschil tussen de email en de werkelijke feiten. 
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Graag zouden wij voor dinsdag 13 maart de antwoorden willen ontvangen.  
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