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Verzenddatum 

1 5 JAN. 2014 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 10 december 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de 
vergunningaanvraag voor de reptielenopvang te Zwanenburg. Onderstaand treft u de 
beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Kan het college aangeven hoe het te rijmen valt dat de wethouder in de raadsvergadering 
van 26 januari 2012 spreekt van "een eigenaar met heel veel dieren" en "Het is een 
particuliere liefhebberij...", terwijl er nu in de motivatie voor de afwijzing van een 
omgevingsvergunning wordt gesproken over "het oprichten van een maatschappelijke 
functie"? 

Antwoord: in de raadsvergadering van 26 januari 2012 werd gesproken over het al dan niet 
verlenen van een subsidie. Bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt door de aanvrager 
gesproken over het aanvragen van een ambulancepost en reptielenopvang. Dat hebben wij 
vertaald naar het oprichten van een maatschappelijke functie. 

Vraag 2: 
Kan het college aangeven welke criteria er zijn gehanteerd bij het beoordelen van deze 
vergunningaan vraag ? 

Antwoord: wij hebben het vigerende bestemmingsplan Zwanenburg Midden en de nota 
Beleidsregels afwijkingen bestemmingsplan 2012 gehanteerd. 
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Vraag 3: 
Is het college nog steeds van mening dat het hier om een particuliere liefhebberij gaat? Of is 
het college het met de fractie van HAP eens dat het hier gaat om vakbekwame mensen die 
op een professionele manier met bijzondere of gevaarlijke dieren omgaan? 

Antwoord: in het kader van de omgevingsvergunning toetsen wij slechts aan ruimtelijke 
criteria en mogelijkheden om wellicht af te wijken van het bestemmingsplan. Voor wat betreft 
de inhoudelijke beoordeling hebben wij geadviseerd het (aspirant-)lidmaatschap van de 
Verenging Opvangcentra Niet gedomesticeerde Dieren (VOND) aan te vragen. 

Overigens loopt tegen de weigering van de vergunning nog een bezwaarprocedure die nog 
niet is afgerond. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de bufgïïmeester. 
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